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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE
STRECHY

ZADARMO!

-&5
91-0002

www.optikasenec.sk

Zimné záhrady

Hliníkové prístrešky

www.strechysc.sk

Najlepší výber KOTLOV

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

0902 272 708

Zasklenie terás

e-mail: info@strechysc.sk
06-0003

0908 186 129

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

94-0112

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

Objednajte sa
tel: 0950 248 511

25%

/«

Lichnerova 8
903 01 Senec

52-0094

Očná Optika SENEC

všetky strešné
okná zľava až do
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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

5/«
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$*"


zľava až do

Hliníkové ploty

Zimné záhrady

STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

zameranie výroba montáž

Cenové ponuky ZDARMA

Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec

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

* + variabilné zložky v závislosti od kvalifikácie a praxe

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

Požiadavky na uchádzača Ponúkame
» trvalý pracovný pomer
» primerané pracovné ohodnotenie
» mzdový bonus
» stravné lístky nad rámec zákona

Aj v dnešnej situácii máme
pre vás OTVORENÉ!

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

Operátor nastavovač - od 900* € / brutto

OPRAVY - SERVIS

Tel.: 0910 996 565, intexasro@gmail.com
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06-0099

06-0103

PREDAJ a MONTÁŽ KOTLOV

Za stanovených
hygienických podmienok
VYŠETRENIE ZRAKU
Nová kolekcia slnečných
aj dioptrických rámov

plynových kotlov, elektrokotlov,
ohrievačov vody plynových a elektrických,
ročné prehliadky a čistenie kotlov,
oprava sporákov, inštalatérske práce
Montáž elektrického podlahového vykurovania

V prípade záujmu a pre viac informácii nás kontaktujte
na nižšie uvedený e-mail.

Kontakt: Ing. Beata Luptak
e-mail: b.luptak@adhex.com
Tel.: 0905 277 999

0905 746 124
09
www.strecha.ws

ČALÚNNICTVO

prijmeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

» práca v dvojzmennej prevádzke
» technické myslenie a zručnosť
» flexibilita
» ochota pracovať nadčas

ARRI s.r.o.

Lichnerova 16, Senec
+ 421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

91-0005

www.pristresky-pergoly.sk

07-0012

www.hpsmont.sk

52-0028-1

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

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

INZERCIA

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
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

Nemýľte si, prosím, slovo múdry
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa
múdrosť predpokladá akosi automaticky, u múdrych nie je nevyhnutnou
podmienkou. Sloboda je akceptovanie
pravidiel, sloboda je akceptovanie poznatkov a poznania ako takého - toho
múdreho a vzdelaného. Inak povedané, hlupák je povinný v rámci slobody
podriadiť sa všeobecne akceptovanej
múdrosti. A ak toho nie je schopný
sám, pretože máloktorý hlupák je natoľko múdry, aby si dokázal uvedomiť
svoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť
súbor demokraticky prijatých obmedzení v podobe zákonov, noriem, všeobecbne záväzných narioadení, vyhlášok a iných pravidiel.
Ak si niekto u nás myslí, že má
právo vykrikovať, napríklad, že “tú
handru okolo huby nosiť nebude”, tak
je síce sám sebou deklarovaný hlupák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na

Senec

základe svojho neduživého chápania
reality môže meniť celospoločenské
pravidlá, je tiež na veľkom omyle.
Sociálne siete, ale nielen tie, hoci
práve tie kvôli svojej anonymite hlupákom poskytujú impozantný priestor na
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”,
ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia,
rešpektované väčšinou nielen u nás,
ale prakticky na celom svete. Ale hlupáci to nevnímajú. Oni majú iba svoje
živočíšne potreby. Naplniť (a dobre
naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má
medzi svojimi potrebami a vo svojej
človečenskej výbave aj ohľaduplnosť za zdravie iných, napríklad.
Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali
armády vojsk varšavskej zmluvy v roku
1968, práve v týchto dňoch. Potom boľševici a teraz sa nám ju snažia uchmatnúť hlupáci. A opäť tu máme zápas o
demokratickú podobu slobodnej demokracie. Nie,
nie je pravda, že s hlúposťou netreba bojovať.
Naopak!
Pekný týždeň v spoločnosti múdrosti
vám želá

BARTOX
Strojové omietky

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

KONT-BLESK

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ODVOZ
DOVOZ

www.lakovna-senec.sk

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

» Lakovnícke práce - osobné vozidlá, LKW,
priemyselné lakovanie
» Karosárske práce
» Riešenie poistných udalostí
» Odťahová služba - 7 miest / 6,5 t + príves 3,5 t

Odpadov
veľkokapacitnými
kontajnermi
Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov
e-mail: kontblesk@stonline.sk

tel.: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

0905 244 504, 0905 244 503
06-0095

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

bartox@centrum.sk
tel.: 0911 040 007

KAMENÁRSTVO Gapčo

Autolak Ro-Jo

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Ponúkame vyhotovenie
strojových omietok
06-0079

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Slovo sloboda používame v našich
životoch často. Je to preste fenomén
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri
ľudia.

91-0017

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk

Sloboda nie je anarchia

91-0033

SENECKO
Redakcia:
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AREÁL PD Senec, Boldocká 201

Nová predajňa - Kvetinový svet
Očarujúce kvetinové aranžmány,
dekorácie, darčeky a záhradka
Senec, Krátka ul.3, za Úradom práce
Samuel Martišovič DiS, tel.: 0910 279 197

Otvárame v priebehu septembra

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

06-0094

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.
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Práce vo výškach

0903 969 611

32-0035-3

Východné Slovensko

ŠKOLA, SLUŽBY

3

Nebojte sa nového
školského roka!
Kontaktujte nás.

My vieme ako na učenie
aj ON-LINE:
• porozumieť a precvičiť
domáce úlohy,
• naučiť ich čítať (učiť sa)
s porozumením,
• vysvetliť alebo lepšie precvičiť
novú preberanú látku,
• pripraviť na prijímacie skúšky.

92-0011

SENECKO

06-0023

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

RK Okná s.r.o

kvalita za rozumnú cenu

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

36-0083

iba za

333€

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

NON STOP Služba

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

flipflaptaxi

sme
pre vástuuž

25

91-0079

Kamenosochárstvo
vo Kaja
Kaj
Kajal
al

rokov

tTBESPLBSUØO
tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF
tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN
tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF

AKCIA na posledné kusy:
Jednohroby svetlej farby 1500€
Dvojhroby 1800 €

Areál PD, Boldocká 301, Senec
tel.: 0905 605 209

Kamenosocharstvo Kajall

36-0009

0948 312 754

www.in-real.sk
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e-mail: inreal@wmx.sk

91-0008

www.ﬂipﬂaptaxi.sk

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

06-0001

Pohreby už od 400 €

ulož si toto číslo, nikdy nevieš,
kedy ho budeš potrebovať!
Tel.: 0949 707 391

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA
Odkúpim
Motocykel/DielySERIÓZNA
DOHODA.Tel.
0908205521
»CZ JAWA 175 250 JAWA
90 PIONIER MUSTANG
STADION SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY.Tel.
0915215406

03 BYTY / predaj
»Predám 1i. byt v Senci,
ul. Pribinova za 75.000
€. RK - nevolať.Tel.
0918544736

04 BYTY / prenájom
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám 2 dverovú
viacúčelovú skriňu (vešanie, police). Cena dohodou.Tel. 0908880728

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeón, heligónku,
husle.Tel.
0915876860

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
»Predám
skartovačku. Cena dohodou.Tel.
0908880728

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 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.
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Banánová republika
Politici a novinári často spomínajú banánovú republiku. Myslia tým skorumpovanú a neefektívnu krajinu, ktorá je
ovládaná zahraničnými firmami a jej
ekonomika závisí napríklad od vývozu
banánov.
To, že nevyvážame zo Slovenska banány, ešte neznamená, že nie sme banánová republika. Skorumpovaný a neefektívny štát máme. Pri naháňaní domácich
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli
pri československých komunistických pohlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia
pri slovenských ministroch zástupcovia
veľkých zahraničných konzultačných a
počítačových firiem. Dokáže niekto vyšetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa
tieto nadnárodné firmy na našom území
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti
slovenským politikom? Nie sú náhodou v
konflikte záujmov? Štát obchoduje so zahraničnými firmami a prácu za nich robia
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lacných pracovníkov cudzím firmám vo vlastnej krajine - farmári obchodným reťazcom,
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárodným korporáciám a ich manželky a dcéry
chodia opatrovať seniorov do zahraničia.
Nakupujeme v obchodných reťazcoch

zahraničné potraviny a výrobky, rúbeme lesy a vyvážame drevo, z našich daní
Slovákov platíme dotácie zahraničným firmám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj
kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby
sme boli banánovou krajinou. Každý dedinský gazda má viac zdravého rozumu,
ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto
krajinu a v skutočnosti z nej urobili banánovú republiku.
Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať
cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny.
Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré
si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezáviďme si a naučme sa spolupracovať. Robme to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre
zahraničné korporácie. Zakážme dovážať
do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky.
Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my
vyvážame stromy,
my, ktoré vysadili našii starí
rodičia.
Učme naše deti
podnikať, inovujme
ujme a
opravujme svett okolo
seba a nebojmee sa
budúcnosti a
prekážok.

» Ján Košturiak

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
Pracovnoprávne vzťahy majú okrem
svojho základného charakteru, ktorým
je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ešte ďalší rozmer.
Je ním možnosť možnosť pre zástupcov
zamestnancov (ďalej len ako „Zástupcovia“)
do inak výlučne súkromnoprávneho vzťahu
medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
vstupovať a ho ovplyvňovať ho. Náš Zákonník práce pozná tri základné formy zastúpenia pre účely kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Odborová organizácia má najsilnejšie
postavenie, pretože môže využívať formy
spolurozhodovania, ktoré znamenajú, že
v zákonom definovaných prípadoch musí
získať zamestnávateľ súhlas odborovej organizácie, inak nebude jeho úkon mať právne
účinky.
Zamestnanecká rada je orgán, ktorý
môže vzniknúť a pôsobiť u zamestnávateľa
s minimálnym počtom päťdesiat zamestnancov a zastupuje všetkých zamestnancov
zamestnávateľa. Samozrejme, ak popri sebe
pôsobí zamestnanecká rada a odborová
organizácia, má zamestnanecká rada obmedzené postavenie. Zároveň však platí, že
ak by aj pôsobila u zamestnávateľa zamestnanecká rada osamotene, bude mať všetky
oprávnenia odborovej organizácie okrem
kolektívneho vyjednávania.
V prípade ak má zamestnávateľ menej
ako päťdesiat zamestnancov, ale minimálne troch, vytvára sa možnosť pôsobenia
zamestnaneckého dôverníka. Ten má úplne
identické postavenie a rovnako tak oprávne-

nia, ako sa priznávajú zamestnaneckej rade.
Zástupcovia sa na utváraní pracovných
podmienok, môžu podieľať nasledujúcimi
formami činnosti: spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolná
činnosť. K tomu v prípade Odborovej organizácie treba ešte pridať právo na kolektívne
vyjednávanie, to však je osobitne riešené v
zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Spolurozhodovanie je forma účasti Zástupcov kedy majú možnosť reálne ovplyvniť
úkony zamestnávateľa tým, že sa musí dosiahnuť ich súhlas. Zástupcom je ďalej dané
právo obrátiť sa na zamestnávateľa a žiadať
o informácie, ktoré sa týkajú hospodárskej
a finančnej situácie. S touto činnosťou následne súvisí aj kontrolná činnosť, ktorá má
viesť k tomu, aby Zástupcovia mali možnosť
kontrolovať pracovné, sociálne a bezpečnostné podmienky. A následne navrhovať
zamestnávateľovi zlepšenia v postavení
zamestnancov. Činnosť Zástupcov sa považuje za výkon práce podľa pracovnej zmluvy
a za takýto výkon samozrejme prináleží aj
adekvátna mzda. S tým bezprostredne súvisí aj povinnosť zamestnávateľa poskytnúť
Zástupcom pracovné voľno na ich činnosť,
materiálno-technické zázemie a uhrádzať
náklady spojené s takouto činnosťou.

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

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

Výročia a udalosti
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Stabiae.

24. augusta 79
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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.

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

BÝVANIE

SENECKO
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TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY
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Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

'#%  
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Materiály:
HLINÍK, DREVO



ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

91-0091
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farba
BIELA

,
mete.tam
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b
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PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

91-0090

0919 370 730, 0919 383 363
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Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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87-0091

www.montter.sk
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SÚŤAŽ / BÝVANIE, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Pátracia hra
Slovenského národného múzea

PONUKA
P R Á C E  idaj sa k nám!
Pr

Predmet 0. Pri svojich cestách po Slovensku navštívte expozície múzeí SNM.
V každej z expozícií nájdete indíciu, ktorá je označená logom hry s otáznikom.
Umiestnená je vo vstupných priestoroch
expozícií, ako aj na webe SNM na: www.
snm.sk/?predmet-0 Indícia vás navedie,
Vyhrajte romantický víkend na zám- ako sa dostať priamo ku QR kódu s vyku, voľné vstupenky do múzeí SNM, hod- braným zbierkovým predmetom.
notné výtvarné a umelecké diela či balík
Nasnímajte QR kód pomocou smarpublikácií pre celú rodinu. Cestujte, spo- tfónu. Nájdený link si uložte. Môžete sa
znávajte a hrajte so Slovenským národným tak k linkom kedykoľvek vrátiť a prečítať
múzeom a týždenníkom REGIONPRESS si o týchto predmetoch zo zbierkového
do 30. septembra 2020.
fondu múzea. Podmienkou účasti v hre je
S cieľom zvýšiť povedomie verejnos- zozbieranie minimálne 10 predmetov na
ti o význame národného kultúrneho linkoch. Nakoniec zašlite v jednom e-maa prírodného dedičstva na Slovensku, ile linky všetkých nájdených predmetov
jeho ochrane a uchovávaní pre budúce na adresu: cmk@snm.sk. Medzi predgenerácie, Slovenské národné múzeum metmi vytipujte a označte Predmet 0.
ukrylo vo svojich expozíciách v 18 múNezabudnite doplniť svoje kontaktzeách na celom Slovensku zaujímavé né údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Výhercovia, ako aj Predmet
zbierkové predmety.
Návštevníci ich nájdu pod QR kód- 0 a s ním odpoveď na otázku SNM budú
mi. V každej expozícii jeden predmet, známe prvý októbrový týždeň 2020.
ktorého originál múzeum spravuje
vo svojich zbierkach. Možno je medzi
tými, ktoré objavia, aj Predmet 0. Práve
ten múzejníkom pomôže odpovedať na
otázku: Aké hviezdy sa nachádzajú vo
vašej domácnosti?
Hľadajte, skenujte, študujte a posielajte nájdené zbierkové predmety
do SNM až do konca septembra 2020.
» red
Pokúste sa medzi nimi identifikovať
Slovenské národné múzeum v spolupráci s týždenníkoém REGIONPRESS
vyhlásilo pátraciu hru Predmet 0,
pre všetky vekové skupiny, ktoré zaujíma kultúrne a prírodné dedičstvo
Slovenska.

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE: PREDAVAČ/PREDAVAČKA
BRIGÁDNIK/BRIGÁDNIČKA
Pracovná náplň:  
práca na pokladni,
obsluha zákazníka, 
doplňovanie tovaru na predajnú plochu,  
práca na predajnej ploche,
práca v sklade predajne.
Pracovný úväzok:
plný úväzok,
dohoda.
Platové podmienky: (závisí od pracovného výkonu)
predavač/ka: 700-900 Eur netto,

Čo ponúkame:
stabilné zamestnanie,
zľava na nákup tovaru v predajni,
finančný príspevok na obedy,
koncoročné odmeny.

Termín nástupu: ihneď
Miesto práce: Potraviny FIPE, Malinovská ulica, Zálesie, 900 28
Kontakt: tel: 0905 324 110, email: vranovsky@sidereo.sk

781200012

: » predaj stavebného materiálu
» betónu a štrku » práce s JCB
ÚK
N
» pracovné odevy - 0911 340 130
PO
» stavebné práce - 0911 408 660
E
AM

- metrážne, bytové, kancelárske a kusové koberce

KOBERCE - PVC

- pvc, vinyl, sokle, lišty
- obrusy, garníže, behúne, rohože

06-0033

e-mail: sekostav@sekostav.sk

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

16-0251

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

SEKOSTAV spol. s r.o.
Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06
otvorené:
po-pia: 800 - 1700
so: 900 - 1300

- 30% zľava
Akcia LETNÝ VÝPREDAJ
na kusové koberce zľava

na koberce 200x290 mm

-40%
Pokládka, (do-vypredania
40%
zľava
zásob)
na všetkyzľava
shyggy-50%
koberce
dovoz
na zbytkové koberce

63-0017

www.slovakiatap.sk

Výročia a udalosti
Veľká francúzska revolúcia: francúzske národné zhromaždenie
schválilo Deklaráciu práv človeka a občana.

26. augusta 1789
91-0077

Šamorínska 4B, 903 01 Senec

FIPE

06-0104

Čo očakávame:
komunikatívnosť, príjemné a ústretové vystupovanie, 
schopnosť tímovej práce,
aktívny prístup k práci,
flexibilitu,
motiváciu a chuť pracovať,
prozákaznícke myslenie,
základ práce spočítačom (vedúci/vedúca smeny),
prax je vítaná, nie je podmienkou.

51-0032

6
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Mimoriadna pomoc
nezávislej kultúre

Vzorkovňa - Sklad
Vinohradnícka 16, Senec

0904 111 115

ZĽAVY

až do 50%

e-mail: krovstav.info@gmail.com

na eur bude mať na starosti Fond na
podporu umenia. Audiovizuálny fond
prerozdelí 700 tisíc eur, ktoré sú určené na sanáciu kín a podporu filmovej
distribúcie. Zvyšných pol milióna eur
rozdelí Fond na podporu kultúry ná„Sú to mimoriadne - extra penia- rodnostných menšín.
ze mimo rozpočtu rezortu kultúry. Ide
Väčšinu financií fondy poskytnú
o mimoriadnu pomoc pre nezávislú formou štipendií, pričom sa sústredia
kultúru, špeciálne pre tých, ktorí pre- najmä na tých, ktorí prepadli sitom dopadli cez sito doterajšej pomoci štátu,” terajšej pomoci.
povedala ministerka kultúry Natália
„Od začiatku pandémie sme videMilanová.
li, že na finančnú pomoc z ministerstva
To, že nezávislá kultúra nepatrí práce istá skupina ľudí pôsobiacich v
pod štát podľa ministerky kultúry ne- kultúre nedosiahla. Išlo najmä o probznamená, že sa o ňu štát nemá starať. lém so súbehom SZČO a hoci aj sym„Na tejto pomoci sme pracovali nie- bolických príjmov zo zamestnania. Ide
koľko mesiacov, no až teraz je všetko napríklad aj o hudobníkov, ktorí pôsodefinitívne potvrdené. Nielen samotné bia ako SZČO a zrušili sa im koncerty.
extra peniaze z ministerstva financií, Zároveň majú malé úväzky, napríklad
ale aj spôsob ich prerozdelenia,“ uvied- učia na základnej umeleckej škole a
la ministerka Milanová.
práve preto nemohli požiadať o pomoc.
Ministerstvo kultúry na prerozdelenie takmer 11 miliónov eur do nezávislej kultúry oslovilo verejnoprávne
kultúrne fondy. Fondy majú dobre nastavené mechanizmy, existujúce štruktúry, navyše sú osvedčené a hlavne
vedia pomerne rýchlo dostať peniaze
k žiadateľom. Ide o Fond na podporu
umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Audiovizuálny
fond.
Najväčší balík pomoci – 9,5 milió» red
Ministerstvo kultúry SR zabezpečilo mimoriadnu pomoc pre nezávislú kultúru. S ministerstvom financií
pre ňu vyrokovalo takmer 11 miliónov eur.

KROVSTAV

Tesárske, Klampiarske, Pokrývačske práce
Zdarma: poradenstvo, zameranie strechy,
cenová ponuka, uskladnenie materiálu

UBYTOVANIE

91-0078

Predaj - Montáž kompletných striech a podkroví

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

v 3 a 4 lôžkových

APARTMÁNOCH

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

VLASTNÁ KUCHYNKA,
WC, SPRCHA, TV, WIFI
(blízko SENCA)

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

06-0009

SENECKO

lôžko 8 Eur/noc
0905 567 138

91-0085

cena platí na 12 a viac nocí

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

Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

0902 777 202
Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

ś
možnoasvy
dopr

Doplnky a montáž ZADARMO!

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

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

36-0051

91-0023

0917 649 213

16-0251

POLIENKA aj GUĽATINA

06-0037

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

PALIVOVÉ
DREVO

SC20-34 strana
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Na večnú pamiatku tých, ktorí vzdorovali
Pripomeňme si spolu posledné hodiny slobody na území bývalého
Československa a pripomeňme si
“zásluhy” súdruhov boľševikov
na budovaní demokratúry na ich
spôsob. Ten problém je totiž nadčasový.

Tri smery úderu

Koniec Pražskej jari
V Československu na desiatky rokov zavládla demokracia pod dozorom
okupačný, neskôr už iba Sovietskych
vojsk. Dočasný pobyt sovietskych vojsk
v ČSSR trval takmer 23 rokov. Odsun
sovietskych vojsk z jednotlivých miest,
ktoré na území bývalého Československa ostali po ich príchode v auguste
1968, sa naplnil 27. júna 1991.
Občania Československa sa až po
8350 dňoch čakania na koniec okupácie ich vlasti, ktorá sa začala počas
pamätnej noci z 20. na 21. augusta
1968, dočkali odchodu sovietskych
vojsk.
ib

33-0058

Skupina A, ktorú tvorili sovietske
a poľské jednotky, začala nástup z
priestoru Legnice – Krakov (Poľsko) a
postupovala v smere na severnú Moravu a do severozápadných Čiech. Časť vojenských jednotiek postupovala cez tzv.
Moravskú bránu na územie Slovenska
V júni 1968 sa na území Českoslo- do priestoru Žiliny a Trenčína.
Skupina B (jednotky ZSSR a NDR),
venska konalo veľké vojenské cvičenie
vojsk Varšavskej zmluvy (VZ) pod ná- vstúpili na územie ČSSR z Görlitzu,
zvom Šumava. Odchod vojsk sa neustá- Žitavy (Zittau), Drážďan a Klingenthale predlžoval a z krajiny odišli až na lu (NDR) a postupovali na Prahu a do
prelome júla a augusta. Rozmiestnili sa priestoru mesta Klatovy.
Skupina C, zložená zo sovietskych,
pozdĺž severnej a východnej hranice a
čakali na ďalšie rozkazy. Tie prišli v noci maďarských a bulharských jednotiek,
postupovala z priestoru maďarského
20. augusta 1968.
Győru v niekoľkých smeroch na TrenPrvé intervenčné vojská vstúpili na čín, Banskú Bystricu, Košice, Prešov a a ďalej cez územie južnej Moravy do
územie Československa zhruba hodinu Michalovce.
priestoru Klatovy. Sovietske vojská, dopred polnocou. Vojenskú okupáciu vyplnené bulharskými jednotkami, tiež
konali Armádne skupiny A, B a C.
Hlavný prúd smeroval na Bratislavu postupovali z priestoru ukrajinského
mesta Užhorod teritóriom východného
Slovenska v smere Košice – Banská BysOficiálne stanovisko najvyšších štátnych predstaviteľov vtedajšieho
trica.
Československa, ktoré sa ráno 21. augusta 1968 nepretržite vysielalo v
Československom rozhlase a televízii až do násilného prerušenia ich
Obrovská vojenská sila
vysielania.
Na zabezpečenie “hladkého priebe„Včera, dňa 20. augusta 1968, okolo 23. hodiny večer prekročili vojská Zväzu
hu” najväčšej vojenskej operácie v Eusovietskych socialistických republík, Poľskej ľudovej republiky, Nemeckej demorópe od skončenia druhej svetovej vojny
kratickej republiky, Maďarskej ľudovej republik a Bulharskej ľudovej republiky
bolo nasadených dovedna 800 lietadiel,
štátne hranice Československej socialistickej republiky. Stalo sa tak bez vedomia
šesťtisíc tankov, dvetisíc diel a špeciálne
prezidenta republiky, predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR, predsedraketové jednotky. Dodnes sa rozcháníctva vlády a prvého tajomníka Ústredného výboruKomunistickej strany Českodzajú údaje o nasadených vojakoch, ich
slovenska a bez vedomia týchto orgánov...“
počet sa udáva od 300 do 750 tisíc.
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SENEC
ŠTÚROVO
Š
TÚROVO
Sobieskeho 4
M.P.V. spol. s r.o., Mierové námestie č. 5

www.slovaktual.sk/akcia

Akcia
platí
nana
laminované
SlovaktualPASIV
PASIV
15.8.
do 15.9.
Akcia
platí
laminovanéplastové
plastovéokná
okná Slovaktual
odod
15.8.
do 15.9.2020

Wellness a Relax centrum Palárikovo
LUXUS A ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ KTORÉ VÁS NEOMRZIA

24-0004


270
tel.: 02/450918
92 21 33, mobil: 0903513
590 685
e-mail: senec@slovaktual.sk
sturovo@slovaktual.sk

Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 0905 990 272 | 035/649 31 44
e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

vo.sk
o
k
i
r
a
l
a
p
s
s
e
www.welln
né oslavy
in
d
o
r
,
y
b
d
Sva

UBYTOVANIE

Ponúkame možnosť ubytovania v novo
zariadenom, modernom penzióne
s príjemnou atmosférou plnou ticha a
pohody. Objekt po celkovej rekonštrukcii
poskytuje vhodné ubytovanie aj tým
najnáročnejším klientom.

KONGRESS

REŠTAURÁCIA

Do pozornosti dávame novo zrekonštruNávštevníkom ponúkame možnosť
ovanú kongresovú miestnosť, ktorá je ako stravovania v našej reštaurácii. Každý týždeň
stvorená na usporiadanie rôznych akcií, ako
je od pondelka do piatka k dispozícii
napríklad školenia, semináre, obchodné
obedové menu.
stretnutia, workshop, kurzy a iné spoločenské podujatia.

SC20-34 strana
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76-0078

WELLNESS

Hosťom je k dispozícii oddychový bazén
s rôznymi atrakciami , tri druhy sáun,
ﬁtness centrum a masáže. V priestoroch
relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom
si je možné pochutnať na dobrej káve a
širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Vyčarujte chutné a svieže dobroty

Letné koláče plné ovocia
Sezóna broskýň, sliviek, čučoriedok aj malín je na Slovensku v plnom prúde. Doprajte si výborné
koláče plné tohto chutného ovocia.
Prinášame recepty.
Broskyňový koláč

Suroviny:
Na cesto: 2 tégliky bieleho jogurtu
(2x150ml), 2 vajcia, 1 a 1/2 téglika krupicového cukru, 3 tégliky polohrubej
múky, 1 prášok do pečiva, štipku soli,
broskyne
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g
masla, 80 g krupicového cukru (koláč je
chutný aj bez posýpky)
Postup: Broskyne umyjeme, osušíme, prekrojíme na polovice a odkôstkujeme. V miske zmiešame jogurt,
vajcia, cukor, múku, prášok do pečiva
a soľ. Pripravené cesto rozotrieme na
plech vyložený papierom na pečenie a
poukladáme naň broskyne. Posypeme
posýpkou, ktorú si pripravíme tak, že v
miske zmiešame medzi prstami hrubú
múku, maslo a krupicový cukor. Rúru
vyhrejeme na 175 stupňov a pečieme
zhruba 40 minút, záleží to od typu rúry.
Náš tip: Téglik z bieleho jogurtu, v
ktorom budete odmeriavať múku a cukor
si nielen umyte, ale aj dôkladne osušte,
aby sa suroviny nelepili na jeho steny.

Čučoriedkový koláč

Suroviny:
Na cesto: 2 hrnčeky polohrubej múky,
1 hrnček cukru, 1 vrecko vanilkového
cukru, 1 prášok do pečiva, 3 vajcia, 2 PL
kakaa, 1/2 hrnčeka oleja, 1 hrnček mlieka, 300g čučoriedok
Na náplň: 2 PL kryštálového cukru, 2 PL
hladkej múky, 500g jemného tvarohu,
500g kyslej smotany, 1 vrecko vanilkového cukru, 1 vajce
Postup:
Náplň: V miske zmiešame tvaroh, smotanu, vajíčko a cukor, na záver primiešame múku.
Cesto: Vo väčšej miske vymiešame
metličkou vajíčka s cukrom, potom
primiešame olej, mlieko a nakoniec
múku zmiešanú s práškom do pečiva a
kakaom. Polovicu cesta rozotrieme na
plech vyložený papierom na pečenie,
potom naň rozotrieme tvarohovú náplň a na ňu poukladáme čučoriedky.
Rovnomerne rozlejeme zvyšné kakaové
cesto. Rúru vyhrejeme na 175 stupňov a
pečieme zhruba 40 - 50 minút, záleží to

Mafiny potešia najmä deti.
Na polevu: 30g kryštálového cukru,
30ml vody, 1ČL citrónovej šťavy, 60g
malinového lekváru
Postup: V miske zmiešame obe
múky, cukor, jedno vajce a na kocky
nakrájané maslo. Vypracujeme hladké
cesto, zabalíme ho do potravinovej fólie

foto autor congerdesign pixabay

500g tvarohu, 160g polohrubej múky,
1/2 balíčka prášku do pečiva, 4PL kryštálového cukru, 300ml vody, 1 balíček
vanilkového cukru, 5 plátkov želatíny,
800g malín
Postup: V miske vymiešame maslo
s cukrom, potom pridávame za stáleho
miešania po jednom vajcia, ďalšie vajce
pridáme, až keď je to predchádzajúce do
cesta dobre zapracované. Potom primiešame tvaroh a na záver múku zmiešanú
s práškom do pečiva. Pripravené cesto
rozotrieme na plech vyložený papierom
na pečenie a vložíme do rúry vyhriatej
na na 175 stupňov. Pečieme zhruba 40 Slivkový koláč
50 minút, záleží to od typu rúry a necháSuroviny:
me vychladnúť.
Na cesto: hrnček hladkej múky, hrnček
Zatiaľ si pripravíme želatínu tak, že
detskej krupice, hrnček práškového
plátky želatíny vložíme do misky so stucukru, hrnček mlieka, 1/2 hrnčeka oleja,
denou vodou a necháme napučať. Do
1 ČL prášku do pečiva, 2 vajcia, slivky asi
hrnca vlejeme 300ml vody, pridáme 4PL
kilogram
kryštálového cukru a uvaríme sirup, do
Na posýpku: 100 g hrubej múky, 80 g
ktorého ešte na záver primiešame vamasla, 80 g krupicového cukru, škorice
nilkový cukor a odstavíme. Do sirupu
podľa chuti
vložíme želatínu, necháme rozpustiť
Postup: Slivky umyjeme, osušíme,
prekrojíme na polovice a odkôstkujeme. Malinový koláč môžete ešte ozdobiť šľahačkou.
foto autor juttazeisset pixabay a chvíľu vychladnúť. Na vychladnutý
korpus pokladieme rovnomerne maliny
V miske zmiešame hladkú múku, detskú krupicu, práškový cukor, mlieko, od typu rúry.
a odložíme na 30 minút do chladničky. a zalejeme želatínou. Vložíme do chladolej, prášok do pečiva a vajcia. PripraZatiaľ v miske vyšľaháme jedno vaj- ničky a necháme stuhnúť.
Náš tip: Koláčik je výborný aj z mievené cesto rozotrieme na plech vylože- Malinovo-čučoriedkový koláč
ce s cukrom a postupne pridáme syr
šaného ovocia, fungujú napríklad maliný papierom na pečenie a poukladáme
mascarpone.
Suroviny:
naň slivky. Posypeme posýpkou, ktorú Na cesto: 120g hladkej múky, 100g ovsePripravíme si okrúhlu koláčovú for- ny a jahody ale aj čučoriedky.
si pripravíme tak, že v miske zmiešame nej múky, 70g práškového cukru, 1 vaj- mu s priemerom 28cm. Z chladničky vymedzi prstami hrubú múku, maslo a ce, 150g masla, 150g čučoriedok, 150g berieme cesto, vyvaľkáme ho, vložíme
Čučoriedkové mafiny
krupicový cukor. Rúru vyhrejeme na 175 malín
do formy, popicháme vidličkou a dáme
Suroviny: 250 g hladkej múky, 2 a pol
stupňov a pečieme zhruba 40 minút, zá- Na náplň: 250g mascarpone, 2 vajcia, predpiecť na 10 minút do rúry vyhriatej ČL prášku do pečiva, 120 g práškového
leží to od typu rúry.
na 180 stupňov. Cesto vyberieme z rúry cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1/4
60g práškového cukru
a necháme päť minút odležať. Následne ČL soli, 150 g čučoriedok, 2 vajcia, 200
naň nanesieme pripravenú náplň a pe- ml plnotučného mlieka, 80 g roztopenéčieme ešte približne 15 minút.
ho a schladeného masla
Postup: V miske zmiešame hladKým koláč vychladne, nachystáme si
polevu. Do hrnca dáme kryštálový cu- kú múku, prášok do pečiva, práškový
kor, vodu a citrónovú šťavu, privedieme cukor, vanilkový cukor, soľ. V druhej
k varu a pridáme malinový lekvár. Varí- miske vymiešame vajcia s plnotučným
me približne 10 minút, aby sme získali mliekom a maslom. Pridáme do sypkej
hustý sirup. Ten prepasírujeme cez sitko, zmesi a spolu ešte premiešame. Na závrátime ho do hrnca a ďalšie dve minúty ver zľahka primiešame čučoriedky.
povaríme. Ešte horúcu polevu nalejeme
Plech na mafiny si vystelieme košíčna koláč, vrch posypeme ovocím, vloží- kami určenými na pečenie mafinov a
me do chladničky a necháme stuhnúť.
tie následne do 3/4 naplníme pripraveným cestom. Pečieme v rúre vyhriatej
na 180 stupňov 25 až 30 minút, podľa
Malinový koláč
Voňavý broskyňový koláč na nedeľné popoludnie s rodinou.
Suroviny: 60g zmäknutého mas- rúry.
foto autor almapapi pixabay la, 100g krupicového cukru, 4 vajcia, STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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ZAMESTNANIE

personal

E U RO

PRÁCA IHNED
VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

GALANTA - GÁŇ • DOPRAVA ZABEZPEČENÁ • MZDA od 700 - 800 EUR /netto/ mesiac • UBYTOVANIE ZDARMA

34-0125-1
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Personálna & pracovná agentúra

Personálna & pracovná agentúra

SENECKO

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

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

Požiadavky:

SINOP ALFA s.r.o.,

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

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

E
T
Á
D
HĽA

Elektromontér

?
Í
D
U
Ľ

– zapájanie rozvodných skríň a strojov, vrátane kabeláže,
nastavovanie elektro komponentov (§ 21 výhodou)

Montážny pracovník

– pomocný montér s manuálnymi zručnosťami pre vŕtanie,
rezanie a iné činnosti manuálneho charakteru
Spoločnosť SINOP ALFA vykonáva montáže chladiacich zariadení
v rámci celej SR, s vlastným vozovým parkom.
Montážna partia zostáva na mieste montáže maximálne 8 – 10 dní.
Ubytovanie je zabezpečené v hoteloch a penziónoch (nie robotnícke
ubytovne). Pracovný odev a obuv (letné, aj zimné), vrátane
ochranných pomôcok a prostriedkov je samozrejmosťou, ako aj
poskytovanie stravných lístkov, resp. preplácanie diét na montážach.
Vodičský preukaz sk. B je podmienkou.
Priemerná mzda montáž. pracovníka, v štandardnom pracovnom
mesiaci (výnimku tvoria august a december) dosahuje výšku
1250 až 1650 € v čistom, vrátane príplatkov za nadčasy.

inzerujte
v rubrike
ZAMESTNANIE

domotor@sinopalfa.sk
033/642 22 55

51-0008

KONTAKT:

0905 915 040
0905 719 132

SC20-34 strana
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Rovinke
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

PRACUJ

36-0002

Zámoník

– spájkovanie medených potrubných rozvodov a ostatné
zámočnícke práce (preukaz na tvrdé spájkovanie výhodou)

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

V ČESKEJ REPUBLIKE

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

0908 914 180

85_0566

so sídlom v Pezinku
prijme do trvalého pracovného pomeru
montážnych pracovníkov na pozíciu:

52-0096-6

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Najčítanejšie regionálne noviny

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY
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Prijmeme nových
ch zamestnancov
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0800 500 091.

47-095
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prijme do pracovného
pomeru:

E U RO

personal

Personálna & pracovná agentúra

Vodič LKW od 835 € brutto
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

VOD
VODIČ
V
VZV
+ PPRACOVNÍK
RACOVNÍ
RACOVNÍK
RA
R
A OVNÍK
OVNÍK
LOGISTIKY
Y MÔŽE VÝŠKOU PLATU

Skladový pracovník od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PORAZIŤ AJ

32-0093

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

PRACOVNÍKA BANKY!!!

VZV školíme zdarma
Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!
Bezplatné linky
34-0118

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SC20-34 strana
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63-0125

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

