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odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

Objednajte sa u nás

telefonicky alebo cez našu
webovu stránku

na vyšetrenie zraku
Lichnerova 16

Senec
0905 433 944

www.optikmorvay.sk

* široký výber rámov v nových kolekciách
  * výber kvalitných kontaktných šošoviek
    * nová kolekcia slnečných okuliarov
       na sezónu 2019

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

Sl
ovenský výrobok

HPS mont, spol. s r.o.
Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava
tel.: 02/4329 1235

www.hpsmont.sk
Slovenský výrobok
Slovenský výrobca
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Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU

NOVÉ MODELY RÁMOV
JESEŇ 2019

U nás nájdete len KVALITU A ODBORNOSŤ
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8,40 € / kg

0915 950 055

Predám výborné

ORECHY
min. odber 3 kg

lúpané

Ponúkame
komplet 

rekonštrukcie 
bytov a domov 

0940 859 344
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HĽADÁ
lekára - neurológa

do svojich priestorov
v budove Polikliniky

Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec
MESTO SENEC

V prípade záujmu kontaktujte:
greksaa@senec.sk
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POJAZDNÉ ŠTÚDIO VSTAVANÝCH

SKRÍŇ A ŠATNÍKOV

Interiéry na mieru

0903 462 353www.mitek-interiery.sk

mitek.interiery@gmail.com

Nemusíte nikam chodiť
stačí zavolať a my prídeme k Vám domov

• návrhy

• fototapety

• poradenstvo

• cenová kalkulácia

• široký výber rámov (hliník, oceľ)

• široký výber povrchových úprav

DOUČUJEM
MATEMATIKU

ZŠ a SŠ

0905 426 930
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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY

ZADARMO!ZADARMO!ZADARMO!

0908 186 129 e-mail: info@strechysc.sk
www.strechysc.sk

PREDAJ:
– odkvapové

systémy
– strešné

príslušenstvo
– strešné rezivo

– strešné okná
– strešné krytiny

MONTÁŽNE PRÁCE:
– pokrývačske práce
– klampiarske práce

– tesárske práce
– montáž blezkozvodov

– demontáž eternitu/azbestu
– krovy, prístrešky, strešné okná

Zľavy až do 25%

Zľavy na krytiny až do 35%
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INZERCIA

SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, 
Kráľová pri Senci, Malinovo, Most 
pri Bratislave, Nová Dedinka, 
Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, 
Vlky, Zálesie, Chorvátsky Grob, 
Veľký Biel, Kostolná pri Dunaji 

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie

matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby
už od 400 €

Pohreby aj
na splátky

BOSCH Service Senec
Autoservis SCHWARTZ plus

Vám ponúka extra akciu
Prehliadka vozidla pred zimou

v cene 25 € vrátane zmerania 3D geometrie
 S kupónom zľava 10 €

Trvanie prehliadky: 45 min
Objednajte sa ihneď!
Platnosť akcie do: 20.12.2019

Nitrianska 48A
Senec

Tel.: 0918 525 222 , servis@vaseauto.sk

KUPÓN
10,- Eur
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plynových kotlov, elektrokotlov,
ohrievačov vody plynových a elektrických,

ročné prehliadky a čistenie kotlov,
oprava sporákov, inštalatérske práce

Tel.: 0910 996 565, intexasro@gmail.com

OPRAVY - SERVIS

PREDAJ a MONTÁŽ KOTLOV
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www.integra-fs.sk   e-mail: integra-fs@integra-fs.sk

predaj, montáž

a servis
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AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER

Potrebujeme nový štát

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Určite to každý muž dobre pozná. Raz 
sa dostane jeho auto do takého stavu, že 
už sa neoplatí investovať do opráv, tre-
ba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, kto-
ré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov 
bez väčších investícií a práce slúžiť.

Do podobnej situácie sme sa dostali 
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať 
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho in-
štitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú 
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi 
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže, 
ale ani nemôže vyrovnať.

Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži 
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom 
faktov a reality. Podľa správy výskumné-
ho ústavu Rand Corporation môže byť táto 
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby 
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľ-
nosťou sa zaoberá iba malý okruh myslia-
cich občanov, konzumom manipulovanú 
väčšinu nezaujíma.

Slovensko teda treba vybudovať nano-
vo, na nových základoch. Dá sa to jedine 
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme 
a pošleme túto korupčnú garnitúru na 
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetuje-
me v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na 
riešenie každého, desaťročia chronické-
ho problému vyslovujeme nutnosť jeho 
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďuje-
me odborné komisie, tie potrebujú svoje 
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v 
podstate úplne zbytočných. A míňame na 
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne 
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny apa-
rát plus pijavice na ňom prisaté, už ani 
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré 
stihneme čerpať, rozkradneme.

Problémy sú roky pomenované, jas-
né, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich 
dotkol aj samotný predseda vlády. V na-
šom ústavnom systéme nemá čo rozhodo-
vať nejaká koaličná rada straníkov. Záko-
ny navrhuje vláda a schvaľuje parlament. 
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v 
praxi už dávno papierovo zrušený článok 
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej 
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme 
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕ-
miť strany, straníkov a najrôznejšie poli-
tické grémiá, riadené z úzadia 
ranokapitalistickou oligar-
chiou. November 2019 je 
príležitosťou, ako sa zbaviť 
parazitov na výsledkoch 
ťažkej driny občanov. 
Tento štát nie je pre 
občanov, potrebuje-
me „fungl“ nový.

58
6

1

69
58
3

3
2

46
5
8

3
12

3

64

23
8

1
4

S

U

D

O

K

U



SC19-45 strana 3

SLUŽBYSENECKO
3

91
-0
17
7



SC19-45 strana 4

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

Zberné miesto: 

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY.Tel. 0915215406

»Predaj 4 izbový byt v 
Zlatých Klasoch, ulica 
Sídlisko. Byt v pôvod-
nom stave, výmera 84 
m2. Cena: 54900 EUR.Tel. 
0915919758

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové 
šachty . Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991

»Kúpim staré mince, 
bankovky, odznaky, ho-
dinky.Tel. 0903753758

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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tel.: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov

ODVOZ Odpadov
veľkokapacitnými

kontajnermi

DOVOZ Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

e-mail: kontblesk@stonline.sk

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel
KONT-BLESK
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Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

keď sa vtedy ešte 

ktorý 
nu, 
om-
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Senecká cesta 198
Bernolákovo
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montáž a oprava

Vezmeme do prenájmu
ornú pôdu v Tomášove

150 €/ha a rok

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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ČALÚNNICTVO
 obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk
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4Rýchle posúdenie, OP + Výpis z účtu

NONSTOP: 0911 306 998

PÔŽIČKY ON-LINE do 15 000 €
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Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.

Príprava terénu 
na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Požičovňa náradia

Údržba zelene

Požičovňa náradia
Otvorené aj cez víkend - na tel. objednávky

Nová 12, Veľký Biel

0948 359 782

Rozvoz náradia priamo k Vám!

Údržba zelene

Návrh a vizualizácie záhrad

Kompletná realizácia záhrad

Príprava terénu na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Dodávka a navážka zeminy

Závlahové systémy

www.abmajstri.sk
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Objednajte si obhliadku
a naše služby na jarnú
sezónu 2020 už teraz
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Mäkké techniky
Fyzikálna terapia
Bankovanie
Kineziotejping
��������	
������	�����

0919 216 185 Lichnerová 37/A, Senec|
| fyzio_senecfyzio_senec
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www.novafenz.sk

Boldocká cesta 7
Senec - areál PD

Boldocká cesta 7
Senec - areál PD

0903 169 818

senec@novafenz.sk

 Predaj a montáž oplotenia

 Široký sortiment pletív a plotových panelov,
stĺpov brán a bránok, stĺpy na vinice, klince,

drôty, trstina, zámky LOCINOX
91
-0
13
50905 602 887

Tureň, okres Senec
(areál bývalého PD)

 e-mail: bonamal@bonamal.sk

AKCIA

na zateplovací systém
AKCIA

na zateplovací systém
Miešanie

farebných omietok

 SAKRET
 PEAKSTON
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Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak

ieť nič. 
omu,
všet-

omu,
práva

prácu 
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Objednanie k lekárovi online !   Objednanie k lekárovi online !   Objednanie k lekárovi online !   

www.topdoktor.skwww.topdoktor.sk

Viete, že ...
� do ambulancie všeobecného lekára a internistu (dr.med PV. s.r.o) v Pezinku 
� do gynekologickej ambulancie Fed – Gyn s.r.o. v Senci
� na mammogra�u, ultrazvuk, denzitometriu a RTG vyšetrenie v Pezinku

sa už môžete objedna� aj elektronicky cez   www.topdoktor.sk  ?

Pre�o rezervácia online?
Lebo ...

� termín si môžete rezervova� 24 hodín denne aj mimo ordina�ných hodín
� termín vyšetrenia Vám pripomenie SMS a e-mail
� dostupný termín si rezervujete ve�mi rýchlo

Na stránek www.topdoktor získate aj informácie o ordina�ných hodinách a dovolenke.  
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Trápi  Vás šoférovanie?
·  v  noci ,  pr i  s tmievaní?
� ��� ������	 �
� � ���������

�����
�
����������������
����������

Príjemnejšie videnie za 
����������������������


�����������

������!���"������#�

�����$�������%
fb: optikadroptik                                                                                                                                                                             www.droptic.sk

30%

Platí na vybrané šošovky od 1.11.2019 do 31.12.2019                                                                                                                                       

'����������()
*
������+���.�
������/����2�����6

903 01 Senec
���7������8���
���%��	��2��7�:;<=�>()�=(;
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06:00 Teleráno 08:30 Di-
gitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 
13:30 FARMA 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Suse-
dia Sitkom MN 12 (SR) 2019 21:25 FARMA Západ 
vs. Východ, kto z farmárov získa výhru 75 000 
€? MN 12 22:40 Rodinné prípady 23:45 Kobra 11 
01:50 FARMA 03:00 Polícia Battle Creek 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20 
Bučkovci 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
12:50 Doktori I. 13,14/14 14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 13 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 IN-
KOGNITO 23:00 Myšlienky vraha VI. 6 00:00 HRO-
BÁRI 6 00:50 POLICAJTI V AKCII 01:50 KRIMI 02:25 
NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Mestá v čase 09:05 Rodina doktora 
Kleista 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Don Matteo 16:00 Správy RTVS 16:25 Mestá v 
čase 16:50 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Lakomec 
22:00 Reportéri 22:30 Rapl 23:35 Fetiše Nežnej 
revolúcie 00:05 Pán Selfridge 00:50 Don Matteo 
01:40 Lakomec 03:05 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:35 
Kobra 11 13:30 FARMA 14:55 Policajné prípady 
15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NO-
VINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utajený šéf Nová 
reality show. MN 12 21:40 FARMA Západ vs. Vý-
chod, kto z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 
12 22:55 Horná Dolná 00:10 Kobra 11 02:15 FARMA 
03:15 Polícia Battle Creek

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20 
Bučkovci 7 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
12:50 Doktori II. 1,2/23 14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 14 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM III. – FINÁLE 
SERIÁLU 22:40 Myšlienky vraha VI. 7,8 01:05 ZA 
SKLOM III. 03:25 KRIMI 03:50 Profesionáli III. 24 
04:50 NOVINY TV JOJ  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:40 Mestá v čase 09:05 Rodina doktora Kleis-
ta 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 14:00 Folklorika 14:25 Don 
Matteo 15:35 Slovensko s Tiposom 16:25 Mestá 
v čase 16:50 Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Medi-
ciovci 21:25 Stará škola 22:30 Pod rovnakým 
nebom 00:05 Ray Donovan 00:50 Don Matteo 
01:45 Mediciovci 02:45 Slovensko v obrazoch

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:50 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:45 FAR-
MA 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO-
VINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Dru-
há šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia 
00:10 Kobra 11 02:15 FARMA 03:15 Polícia Battle 
Creek 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 
Bučkovci 8/8 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Doktori II. 3,4 14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 15 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 21:35 ČAU, LUJ-
ZA! 22:50 Myšlienky vraha 23:50 DELUKSE 01:55 
NOVINY TV JOJ 02:50 TOP STAR 03:05 Profesionáli 
03:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Mestá v čase 09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 
Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 
15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Mestá v čase 
16:50 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Prvotný strach 
22:40 Tichá vojna 00:35 Stará škola 01:40 Don 
Matteo 02:25 Autosalón 02:50 Dámsky klub 
04:25 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 
11:50 Kobra 11 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípa-
dy 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 
21:40 FARMA 22:55 Utajený šéf 00:15 Kobra 11 
02:20 FARMA 03:15 Polícia Battle Creek 03:55 
Šiesty zmysel 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:10 
Bučkovci  2 - Slnko, seno, dedina 1/6 12:00 NO-
VINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Doktori II. 5,6
14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 
NAŠI III. 16 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
INKOGNITO 21:50 NA HRANE 22:20 SEDEM 23:20 
Myšlienky vraha VI. 10 00:20 POLICAJTI V AKCII
01:20 SEDEM 02:20 NOVINY TV JOJ 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Mestá v čase 09:05 Rodina doktora Kleista 
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don
Matteo 16:00 Správy RTVS 16:25 Mestá v čase
16:50 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 
Fetiše Nežnej revolúcie 22:00 Láska nepozná 
vojnu 00:00 Neskoro večer 00:50 Svet v obra-
zoch 01:15 Láska nepozná vojnu 

PONDELOK 11.11.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 12.11.2019 STREDA 13.11.2019 ŠTVRTOK 14.11.2019
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Mgr. Petra Jablonická 
0905 314 690

ID 32654
Novostavba Ivánsky dvor v Ivanke pri Dunaji,
dvojpodlažný 4-izbový byt B4 o výmere 102 m2,
ku ktorému prislúcha predzáhradka, oplotená
záhradka a dve parkovacie miesta

ID 32658
Novostavba Ivánsky dvor v Ivanke pri Dunaji,
dvojpodlažný 4-izbový byt B3 o výmere 99 m2, 
ku ktorému prislúcha záhradka s terasou a dve
parkovacie miesta

159 000 €151 000 €

Hľadáme nových kolegov do tímu!  0904 444 031

www.TUreality.sk
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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www.slovaktual.skk
www.slovaktual.sk

SENEC
M.P.V. spol. s r.o., Mierové námestie č. 5
tel.: 02/45 92 21 33, mobil: 0903 590 685

e-mail: senec@slovaktual.sk
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
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e-mail: sekostav@sekostav.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

PONÚKAME:

SEKOSTAV spol. s r.o.

» pracovné odevy - 0911 340 130
» predaj stavebného materiálu
» betónu a štrku     » práce s JCB

» stavebné práce - 0911 408 660
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Viera je intímnou vecou a dobro-
voľnou voľbou človeka. Vieru majú 
i ľudia, ktorí nechodia pravidelne 
do kostola či nevedú dogmatický 
život. V dnešnom prepojenom svete 
poznáme veľa náboženstiev, ku kto-
rým sa možno uchýliť. To, čo si člo-
vek vyberie, závisí od jeho povahy, 
rodiny, kultúry, regiónu a pod. 

Napriek tomu, že sa náš štát neviaže 
na nijaké náboženstvo, máme v ško-
lách povinne voliteľnú náboženskú 
výchovu v alternácii s etickou výcho-
vou od 1. ročníka. Slovo „povinne“ 
neznie dobre v spojení s vierou v Boha. 
Napriek rôznym vieram dominuje vyu-
čovanie kresťanstva, keďže na iné ná-
boženstvá sa nenazbiera toľko žiakov, 
aby sa mohlo zaradiť do vyučovania. 
Etická výchova by mala byť súčasťou 
učebného plánu každého žiaka, keďže 
má úplne iný obsah a učí dôležité etické 
(nenáboženské) témy. 

Náboženstvo nepatrí do škôl. Je 
veľa možností, ako deti dobrovoľne 
viesť k viere: krúžky, fary, cirkevné 
školstvo. Obávam sa však, že mono-
pol jednej z cirkví požehnaný štátom 
je neprekonateľný. Potom sa nemô-
žeme čudovať, že štátom schválená 
učebnica píše o tom, že interrupcia, 
eutanázia, umelé oplodnenie patria do 
kultúry smrti. Cynicky, bezohľadne, 
netolerantne! Bez  ohľadu na to, že za 
všetkými javmi tejto „kultúry smrti“ 
sa skrývajú ľudské osudy, ktoré sa ne-

raz utiekajú k uvedeným zásahom do 
života. Smrťou je podľa učebnice pre 
tínedžerov aj antikoncepcia. V čase 
znižovania veku sexuálnych aktivít. 
Presvedčíme  mladých, aby sa stýkali 
po svadbe a každým stykom plodili 
deti? Dnes, keď sa svet obáva preľud-
nenia? Sme teda v situácii povinného 
náboženstva, na ktoré je schválená 
učebnica s klamstvami či tmárstvom 
skresľujúca a neriešiaca vážne prob-
lémy ľudstva za cenu neobjektívneho 
presadenia viery.

Nespojiteľná je aj politika a viera. 
Jednak je politika neraz taká nečest-
ná, egoistická a neľudská, že odporuje 
akejkoľvej viere, jednak práve politika 
presadzuje veci, ktoré často nevychá-
dzajú z Písma, ale z osobných postojov 
politikov a fanatickej časti ich voličov. 
To často zachádza až do odmietania 
práv pre menšiny, pre ľudí s neliečiteľ-
nou a bolestivou chorobou či pre páry, 
ktoré nemôžu prirodzene počať vytúže-
né dieťa. Takéto bránenie, ba nenávisť 
je ďaleko od lásky k blížnemu. Avšak, 
veľmi dobre sa to prezentuje v rám-
ci volebnej kampane, kde ide o moc. 
Vytláčajú sa tým však hodnoty, ktoré 
náboženstvo ľuďom dáva. A vytvárajú 
sa tak nepriatelia náboženstva, ktorí 
odmietajú rigiditu, spiatočníctvo a ne-
toleranciu. Takáto polarita medzi ľuď-
mi isto nie je cieľom kresťanskej viery.

Viera, škola, politika

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Prijmeme
do pracovného pomeru:

Drevársky závod - Píla Senec s.r.o.

 údržbár - zvárač
   

 pomocných robotníkov na jednozmennú
   prevádzku v čase od 7:00-15:30h.
   

 brigádnikov

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, mobil: 0903 476 666

VYRÁBAME
krovy na mieru a väzníkove krovy

všetky druhy ihličnatého reziva, hobľované rezivo,

stavebné rezivo, tatranský profil, hobľované altánky

DOPRAVA A VYKLÁDKA 

S HYDRAULICKOU RUKOU

PREDÁVAME
strešné krytiny BRAMAC, TERRAN, TONDACH

strešné fólie a škridlové laty, strešné okná VELUX

klampiarske výrobky - systém KJG (žlaby, zvody, okap. plechy,...)

spojovací materiál (závitové tyče, klince, skrutky, uhoľníky,...)

IMPREGNUJEME REZIVO
v hydraulickej impegnačnej tlakovej vani, systém Bochemit

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Otecko-
via 10:50 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:45 
FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto 
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 
Pomsta v mene syna 00:50 Kobra 11 01:50 FAR-
MA 03:50 Šiesty zmysel  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:20 
Bučkovci  2 - Slnko, seno, dedina 2 12:00 NOVINY 
O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Tlkot srdca 1,2/10 
14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 
NAŠI III. 17 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Lovec: Zimná vojna 22:50 Neslušné slová 01:05 
Za nepriateľskou líniou 03:15 NOVINY TV JOJ 
03:50 Profesionáli III. 27 04:50 NOVINY TV JOJ  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Zdra-
vá maškrta 08:40 Mestá v čase 09:05 Rodina 
doktora Kleista 09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 
Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Don Matteo 16:00 Správy RTVS 
16:25 Mestá v čase 16:50 Rodina doktora Kleis-
ta 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Milujem Slovensko 21:55 V dobrej spo-
ločnosti 22:30 Cestou necestou 23:00 Mission 
01:00 Don Matteo 01:55 Zajtrajšie noviny 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:20 Nové dob-
rodružstvá Toma a Jerryho 07:05 Billy Madison 
08:50 Ten chlapec je postrach 10:40 Tanec s váš-
ňou 13:15 Tvoja tvár znie povedome - FINÁLE 16:10 
Korenie lásky 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 Dovolenka za trest Komédia MN 12 (USA) 
2014 A. Sandler, D. Barrymorová, K. Nealon, T. 
Crews, W. McLendonová-Coveyová. 23:05 Dosť! 
01:30 Dovolenka za trest 03:35 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 NOVINY TV 
JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 20 07:40 
Labková patrola  I. 20,21 08:50 PRÁZDNINY II. 9 
10:10 NAŠI 11:20 MILÁČIKOVO 12:10 ČESKO SLOVEN-
SKO MÁ TALENT 13:45 Súmrak 16:30 Denník prin-
ceznej 2: Kráľovstvo v ohrození 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE 
POČASIE 20:35 Dieťa Bridget Jonesovej Britsko- 
francúzsko-írsko-americká romantická komé-
dia. MN 15 2016 23:20 Zvrhlé mníšky 01:25 Dorian 
Gray 03:40 MILÁČIKOVO 04:15 NOVINY TV JOJ  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:50 
Nezbedný havran 07:00 Včielka Maja 07:45 So-
fia Prvá 08:20 Levia stráž 08:45 Fidlibum 09:40 
Daj si čas 10:10 Merlin 11:30 On air 11:55 Záhady 
tela 13:00 Milujem Slovensko 14:30 Grand hotel 
15:55 Poirot: Plymouthský expres 16:45 Fetiše 
Nežnej revolúcie 17:20 KULTÚRA.SK 17:55 Cestou 
necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:20 Futbal - Kvalifikácia na ME 
2020 23:20 Fetiše socializmu 23:50 Grand hotel 
01:10 Poirot: Plymouthský expres 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:30 Kráľ Ralph 
08:20 Korenie lásky 10:40 Lara Croft - Tomb Rai-
der: Kolíska života 13:00 Na telo 13:45 Dovolenka 
za trest 16:00 Horná Dolná 17:20 Susedia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 Pelíšky Komédia MN 12 (ČR) 
1999 M. Donutil, J. Kodet, S. Stašová, E. Vášáryo-
vá, E. Holubová, B. Polívka. 23:05 Tankový prapor 
00:55 Pelíšky 03:00 Tankový prapor 04:55 TELE-
VÍZNE NOVINY  

05:10 KRIMI 05:40 NOVINY 
TV JOJ 06:30 SpongeBob v nohaviciach VIII. 21 
07:05 Labková patrola  I. 22,23 08:15 Nebezpeč-
ná výprava 10:00 Knight Rider 10 10:55 Denník 
princeznej 2: Kráľovstvo v ohrození 13:15 Lovec: 
Zimná vojna 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHA-
LUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:20 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 V SIEDMOM NEBI 22:40 Šéfka 00:35 Hotel 
Artemis 02:50 KRIMI 03:15 NOVINY TV JOJ 03:50 
NA CHALUPE  

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 
Snehuliak Albi 07:20 Sofia Prvá 07:55 Levia stráž 
08:45 Táraninky 09:00 Kriminálka 5.C 09:30 Au-
tosalón 10:00 Japonsko zhora 10:50 Slovensko v 
obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 
13:00 Občan za dverami 13:25 Poirot: Smrť v ob-
lakoch 15:10 Zlaté časy 16:40 „Na samotě u lesa“ 
18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Galavečer k 30. výročiu Nežnej revo-
lúcie 21:50 Učiteľka 23:30 Poirot: Smrť v oblakoch 
01:15 „Na samotě u lesa“ 02:45 Učiteľka  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 15.11.2019 SOBOTA 16.11.2019 NEDEĽA 17.11.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

16.11.2019 20:30  
DOVOLENKA 

ZA TREST
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Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Dianie v spoločnosti som si uvedomovala už         
v mladosti, ale intenzívne som ho začala vnímať 
až počas štúdia na vysokej škole. Témy ako eko-
nomika, zdravotníctvo či sociálna oblasť vo mne 
vždy vzbudzovali záujem. Špecifi cký záujem však 
vo mne vyvolávali témy súdnictva, spravodlivos-
ti a práva. Odpoveď na otázku vysokoškolského 
vzdelania bola teda jasná. 

Po ukončení právneho vzdelania som cenné 
skúsenosti získavala ako koncipient a po úspeš-
nom absolvovaní advokátskych skúšok sa advo-
kácii venujem dodnes. Dennodenne sa stretávam 
s neprávosťami, so zlyhávaním spravodlivosti             
v občianskom, obchodnom, trestnom, ale i  rodin-
nom práve. O to intenzívnejšie toto zlyhávanie vní-
mam po šokujúcich zisteniach, ktoré vyplávali na 
povrch v posledných dňoch a týždňoch. Chápadlá 
„novodobej mafi e“ siahajú až príliš hlboko či už     
v polícii, prokuratúre alebo v súdnictve.

Svoje povolanie som vždy vnímala ako svoje 
poslanie pomáhať ľuďom, aby spra-
vodlivosti bolo učinené zadosť. 
Nechcem sa len nečinne prizerať 
stavu justície, ale reálne priložiť 
ruku k dielu tak, aby bola zme-
na citeľná. Ponúkam svoje skú-
senosti, odhodlanie a energiu                   
venovať sa problémom za lep-
šie súdnictvo a lepšiu budúc-
nosť Slovenska.

Chápadlá „novodobej mafi e“ 
siahajú príliš hlboko

Lenka Jakubčová
advokátka a členka strany SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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Nie nechal sa počuť, 
ale dal sa počuť.
Nie okomentovať, 
ale komentovať.

Slovenčina naša

06
-0

15
7

Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*
ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € brutto
- Možnosť pracovať v sobotu
POŽADUJEME:
- Ukončené stredoškolské vzdelanie/vyučenie
- Vzťah k móde a módnym trendom,
   zákl. prehľad v textilných materiáloch
- Zodpovedný prístup k práci
- Výdrž pracovať fyzicky v stoji
PONÚKAME:
- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)
- Doprava z miest Senec, Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,90 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410

INZERCIA
0905 915 040
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIERÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHYTIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Í Š

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.skwww.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

Vieme to stihnúś do Vianoc!
kde potrebujete.Staviame tam,
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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Vytýčenie kanalizácie
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Neodteká?

NON - STOP  0949 177 200
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0917 373 326
www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI
stavebný � bio � komunálny

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina
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Milí čitatelia, do jednej z našich 
redakcií prišiel list. Od niekoho z 
vás. Veľmi pekne ďakujeme a ten-
toraz volíme aj inú formu, ako sa 
venovať nášmu jazyku.

Čitateľka sa pýta, či je správny výraz 
„šestonedeľka (šesť - nedeľka) – šesto-
nedelie“. Odpoveď sme hľadali v Jazy-
kovednom ústave Ľudovíta Štúra Slo-
venskej akadémie vied, ale opýtali sme 
sa aj viacerých slovenčinárov – učite-
ľov. Vysvetlenie jazykovedcov znie:

„Slovo šestonedelie patrí do histo-
rického dedičstva. Objavuje sa už v his-
torických písomnostiach zo 16. storočia 
a v minulosti sa tento výraz používal 
aj v iných podobách, ako šestinede-
lie, šesťnedelie, šesťnedelí. Podstatné 
meno šestonedelie sa utvorilo  univer-
bizáciou (zjednoslovnením) z lokálo-
vého spojenia číslovky šesť so slovom 
nedeľa  ešte v predspisovnom období, 
ktoré sa od súčasnej kodifikovanej slo-
venčiny odlišuje pravopisom, gramati-
kou aj tvorením slov, a v tejto podobe sa 
zachovalo dodnes. Viac si o výrazoch 
šestonedelie a šestonedieľka môžete 
prečítať v článku Márie Kováčovej Kút-
nice, posteľnice a posteľkyne v časopi-
se Kultúra slova (1996, č. 4, s. 210).“

Čiže, aj napriek pochybnostiam na-

šej milej čitateľky ubezpečujeme, že ide 
o správny výraz. Teda, v tvare šestone-
dieľka, nie šestonedeľka. Za list ďaku-
jeme. Zároveň sa ospravedlňujeme, že 
sme ešte nereagovali na viacero podne-
tov, týkajúcich sa melódie slovenčiny. 
Viacerí z vás poukazujú na to, že pou-
žívatelia jazyka, najmä médiá, dnes iba 
vzácne pracujú s ustálenou melodikou 
vety, no neovládajú ani zásady vetnej 
skladby. Ide o jav, ktorému sa chceme 
venovať, ale nateraz hľadáme spôsob, 
ako.

Zároveň vás prosíme o prepáčenie, 
ak v našom týždenníku občas nájdete 
nejaké chyby – tlačiarenskí škriatkovia 
ešte nevymreli, usilovne pracujeme na 
ich vychytaní ešte pred tlačou.

Slovenčina naša - „šestonedeľka“

» Ďakujeme – redakcia.

0905 719 132

0905 915 040

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT
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vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/konateľa

mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

v zastúpení primátora mesta Senec Ing. Dušana Badinského
so sídlom na Mestskom úrade Senec, Mierové nám.8, 903 01 Senec

MESTO SENEC

Pracovná náplň:

Požiadavky na uchádzača:
1. Kvalifikačné požiadavky:

2. Ďalšie požiadavky:

3. Požiadavky, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

Ponuka:

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní

v lehote do 27.11.2019 do 16,30 hod. 

Upozornenie:

Pre potreby spracovania Návrhu koncepcie  rozvoja spoločnosti SCR Senec, s.r.o. bude uchádzačovi umožnené
nahliadnuť do ekonomických výsledkov spoločnosti priamo v sídle spoločnosti na Námestí 1. mája č. 4,

903 01 Senec v termíne do 04.12.2019 vždy v utorok a štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. na ekonomickom
oddelení SCR Senec, s.r.o. na Námestí 1. mája č. 4, 903 01 Senec u pani Škablovej  (t.č. 02/4592 33 24).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  04.12.2019 o 10,30 hod.
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
ELEKTRONIKOV
EXPEDIENTA

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €
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Hľadáme šikovné UPRATOVAČKY 
do obchodných priestorov.

Práca je na dve zmeny. 
Ponúkame výhodné pracovné ohodnotenie:  
3€ netto/hod. + stravné lístky 4€.

0907 777 0070
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Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Mesta Senec zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec

alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8,  prízemie, vchod č. 2. 
Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “.

S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na ustanovený týždenný
pracovný čas 37,5 hod. s dňom nástupu do práce v súlade so zákonom t.j. od 19.02.2020.

Mestské zastupteľstvo v Senci v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v  znení  neskorších predpisov a v zmysle uznesenia

Mestského zastupiteľstva v Senci č.111/2019 zo dňa 23.10.2019 

vyhlasuje
voľbu Hlavného kontrolóra Mesta Senec

a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 23.12.2019

Od uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra sa vyžaduje:

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:    

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

  organizácií ako aj obchodných spoločností založených mestom, 

Náležitosti písomnej prihlášky:    

  o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,

   č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,

   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného
   kontrolóra obce,

  Hlavného kontrolóra Mesta Senec.

Termín ukončenia doručenia prihlášok: 09.12.2019 do 14,30 hod. 

Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec
MESTSKÝ ÚRAD SENEC
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VEREJNO - PROSPEŠNÝ PODNIK SENEC, a.s., Senec, Fándlyho 3

VÝVOZ ODPADU
VEĽKOOBJEMOVÝMI
KONTAJNERMI 

0903 410 436

AJ V SOBOTU

Prijmeme vodičov
 na nákladný automobil sk. C, E

02/4592 4704

Úspešná gastronomická firma
Compass Group Slovakia s.r.o.

Požadované vzdelanie:
gastronómia (kuchár)

Náplň práce:
- príprava a tvorba menu
- príprava jedál a zodpovednosť za kvalitu podávaných jedál
- efektívne riadenie a koordinovanie a odborný dohľad nad ostatnými
   pracovníkmi kuchyne
- riadenie tímu kuchárov
- zodpovednosť za dodržiavanie zásad HACCP a hygienických štandardov
- pracovná doba Pondelok – Piatok 1 zmenná prevádzka

Zamestnanecké výhody a benefity:
- náborový príspevok
- dochádzkový bonus
- kvalitné zaškolenie
- dotované stravovanie

Kontaktná osoba: Monika Mikulová

ŠÉFKUCHÁRKU / -RA 
(nástupný plat od 1000 Eur brutto) v závislosti od skúseností a praxe

+  pohyblivá zložka až do výšky 20%  brutto mzdy + preplácanie nadčasov

KUCHÁRKU / -RA 
(nástupný plat od 800 Eur brutto) v závislosti od skúseností a praxe

+ pohyblivá zložka až do výšky 20%  brutto mzdy
+ preplácanie nadčasov a príplatky za víkendy

Náplň práce:
- príprava jedál podľa stanoveného jedálneho lístka
- servírovanie jedál
- zodpovednosť za kvalitu jedál
- dodržiavanie zásad HACCP a hygienických štandardov
- pracuje sa na dlhý a krátky týždeň

Zamestnanecké výhody a benefity:
- náborový príspevok
- dochádzkový bonus
- kvalitné zaškolenie
- odborné školenia
- dotované stravovanie
- mzda najneskôr 7meho v mesiaci na účte

Požadované vzdelanie:
gastronómia (kuchár)

POKLADNÍČKU / -KA 
(nástupný plat od 650 Eur brutto) v závislosti od skúseností a praxe

+ pohyblivá zložka až do výšky 20%  brutto mzdy
+ preplácanie nadčasov a príplatky za víkendy

Náplň práce :
- práca s registračnou pokladňou
- predaj doplnkového tovaru
- dodržiavanie hygienických
   štandardov
- udržiavanie čistoty na pracovisku
- pracuje sa dlhý a krátky týždeň

Zamestnanecké výhody a benefity:
- náborový príspevok
- dochádzkový bonus
- mzda najneskôr 7meho v mesiaci
   na účte
- kvalitné zaškolenie
- odborné školenia
- dotované stravovanie

hľadá do svojej prevádzky v Ivanke pri Dunaji

tel.: 0917 946 855  |  mail: monika.mikulova@compass-group.sk
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prijme
» výčapníka /-čku

» brigádnnikov
Plat: 500 € /čistom

+ odmeny

KRČMA
PLECHÁČ

Info:
0918 382 762

Prijmeme do TPP pomocnú silu

pizzéra / pizzérku
do reštaurácie Robin v Senci

Info: 0905 202 418
alebo priamo v reštaurácii
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INZERCIA
0905 915 040

Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

príjme do pracovného pomeru
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OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY: 
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE:  ihneď
PRACOVNO - PRÁVNY VZŤAH:  hlavný pracovný pomer 
PLAT:  550 € + odmeny* 
                (priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
                                               e-mail: kurtisova@machhydina.sk

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

mámestále dostatok ponúk
r r r k Č rv kríž

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo

0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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