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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
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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás
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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 
na rekonštrukcie

až do 40%

Zľavy 
na rekonštrukcie

až do 40%

MAJSTERKO pre Vašu domácnosť

0907 753 122
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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

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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1www.hpsmont.sk
www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

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

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady
Zasklenie terás

Hliníkové ploty

         

 Ušetrite až polovicu !!!
   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
   Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
  Navštívte Váš Dom farieb & hobby centrum a 
presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 

10% pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému 
nákupu nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte 
sa  presvedčiť,  cieľom  tejto  pre- 
dajne  je  šťastný a spokojný 
zákazník.

Bratislavská 25, SENEC (bývalé potraviny Jednota), � 02/45 92 43 43, www.vasdomfarieb.sk
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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      45.115 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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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 

Máme radi heslá, lebo heslá mobi-
lizujú. Heslá neraz aj spájajú, a to 
doslova celé masy. Čím viac hesiel 
a masových vyjadrení k nim, tým 
viac mi to pripomína prvé, respek-
tíve deviate máje za minulého re-
žimu. Tie ôsme si budem pamätať 
do smrti s najvyššou úctou.

Heslami možno „odkomuniko-
vať“ všetko, do pôvodnej slovenčiny 
preložené – zblbnúť každého. Sú ľu-
dia, ktorí heslá vymýšľajú a zväčša 
na tom dobre zarobia, to sú takzvaní 
„marketingoví mágovia“, potom sú 
ľudia, ktorí nie sú schopní vymyslieť 
nič, ale keď už tie heslá tak zvučne 
znejú, tak sa nimi oháňajú ako rybár 
repelentom proti komárom. A napo-
kon, bez ohľadu na to, že tu máme 
tridsať rokov „po“, tak máme medzi 
sebou aj zdatných jedincov, ktorí 
heslami fanatizujú masy. Masy pre-
važne slepé, prevažne hluché a masy 
manipulovateľné, pretože masy netr-
pia na niečo také, akým je napríklad 
individuálne myslenie a schopnosť 
samostatne posudzovať javy a fakty v 
súvislostiach.

Prežívame dobu hesiel. Priam ich 
zborové spevy. Vždy sa nájde zdatný 
predspevák, vypustí heslo a a už znie 
ako chorál ponad sociálnymi sieťami, 
v celom mediálnom priestore, vy-
slovujú ho tí, ktorí mávajú spravidla 

priebežnú absenciu vlastných myš-
lienok a tvorivosti. Vyslovené heslo sa 
ozýva zo všetkých strán ako pokusné 
„haló“ návštevníkov jaskýň, skúma-
júcich nimi rôzne netušené rozmery.

Sú však aj takí, ktorí na heslá ne-
majú čas, musia konať. Musia liečiť, 
musia odoberať vzorky, musia držať 
v chode ambulancie všeobecných 
lekárov, musia riadiť dopravu a plniť 
rozkazy nariadených, nech sú aké-
koľvek, musia piecť chlieb, musia 
zachraňovať čo sa dá a najmä, musia 
rozhodovať. Tu, teraz, sami a hneď. 
Vymýšľači hesiel, tak podobní kibi-
com, v súčasnej situácii a podobe už 
ani na rozdiel od legendárneho Ke-
cala z Predanej nevesty nebavia. Na-
opak, škodia, brzdia, hádžu polená 
pod nohy, predlžujú zbytočne to, čo 
mohlo byť kratšie a užívajú si chvíľky 
svojej bezvýznamnej slávy.

Nerecitujme heslá, prosím... Ko-
najme. Tak, ako je to správne a naj-
mä tak, ako nám to radia 
odborníci s príslušným 
vzdelaním i s dobrými 
výsledkami v praxi! 
Dôverujme múdrosti 
a prestaňme adoro-
vať prázdne, hoci 
vzletné heslá.

Vzletné, ale prázdne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ám to radia 
ríslušným

dobrými 
v praxi! 

múdrosti
adoro-

hoci 
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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 €

gapco64@gmail.com Kamenárstvo Gapčo
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Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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MESTO  SENEC
Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č.8., 903 01 Senec

Vybrané informácie k aktuálnej situácii
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vedenie mesta Senec

Mestský úrad

Sociálne služby mesta Senec
Do Zariadenia opatrovateľskej služby je vstup akýchkoľvek

   návštev zakázaný!!!

Mestská polícia

Odpadové hospodárstvo

Školstvo a šport

Slnečné jazerá

Kultúrne podujatia

Ďalšie dôležité informácie

Všetkým obyvateľom odporúčame nosiť ochranné rúška všade, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi,
nezdržiavať sa vo väčších skupinách, sledovať dôveryhodné zdroje v médiách či na internete

a rešpektovať všetky nariadenia a odporúčania zodpovedných inštitúcií.
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»PIONIER MUSTANG 
SIMSON JAWA 90 KÚ-
PIM TIETO MOTORKY.Tel. 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SE-
RIÓZNA DOHODA.Tel. 
0908205521

»Predám 3 - izbový byt, 
68 m2, v Bratislave, na ul. 
Poľnohospodárskej, vo 
Vrakuni.Tel. 0902057755

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám jačmeň 25 q.Tel. 
0918543948

»Kúpim hokejové kartič-
ky slovenskej extraligy.
Tel. 0908876988

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    

14 RÔZNE / iné    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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 druhej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZĽAVA           70%
PREDAJ  ZNAČKOVÉHO KAMEŇA

až do výšky

Tureň
okres Senec

(v areáli AM Metal s.r.o.)

0905 111 444
www.piesok.sk

štrky, piesky,

makadamy
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Roman Molnár - MULINEX
Servis, údržba a diagnostika
záhradnej a lesnej techniky

Kostolná pri Dunaji 128
Tel.: 0903 773 481
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Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

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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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351

Čo nám dávajú chvíle, minúty, ho-
diny, dni strávené v prírode? Určite 
dobré pocity, radosť, chuť sa vrátiť 
zas naspäť a možno veľa pozitivity, 
ktorá aj lieči. 

Skúsme sa teraz zamyslieť opačným 
spôsobom. Čo dávajú prírode chvíle, 
minúty, hodiny, dni, ktoré v nej strá-
vime my ľudia? Škoda, že nie každý si 
takú otázku položí. Práve preto vznikla 
myšlienka, ktorú som s priateľmi zača-
la aj realizovať. Zbierame odpadky v 
lese, na lúke, kdekoľvek sme, lebo sme 
v prírode často. A smutné na tom je, že 
ich nájdeme naozaj všade. 

Popri cestách je ich tiež neúrekom. 
Dennodenne chodíme po ceste Veľký 
Slivník – Demjata, nedalo sa nevšim-
núť si, ako sa postupne okraje cesty za-
pĺňajú odpadkami. Už vmarci 2019 sme 
sa rozhodli obetovať jedno nedeľné od-
poludnie a vyčistiť čo sa dá. Výsledok 
- 4 vlečky za autom, 3 plné kufre auta. 
Čas - cca 4 hodiny. Čistenie cesty sme 
zopakovali o  osem mesiacov neskôr, 
v novembri 2019.

Výsledok - 2 vlečky za autom, čas 
asi dve hodiny.

Pre nás, ktorí máme lesy, lúky, cel-
kovo prírodu radi to znamená iba jed-
no – pokračovať v tom a osloviť možno 
ďalších, ktorí majú pre takéto myšlien-
ky pochopenie. Pri našich zberoch sme 

našli napríklad veľké množstvo skle-
nených fliaš od vína, alkoholu na jed-
nom mieste (možno z podnikov, ktoré 
sa toho potrebovali zbaviť a „nevedia“ 
kam sklo patrí), zaváraniny (človek 
nevyleje zaváraninu, ale aj so sklom 
ju vyhodí), stavebný materiál a všeličo 
iné. Všetci sa ako osobnosti formujeme, 
meníme v určitých etapách života svoje 
postoje, hodnoty. Výhody zberu sú aj v 
tom, že naše deti učíme prejaviť úctu 
prírode, trávime efektívne využitý čas 
s rodinou, s priateľmi, pár hodín sa hý-
beme, robíme niečo pre naše zdravie, 
pre naše telo (aj to je dôležité). Nevýho-
dy zberu? Ak niekto v živote uprednost-
ňuje negatíva, nájde ich aj tu.

Ľudia pridajte sa k nám a zbierajte 
odpad z lesov, lúk, ciest..myslite pritom 
aj na svoju bezpečnosť. Foťte to a zdie-
ľajte, inšpirujte ďalších. Touto aktivitou 
neuškodíme nikomu a ničomu. Príroda 
nám dáva veľa, dajme niečo aj my niečo 
jej.  

Dobrovoľníctvo 
jednoducho a bez dotácií

» Mária Poníková   Foto z akcie v r. 2019
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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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Vláda Slovenskej republiky vyhlási-
la mimoriadne opatrenia v Sloven-
skej republike z dôvodu možného 
šírenia koronavírusu COVID-19. Tie-
to opatrenia majú vplyv aj na plne-
nie povinností správcov bytových 
domov v zmysle zákona č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov.

K vybraným povinnostiam správ-
cov odporúčame:

Vyúčtovanie (do 31.5.):
Vo všeobecnosti nepredpokladáme, 

že by správca nestihol vypracovať vy-
účtovanie (prípadne správu o činnos-
ti). Pokiaľ správca má/mal k dispozícii 
dokumentáciu potrebnú na vypraco-
vanie listín, nič mu nebráni v tom, aby 
si túto povinnosť splnil. Vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu bude SOI pri prí-
padnej kontrole prihliadať na prípady 
individuálne a bude v plnom rozsahu 
brať do úvahy objektívne prekážky, 
ktoré spôsobili nesplnenie si tejto po-
vinnosti.

Reklamácie:
Bližšie informácie nájdete TU: 

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-
-verejnost/mimoriadne-opatrenia-vla-
dy-sr-vplyv-na-reklamacne-lehoty.soi

Schôdze, hlasovania:
Schôdze alebo iné zhromaždenia 

a tiež písomné hlasovanie môžu byť 
ovplyvnené mimoriadnou situáciou a 
rizikom z možného šírenia COVID-19. 
Rozhodnutie v tejto oblasti ponechá-
vame výlučne na správcov alebo vlast-
níkov. Toto rozhodnutie bude pri prí-
padnej kontrole SOI v plnom rozsahu 
akceptované. Odporúčame však, aby 
správca/vlastníci aj v tomto prípade 
postupovali v zmysle príslušných roz-
hodnutí vlády SR a tieto rozhodnutia 
rešpektovali.

Výkon činnosti správcov je možné 
vzhľadom na danú situáciu prispôsobiť 
potrebám verejnosti s prihliadnutím 
na riziko a život ohrozujúci stav, najmä 
nezanedbať opravy alebo revízie nevy-
hnutné z pohľadu zdravia, života a bez-
pečnosti vlastníkov. Ostatné povinnos-
ti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z. 
z. budú posudzované primerane. Upo-
zorňujeme, že nemožno od správcov 
ani od iných podnikateľských subjek-
tov v aktuálnej situácii žiadať plnenie 
všetkých povinností. Preto ubezpeču-
jeme, že SOI bude prihliadať osobitne 
na každý jeden prípad odôvodnený 
mimoriadnou situáciou a objektívnou 
prekážkou na strane podnikateľského 
subjektu.

Povinnosti správcov bytových domov 
– mimoriadne!

» red

Zháňate na internete v dobrej viere to, 
čo nie je dostať v bežnej predajnej sieti? 
Otvárate aj ponuky vám doteraz nezná-
mych a nevyskúšaných obchodníkov? 
Tak to radšej nerobte!

Slovenská obchodná inšpekcia upozor-
ňuje spotrebiteľov na praktiky prevádz-
kovateľa internetového obchodu www.
shopolo.sk. Ako vyplýva z doručených 
spotrebiteľských podaní, po objednaní 
dezinfekčného prostriedku na ruky bolo 
spotrebiteľom doručené balenie obsahu-
júce vodu, prípadne inú tekutinu. Pre-
vádzkovateľom internetového obchodu je 
spoločnosť Mi sport, trgovina in storitve 
d.o.o. Spodnje Stranje 33, 1242 Stahovica, 
Slovinsko.

Vzhľadom na uvedené, SOI odporúča 
spotrebiteľom prípadný nákup prostred-
níctvom vyššie uvedenej webovej stránky 
dôkladne zvážiť. 

Medzi ďalšie rizikové obchody podľa 
SOI patria:
huglo.sk, alabo.sk, mobiluj.sk, elegan-
ceshop.sk, autoelektrony.sk, viagogo.sk, 
chyza.sk, rajpradla.sk
zasielkonos.sk, fashionline.com, optimas-
kpro.com/sk_official_ti1/, jordanshoes.sk, 
moletka.eu; svet-siat.eu; vip-moda.eu.

Kedy je e-shop rizikový
Konkrétne webové stránky môžu byť 

zaradené medzi rizikové e-shopy z nasle-
dujúcich

-
vádzkovateľovi e-shopu/predávajúcom: z 
webovej stránky

kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže

chýbajúce obchodné podmienky, nezve-
rejnený reklamačný poriadok vrátane 
informácií o tom, komu a kam je potreb-
né zaslať reklamovaný tovar, nesplnené 
informačné povinnosti, najmä vo vzťahu 
k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 
dní bez udania dôvodu, obchodné pod-
mienky, prípadne reklamačný poriadok sú 
v rozpore so zákonom, zvýšené množstvo 
spotrebiteľských podaní, ktoré SOI v sú-
vislosti s e-shopom eviduje, upozornenia 
na rizikovosť e-shopu dozornými orgánmi 
iných členských štátov EÚ, e-shop vzbu-
dzuje dojem, že ide o slovenského pre-
vádzkovateľa/predávajúceho, je ale pre-
vádzkovaný subjektom z krajiny mimo EÚ, 
čo môže podstatným spôsobom sťažovať 
uplatňovanie spotrebiteľských práv (napr. 
odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, 
reklamácia....), prevádzkovateľ e-shopu/
predávajúci sa nachádza v konkurznom 
konaní a je potrebné, aby si spotrebitelia 
uplatnili svoje nároky príslušnou formou 
(napr. u správcukonkurznej podstaty).

Obozretnosť na strane spotrebiteľa je 
nenahraditeľná a nemôže byť suplovaná 
orgánom dozoru, najmä v prípadoch, keď 
spotrebiteľ vymáha svoje individuálne 
práva.

Pozor na internetových podvodníkov

» red
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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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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profil:                                             ,

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

MATEP BA spol. s r.o.
25 rokov - odbornosť, kvalita, spolahlivosť

ZĽAVA

40%

okná a vchodové dvere

s bezpečnostným

kovaním

možnosť skrytého kovania

Bojnická 18
Bratislava

0905 310 394
0915 743 541

paska@matepba.sk
matepba@matepba.sk 

výmena poškodenej sieťoviny v sieťkach
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Jarné z¾avy

až do -30%
na vybrané druhy až -70%

Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

0902 777 202

www.okrasnekamenivo.sk

DOVOZ až k Vám domov
1,2 m³ | 2,5 m³ | 6 m³ | 15 m³
DOVOZ až k Vám domov
1,2 m³ | 2,5 m³ | 6 m³ | 15 m³

20. apríla 1990  
prijalo Federálne zhromaždenie ústavný 
zákon o zmene názvu Československá fe-
deratívna republika na Česká a Slovenská 
Federatívna Republika.

Výročia a udalosti

23. apríla 1956 
mal Elvis Presley prvé vystúpenie v Las Vegas, Nevada.

Výročia a udalosti

24. apríla 1836 
sa uskutočnil pamätný výlet štúrovcov na Devínsky hrad.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Zľavy platia

do 30. 4. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Jahodová plantáž 

v Dunajskej Lužnej 

PONÚKA PRÁCU
skúseným oberačom, ktorí predtým 

pracovali v zahraničí, ale teraz sa tam nedostanú.

Svoje skúsenosti môžete

zúročiť na Slovensku ! 

Práca je úkolovaná, čiže odmena je podľa výkonu. 

Zber prebieha približne od 15. 5 do 20. 6. 

Priemerný oberač zvyčajne zarába 

4 € / hod. v čistom.

UBYTOVANIE JE ZABEZPEČENÉ

stanú.

ýkonu.nuu  
6.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky  
na čísle  0911 870 026  alebo píšte na mertusova@dobrejablka.sk

83
-0

13
3

Minimálny odber 1000 ks.

UNIVERZÁLNY
DEZINFEKČNÝ
PRÍPRAVOK

od 0.99€ bez DPH0 99€

MEDICÍNSKE
RÚŠKO FFP3

0.5l - 5.19€ bez DPH

1l - 6.59€ bez DPH

5l - 32.99€ bez DPH

UNUN

Zvyšný sortiment a podrobné info pošleme e-mailom.

0901 75 22 99   I   info@jasclean.sk

Minimálny odber 500 ks. 0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Chcete chovať hydinu?

100% záruka kvality
0944 113 140

AKCIA
 -2

5%
 

do konca apríl
a

AKCIA
 -2

5%
 

do konca apríl
a
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tel.: 0948 404 592
e-mail: info@3xm.sk

R E A L I T Y
Prenajmeme priestory

v Bernolákove:
Hala - 285 m2

Kancelárie - 90 m2
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