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Očná Optika SENEC

Lichnerova 8
903 01 Senec

Objednajte sa
tel: 0950 248 511
www.optikasenec.sk



91-0002

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

Zimné záhrady

    
Pridajte sa aj Vy!

DOPRAJTE SVOJMU PSÍKOVI
TEN NAJVYŠŠÍ ŠTANDARD ...

Hliníkové prístrešky

Zasklenie terás
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Hliníkové ploty

Zimné záhrady

Odteraz u AJ U VÁS DOMA(

ECO DOG TOILET STANICA $&# &")
koniec ' a zbierania po $"# #& po celej záhrade,
  trávnik bez vypálených miest,
%" * ochranu zdravia Vás a $"  rodiny,

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

  $&" #  +%&' &-/0 /0 1 &'20
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www.hpsmont.sk
www.pristresky-pergoly.sk

52-0028-1

zameranie výroba montáž

okolie $&" domu bez    # zápachu,

pestovanou zeleninou, ovocím, kvetmi,
koniec "   - 0 endoparazitov, vírusov a plesní zo %/"
víriacich sa vzduchom a pri kosení,
"  

$&"   a  4% na odstránenie následkov %   

$&" majetku.
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www.psiatoaleta.sk
info@psiatoaleta.sk
፤ 0948 996 992

PRIVE MA  POCHVÁ MA  ODME MA
Mojou odmenou je Tvoja istá záhrada.

0915 950 055

Roman Molnár - MULINEX

0902 272 708

Servis, údržba a diagnostika
záhradnej a lesnej techniky

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk
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94-0096

Najlepší výber KOTLOV
06-0070

Kostolná pri Dunaji 128
Tel.: 0903 773 481

Za stanovených
hygienických podmienok
VYŠETRENIE ZRAKU
52-0094

85_0480
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Vykonávame
všetky druhy
STAVEBNÝCH PRÁC
IZOLÁCIE STRIECH
OPRAVY DOMOV
za výhodné ceny

Aj v dnešnej situácii máme
pre vás OTVORENÉ!

Nová kolekcia slnečných
aj dioptrických rámov
Lichnerova 16, Senec
+ 421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

91-0005

hrubé stavby,
zateplenie, fasády,
potery, dlažby,
ploty, brány,
za prijateľnú cenu

06-0080

STAVEBNÉ
A MURÁRSKE PRÁCE

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)
Každý týždeň:
Senec, Bernolákovo, Blatné,
Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 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

Senec

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0079
06-0002

 obnova a výroba čalúneného
nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov

KAMENÁRSTVO Gapčo
Reca 375 ¦ Igram 117 ¦ okr. Senec
0905 663 786
0940 743 5 16
gapco64@gmail.com
kamenarstvogapco.sk
Kamenarstvo Gapčo

Kamenosochárstvo
vo Kaj
Kaja
Kajal
al

91-0017

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

ČALÚNNICTVO

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

Výstava náhrobných kameňov.
Najnovšie tvary, najväčší výber
v celom regióne.

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

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00

tel.: 0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

06-0009

INZERCIA

bartox@centrum.sk
tel.: 0911 040 007

Strojové omietky

Stavebné povolenia

...pre Senec a okolie

Lenka Klásková

Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

0902 777 202

www.stavebko-senec.sk

ś
možnoasvy
dopr

0905 766 387
info@stavebko-senec.sk

www.piesok-sk.sk
w
ww.piesok-s
p
www.okrasnekamenivo.sk
www
okrasnekameniv

06-0022

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Ponúkame vyhotovenie
strojových omietok

BARTOX

P
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Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie
je to však v poriadku, ak nezodpovední
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú krajinu po návrate domov, komplikujú život
jej občanom v najemotívneších sférach a
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štátneho rozpočtu na testy, karantény, liečeJe to dôsledok ľahkovážnosti, nedo- nie v zdravotníckych zariadeniach a prostatku rozvahy, pokory pred pandémiou, tiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale empatickým, pokorným, ohľaduplným
aj ohľaduplnosti voči občanom. To som a predovšetkým rozumným sa nedá nič
napísal jemnými slovami, takými, ktoré iné, ako iba s povzdychom „poďakovať
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto sa“. A to s nádejou, že to hádam nebude
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy. na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak
V našich domovoch sociálnych slu- zlé. Hoci to mohlo byť jednoducho a bez
žieb sa opätovne zavádza zákaz návštev, väčších obmedzení celkom dobré. Keby...
Inak, mám takú otázku … Za čo a
návštevy sú za istých výnimiek zakázané
už aj v zariadeniach paliatívnej starostli- načo našinci vlastne na tie dovolenky cesvosti pre deti i dospelých. A, samozrejme, tujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz naň štátne podpory, čerpali štátne komsi predstavte, že vďaka nezodpovedným penzácie a ešte tri mesiace oddychovali,
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa lebo im stálo podnikanie?
nemôže prijímať návštevy, že za chorými Nemám na to odpoveď, iba
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba veľmi zlý pocit. Niekto si z
pre niekoho ignorantný egoizmus a bo- nás a zo štátu (a jeho, teda
horovnosť. Štát urobil všetko možné, aby našich peňazí) robí idiotov
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v a dojnú kravu...
So znechuteným
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť, ale nie
tým zahraničným, do ktorých naši turisti pozdravom
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom,
že českí turisti, vracajúci sa z prvých
dovolenkových turnusov od mora do
ČR si privážajú naozaj neželaný suvenír – koronavírus.

36-0009

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk

Opäť zákazy návštev

06-0037

SENECKO
Redakcia:
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE
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Východné Slovensko

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

0903 969 611

32-0081

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.
06-0023

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

SLUŽBY, BYVANIE

SENECKO
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♦

91-0072

92-0016

♦

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
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MATEP BA spol. s r.o.
25 rokov - odbornosť, kvalita, spolahlivosť

92-0017
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okná a vchodové dvere

ZĽAVA

s bezpečnostným
kovaním

40%

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

Pohrebná služba v Senci
VA-SI, spol. s r.o.

možnosť skrytého kovania
profil:

,

NON STOP Služba

DOPLNKY K OKNÁM:

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

rolety, žaluzie exteriér - interiér, sieťe, sitové dvere,

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

al parapety exteriér, pvc parapety interiér, garážové brány

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

06-0001

Pohreby už od 400 €

Bojnická 18
Bratislava

SC20-29 strana

0905 310 394
0915 743 541
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paska@matepba.sk
matepba@matepba.sk

91-0051

výmena poškodenej sieťoviny v sieťkach

Neubližovať veľkým,
no pomôcť malým

01 AUTO-MOTO / predaj

„Návštevy priamo vo výrobe sú obrazom dvoch svetov, ktoré charakterizujú slovenský vidiek. Potvrdzujú sa
tak počas nich moje slová - „nebudem
bojovať proti veľkým, ale udržím ich
produkčný potenciál a urobím maximum preto aby sa pomohlo malým,
stredným a rodinným farmám“.

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

13 RÔZNE / predaj

Pozn. red.: Potrebu znížiť byrokraciou
prízvukoval aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko.
„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho
kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde
bude žiť, má dvere na ministerstvo otvorené. Je však potrebné znížiť byrokratické
zaťaženie,“ povedal na stretnutí v Turej
Lúke. Martin Fecko prítomných ubezpečil, že vláda podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na
lazoch, kopaniciach čištáloch. Podporí
tiež rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň zachovanie pôvodného slovenského
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

14 RÔZNE / iné

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, SC zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na druhej
strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Chcete si podať riadkový 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 mobilný operátor. Cena je 0,60 € s
DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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
novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

» red

3,50 €/m

15 HĽADÁM PRÁCU

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

ER

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

škridla výpredaj
2

»Pracovitá,
diskrétna
hľadá prácu ako gazdiná
v Senci.Tel. 0910550069

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera SC medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

ZĽAVAEZ

STRECHYNA KĽÚČ

»Predám
skartovačku. Cena dohodou.Tel.
0908880728

Chcete si
podať
inzerát?

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

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09

www.strecha.ws

» tradičné
» poctivé
» chutné
Výrobky z tradičných rodinných fariem, ﬁrmičiek a ﬁriem, od samostatne
hospodáriacich roľníkov, kde sa vyrába s láskou, tradične a poctivo

Dobrý pastier

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

03 BYTY / predaj

11 HOBBY A ŠPORT

04 BYTY / prenájom

12 DEŤOM

05 DOMY / predaj

13 RÔZNE / predaj

06 POZEMKY / predaj

14 RÔZNE / iné

07 REALITY / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA

Dobrý pastier Senec
Mierové námestie 19
Tel.: 0902 819 966, www.dobry-pastier.sk
e-mail: dobry-pastier@dobry-pastier.sk

V našej ponuke nájdete:
- čerstvé kravské, nepasterizované mlieko z farmy (6% aj 3,7%), výrobky z kravského
mlieka - jogurty, jogurtové nápoje, zakysanka, 82% tradičné maslo, korbáčiky,
nite, uzlíky, gulôčky, syry
- čerstvé pasterizované kozie mlieko, výrobky z kozieho mlieka - kozí syr,
kozie jogurty, kozie jogurtové mlieka, kozí kefír
- výrobky z ovčieho mlieka - 100% kvalitnú bryndzu (z 3 regionov zo Slovenska),
čerstvý ovčí syr, ovčiu žinčicu, oštiepky, nite, ovčie jogurty a ovčie jogurtové mlieka
- mäsové výrobky od postivého mäsiara s vlastnou produkciou mäsa - klobásky,
slaninky, paštéty, domáca huspenina bez konzervantov, výrobky zo zveriny
zo slovenskej farmy, ale aj kačacie škvarky a kačacia domáca masť
- prepeličie a slepačie vajíčka od farmárov
- kváskový chlebík a pečivo - v kvalite BIO z Pekárne z Dunajskej Lužnej
a vždy v stredu aj Pekárne Kvetoslavov
- výrobky pre celiatikov
- cestoviny, strukoviny, rastlinné a zeleninové nátierky, džemy a lekváre, sirupy a šťavy

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

U nás nájdete široký výber vrecúšok na chlieb, ošatiek, múk na kváskovanie, zmesí na kváskovanie
a pečenie, jačmennú sládenku, ale aj trstinovú melasu, a iné doplnky na pečenie, nakličovacie
keramické misky a veľa výrobkov zdravej výživy. NOVINKA: rastlinné nápoje a dezerty NUTERY.

Podla Vašich predstáv zhotovíme z našich
výrobkov pre Vás syrové misy na každú príležitost

SC20-29 strana
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Senecko.sk

16-0200

»ČZ-JAWA
Odkúpim
M o t o c y ke l / D i e ly - S E RIÓZNA
DOHODA.Tel.
0908205521
»JAWA 05 JAWA 20,21
MUSTANG
STADION
JAWA 90 SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY.Tel.
0915215406

PVOD Kočín patrí medzi úspešne
poľnohospodárske družstva, s takmer
900 dojnicami a ročnou produkciou viac
ako 15 000 odstavčiat. Pri výmere 1 300
ha, môžeme zaradiť PVOD Kočín, medzi
podniky s vysokou intenzitou poľnohospodárskej produkcie. Ich mlieko kupujú
aj Talianski producenti syrov a rastlinná
produkcia sotva stačí na výkrm zvierat.
Zaťaženosťou pracovníkov na 100 ha PVP
sa zaradili v zamestnanosti medzi úspešný priemer EÚ.
SHR Mareka Krajčoviča z Voderad
poznajú skôr lokálni kupujúci pod značkou „Šťavička“. Mladá rodina, plná chuti
do pestovania ovocia a vlastnej produkcie, zažila za posledné roky obdobie
sklamania. Nepochodili pri projektových
podporách a plány im krížili jarné mrazy a krupobitia. Ich produkčná plocha
50 ha sa každoročne zmenšuje a nádej
na ekonomickú stabilitu vkladajú do
produkcie bio štiav z vlastnej produkcie
a novootvorenej kaviarne s predajom
zmrzliny. Ich najväčším problémom v

komínov

súčasnosti je však byrokratický aparát
štátnych kontrolných orgánov a ich neochota komunikovať a podporovať rodinné firmy.“
MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie

06-0093

02 AUTO-MOTO / iné

Frézovanie

10-0049

Občianska
riadková
inzercia
»Predám Citroen Xsara Picaso, 1,8 benzín,
86 000 km, rok výroby
2003. Veľmi zachovalý,
aut. klimatizácia + 4 náhrad. kolesá. Malacky.
Tel. 0907170009

Najčítanejšie regionálne noviny

FARMÁRI / SLUŽBY, BÝVANIE, GASTRO

07-0012
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SLUŽBY
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Záhradkárstvo Dráb, Dukelská 4986, Bernolákovo
Tel.: +421 948 447 001, e-mail: zahradkarstvodrab@gmail.com
/zahradkarstvo-drab
91-0074

/zahradkarstvodrab
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Strom roka 2020
- hlasovanie sa začalo!

Elektronická komunikácia
o necelý mesiac už aj pre cirkev

sú pripravené milé ceny z nadácie Ekopolis a odmeny, knižných poukážok do
Artfora, sa dočkajú i traja nominujúci a
traja hlasujúci.
Hlasovať je možné formou oficiálneho hlasovacieho lístka, ktorý nájdete
v časopise Krásy Slovenska. Takisto
Hlasovanie verejnosti potrvá do sa dá hlasovať aj formou sms, na wekonca septembra. Anketa svojim posla- bovej stránke www.ekopolis.sk alebo
ním upozorňuje na význam, hodnotu a na sociálnej sieti Facebook – www.
krásu stromov, prispieva k ich ošetre- facebook.com/nadacia.ekopolis. Fotoniu a v mnohých prípadoch aj k ich za- grafie a príbehy stromov – finalistov
́chrane. Jednotlivci, mestá a obce, ško- sú uverejnené na webovej stránke Naly, firmy alebo organizácie mohli svoj dácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej súobľúbený strom do ankety prihlásiť do ťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu
polovice mája, v júni vybrala odborná Strom roka 2020 víťazovi sa uskutoční
komisia z 23 prihlásených stromov 12 na jeseň a keďže anketa dosiahla svoju
finalistov.
pomyselnú dospelosť, chystá sa jej poCenou pre víťaza je odborný po- riadna oslava.
sudok a ošetrenie v hodnote 300 eur a
automatický postup do medzinárodného finále ankety Európsky strom roka.
Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na
2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.
Na priaznivcov (účastníkov) ankety
čakajú i tento rok zaujímavé odmeny
za zapojenie sa do hlasovania, fotosúťaž Tour de Strom, ktorá prebieha na
Instagrame, alebo odborná prednáška
arboristov o ošetrovaní stromov. Nezabudlo sa ani na školy, pre žiakov sa
začne súťaž v septembri. Pre všetkých » red Zdroj Ekopolis Ilustr: Ekopolis

Povinná elektronická komunikácia
so štátom sa o necelý mesiac dotkne
už aj cirkví. Zostáva už iba necelý
mesiac do spustenia ďalšej vlny
aktivácie elektronických schránok
právnických osôb zapísaných v
inom ako v Obchodnom registri SR.

Aj v osemnástom ročníku súťaže
stromov zabojuje o prestížny titul
i odborné ošetrenie 12 finalistov z
celého Slovenska. Patronát nad anketou drží už deväť rokov známy
spevák, Peter Lipa.

Od 1. augusta budú mať aktivované
schránky aj subjekty zapísané v Registri poľovníckych organizácií a v Registri cirkví a náboženských spoločností.
Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom zdrojovom registri a tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a BOK by
nemali odkladať návštevu oddelenia
dokladov.
„Na prístup do elektronickej
schránky je potrebné mať občiansky
preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód – BOK“, pripomína Peter Kucer,
poverený riadením sekcie ITVS Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (MIRRI) a dodáva,
že do elektronickej schránky zriadenej na slovensko.sk sa dostane iba ten
štatutár, ktorý má v príslušnom zdrojovom registri správne uvedené údaje v
podobe IČO organizácie a meno, priezvisko a rodné číslo štatutára.
Štát v súčasnosti eviduje približne
3 200 subjektov zapísaných v Registri
poľovníckych organizácií vedenom

na Ministerstve pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR. V Registri cirkví a
náboženských spoločností štát eviduje
do 20 právnických osôb. Štatutári by
si mali skontrolovať údaje, ktoré štátu
odovzdali pri zápise ich organizácie do
registra a overiť, že v nich majú uvedené svoje rodné číslo. V prípade poľovníkov vedie register Národné lesnícke
centrum, v prípade cirkví je to Ministerstvo kultúry SR.
Počet elektronických schránok
subjektov neziskového mimovládneho
sektora aktivovaných na doručovanie úradných rozhodnutí sa tak od 1.
augusta zvýši približne zo 63-tisíc na
skoro 67-tisíc. Aktiváciu elektronickej
schránky na doručovanie NASES zrealizuje automaticky, bez toho, aby sa
štatutár do svojej e-schránky prihlásil.
Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. Komplexné
informácie aj na slovensko.sk .

» red
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Nová 12, Veľký Biel

0948 359 782
Údržba zelene

Návrh a vizualizácie záhrad
Kompletná realizácia záhrad
Príprava terénu
na siatie trávnika

Príprava terénu na siatie trávnika
Pokládka trávnika
Dodávka a navážka zeminy

Pokládka trávnika

Závlahové systémy
Údržba zelene
Požičovňa náradia

Požičovňa náradia

Rozvoz náradia priamo k Vám!

06-0092

www.abmajstri.sk

06-0091

Otvorené aj cez víkend - na tel. objednávky
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SBS GUARDING s. r. o.

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

S

príjme strážnikov na prevádzky

· výkopové práce:
šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie základov
pre izolácie
· rozbíjanie betónu

v Senci

U
36-0002

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ
24-0050

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

- pomocné práce v logistike BA 4 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

opatrovateľky
do domácnosti
klientov v obciach:
Nová Dedinka
Most pri Bratislave
Kráľová pri Senci
Miloslavov

9

1 5
8

5

Hľadáte ľudí? O 4
inzerujte
1
K 2
v tejto rubrike
5 1 9 8
U
0905 719 132
4 2

3

7

9
4

prijme

pomocnú
silu do kuchyne
91-0067

Potrebný kurz opatrovania

Viac info na tel. č.:
0907 799 234

32-0079

BEZ UBYTOVANIA

Hľadáme

D8

5
7

3

4

Plat: 600 €/mes. netto

06-0075

0903 319 828
28

781200012

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m

www.fabi.sk

7 2

Ponúkame prácu na pozíciu:

UPRATOVAČKA

- práca na TPP
- Senec a okolie
- ﬁnančné ohodnotenie 700 € netto
- práca v príjemnom kolektíve
mail: integra-fs@integra-fs.sk

91-0073

Informácie na tel. č.: 0905 586 111

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Ale inak uvidít
uvidíte
í e všetko
o
na vlastné oči.

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČA

Zbavíme vás
sivého zákalu.

Požiadavky:
- časová flexibilita, ochota pracovať, samostatnosť, precíznosť
- vodičský preukaz sk. B, C, E
- záujemcovia musia vlastniť digitálnu kartu vodiča
- výhodou sú potrebné náležitosti na vedenie vozidla
(doklad o psych. spôsobilosti, doklad o zdravot. spôsobilosti vodiča)
- požadovaná prax – aspoň 6 mesiacov
Ponúkame:
- mesačné odmeny za pracovný výkon aj za odpracované dni
- odmeny za prevoz sliepok
- kvartálne a ročné odmeny za ,,neabsenciu“
- vernostné odmeny
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- stravné lístky v hodnote 3,85€
Termín nástupu do práce: ihneď
Mzda: 1100,- až 2200,- Eur

99-0118

51-0019

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

đŏbezpečne
ŏŏŏ*&)+ !.*!&Æ)%ŏ,.strojmi
đŏbezbolestne
ŏŏŏ2ŏ(+k8(*!&ŏ*!stézii
đ bezplatne
ŏŏŏzákr+'ŏ$r ŏzdrav+0*8ŏ,+%sťovňa
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SEKOSTAV spol. s r.o.

ZĽAVY až do výšky 70%

» pracovné odevy - 0911 340 130
» stavebné práce - 0911 408 660

Šamorínska 4B, 903 01 Senec

e-mail: sekostav@sekostav.sk

0905 111 444

Tureň, č.d. 733
okres Senec
(v areáli AM Metal s.r.o.)

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

y,
štrky, makadam
prava
piesky, autodo

06-0030

PO

A

na sklade viac ako 100 druhov

06-0033

K
NÚ

NOVÁ PREDAJŇA OKRASNÉHO KAMEŇA

: » predaj stavebného materiálu
E
M » betónu a štrku » práce s JCB

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

AKCIA -30%
NA PRÁCU

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

INZERCIA

0905 915 040

63-0017

BEZ DEMONTÁŽE

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

SC20-29 strana
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Doplnky a montáž ZADARMO!
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Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
EXPEDIENTOV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

0918 623 064

87-0013

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

52-0095

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

91-0023

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0090

85 0428

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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