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Lichnerova 16, Senec
+421 905 433 944

www.optikmorvay.sk

Objednajte sa u nás
na vyšetrenie zraku

odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

» nová kolekcia
   rámov 2020 

» 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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STAVEBNÉ
REZIVÁ

Zabezpečenie dopravy

STAVEBNÉ REZIVÁ - Ivanka pri Dunaji | Tel.: 0902 485 616
www.stavebnereziva.sk | stavebnerezivask@gmail.com

- OSB DOSKY
- KROV NA MIERU
- STREŠNÉ LATY
- DOSKY
- HRANOLY
- FOŠNE
- TATRANSKÝ PROFIL

IVANKA PRI DUNAJI

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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RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Hľadáme

do domácnosti
klientov v obciach:

Potrebný kurz opatrovania
Viac info na tel. č.:

0907 799 234

opatrovateľky

Rovinka
Ivanka pri Dunaji
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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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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
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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

zľava až doava až 

40%
zľava až do

40%

6,11 €
s DPH / m
6,11 €
s DPH / mplechové krytiny už odplechové krytiny už od
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)

BARTOX
Strojové omietky

Ponúkame vyhotovenie
strojových omietok

bartox@centrum.sk
tel.: 0911 040 007 06
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Turecká 4/B

903 01 Senec

+421 910 977 755
beatlespubsenec@gmail.com

Čapujeme: Plzeň 12º, Kofolu

⁕ oslavy
⁕ žúry pre
   mladých
⁕ firemné
   posedania
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Tel.: 0910 200 999

zemné práce, výkopové práce,
terénne úpravy 

www.BagerJCB.sk
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Senecko.skSenecko.sk
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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

Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz 
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, 
keď mal každý - ako vravela moja sta-
rá mama - “scisknutú ric”.

Vtedy som iba zriedkavo videl nie-
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už 
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. 
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu 
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice 
mal každý druhý a rabovanie obchodov 
sa dialo organizovane, päť zákazníkov 
v dedinskom obchode a ostatní vonku. 
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že 
pozdravujem!

Minulú nedeľu istá súkromná tele-
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto-
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov 
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú 
odmietači rúšok. Bol to argument nad 
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si 
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom 
bola presvedčená. Ten prieskum teda 
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. 
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas 
druhej vlny - kto.

Kto myslí na seba, na svoje pohod-
lie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje 
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa 
rúšok na tvárach možno poznať doteraz 
mnohých nepoznaných ohľaduplných, 
zodpovedných, mysliacich na iných, 
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prá-
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a 
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili 
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute 

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež 
niekto obmedzil vašu slobodu?

Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov 
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvo-
rili počas uplynulých tridsiatich rokov, 
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli 
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamest-
nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra-
nícky nepohodlných zamestnancov? Kde 
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k 
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu 
zostali iba každodenné zatýkania zločin-
cov Národnou kriminálnou agentúrou? 
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede 
dal spomínaný prieskum Focusu.

Mimochodom, ak už ide o ľudské 
práva - moje základné ľudské právo je 
právo na zdravie. A budem si vyžadovať 
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním ne-
dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo 
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďa-
kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí 
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá, 
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jed-
nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý 
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto, 
že ho požiadala, aby si nasa-
dil rúško. Toto sú hrdino-
via týchto dní.

Inak, pokojne tie rúš-
ka nenoste, aspoň už z 
diaľky vidno, kto je kto.

S pozdravom

Masky nás demaskovali

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

, aby si nasa-
sú hrdino-

ne tie rúš-
spoň už z 
o je kto.
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PRENÁJOM MINIBÁGRA 1000kg
 65 eur bez dph / 24h, + 30eur doprava  
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60918 966 065,  www.pozicajsibager.sk
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• POKROČILÉ SKUPINY • VÝBEROVÚ SKUPINU •

otvárame v októbri
Gymnas�cké centrum SUNNY GYM

www.sunnygym.sk
tel. č.: +421 948 377 467

e-mail: sunnygymsk@gmail.com

ADRESA:
Štúrova 820/44
903 01 Senec

OTVÁRAME SKUPINY:
� GYM 3-4 pre de� od 3 rokov do 4 rokov
� GYM 4-6 pre de� od 4 rokov do 6 rokov
� GYM 6-8 pre de� od 6 rokov do 8 rokov
� GYM 6-10 pre de� od 6 rokov do 10 rokov
� GYM 8+ pre de� od 8 a viac
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O NLINEO NLINEKlaunská návšteva teraz aj 
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»Prenaj. 1.izb. byt v RD 
SC.Tel. 0907554500

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám 2 dverovú 
viacúčelovú skriňu (ve-
šanie, police). Cena do-
hodou.Tel. 0908880728
»Predám skartovač-
ku. Cena dohodou.Tel. 
0908880728

»Predám pšenicu, jačmeň 
(15,-).Tel. 0907241857
»Predám jačmeň.Tel. 
0907949734

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    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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.

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        

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    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Očarujúce kvetinové aranžmány,
dekorácie, darčeky a záhradka

Nová predajňa - Kvetinový svet

Senec, Krátka ul.3, za Úradom práce
Samuel Martišovič DiS, tel.: 0910 279 197

Otvárame od 21. septembra
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Po - Pia: 9:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00
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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 €

Začiatkom roka 2020 sa stal zázrak. Päť 
percent sa zmenilo na dvadsaťpäť. Oby-
čajní ľudia získali neobyčajnú príleži-
tosť zmeniť krajinu. Zároveň sa vysta-
vili aj obrovskému pokušeniu vytvoriť 
si závislosť na moci, peniazoch, pýche 
a sláve. 

Zostanú títo ľudia obyčajní a nezávis-
lí? Nerobme si ilúzie. Je to štandardná vzor-
ka slovenského národa. Sú medzi nimi 
schopní aj neschopní, poctiví aj nepoctiví. 
Zakúšajú, ako chutí moc. Komicky pôsobí 
snaha niektorých zapáčiť sa novinárom. 
Namiesto mena sa začínajú oslovovať 
funkciou, učia sa používať majáky na au-
tách a niektorí obyčajní ľudia prejavujú až 
neobyčajnú nekompetentnosť. 

Majú okolo seba rôznych prikyvova-
čov, lobistov zo zahraničných firiem a na-
šepkávačov, ktorí ich postupne zbavujú 
zdravého rozumu a oddeľujú od reality - 
aby z nich urobili figúrky, aké sme tu videli 
v ostatných desaťročiach dosť. 

Verím v zázraky. Tak ako sa päť per-
cent zmenilo na dvadsaťpäť, môže si kritic-
ké množstvo obyčajných ľudí zachovať ne-
závislosť na všetkých pokušeniach, ktoré 
sú okolo nich. Tak ako Boží Syn, pokúšaný 
diablom na púšti.

Toto je vážna hra. Začali sa prerušovať 

roky budované peňazovody na rozkrá-
danie štátu. Mnohým mafiánom a oligar-
chom hrozí, že im vyschnú zdroje. Keď ne-
pomáhajú dohody cez peniaze, prichádza 
očierňovanie ľudí, vyrábanie káuz a tvrdé 
vyhrážky. 

Čo by mohlo pomôcť? Keď Pán uro-
bil z päťky dvadsaťpäť, možno má s nimi 
svoj plán a zachová im cit, zdravý rozum 
a odvahu. Možno by sme im mali dávať 
aj spätné väzby a informácie z reálneho 
života. Dúfajme, že sa k nim dostanú cez 
ochranný val tých, ktorí ich chcú zbaviť 
obyčajnosti a nezávislosti. Mali by sa spo-
lu viac stretávať, rozprávať, budovať dôve-
ru a súdržnosť. Starostlivo vyberať ľudí vo 
svojom okolí a vytrvalo čistiť chliev, ktorý 
prebrali. Na Slovensku stále vládne SMER 
a ich ľudia. Máme tu „pekelné stroje“ na 
kradnutie. Budovali ich od deväťdesiatych 
rokov. Toto je práca pre 
tvrdých chlapov, nie 
pre usmievavých mi-
nistrov s peknými 
rečami. Obyčajní a 
nezávislí musia byť aj 
tvrdí a nekompro-
misní. Držme 
im palce.

Obyčajní a nezávislí

» Ján Košturiak

ráca pre
v, nie
h mi-
nými 
jní a 

byť aj 
mpro-
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Videá a fotky realizácií nájdete na:
www.montter.skwww.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASYPRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉRÁMOVÉ -  - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIEBEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHYTIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE

TERASY   ZASKLENIE
 ZIMNÉ ZÁHRADY 

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde potrebujete.Staviame tam,

Materiály:Materiály:
HLINÍK, DREVOHLINÍK, DREVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO
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e-mail: sekostav@sekostav.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

PONÚKAME:

SEKOSTAV spol. s r.o.
» predaj stavebného materiálu
» betónu a štrku     » práce s JCB
» pracovné odevy -

» stavebné práce - 0911 408 660
0911 340 130
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ZĽAVY           70%

NOVÁ PREDAJŇA OKRASNÉHO KAMEŇA

až do výšky
Tureň, č.d. 733

okres Senec
(v areáli AM Metal s.r.o.)

0905 111 444 štrky, makadamy, 

piesky, autodoprava

na sklade viac ako 100 druhov
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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 
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SC20-38 strana 6

NAŠA BEZPEČNOSŤ / BÝVANIE, ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

V 40 percentách prípadov bolo po-
rušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených.

Polícia v súvislosti s pandémiou 
nového koronavírusu evidovala do 
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré 
sa týkajú porušenia nariadenej karan-
tény, povinnosti nosiť rúško a zákazu 
otvorenia prevádzok. Najviac priestup-
kov, 711, bolo zistených v Košickom kra-
ji a najviac porušení povinností nosiť 
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to 
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855 
udalostí. TASR o tom informovala ria-
diteľka tlačového odboru Ministerstva 
vnútra SR Barbara Túrosová.

Ako ďalej informovala, okresné 
úrady na Slovensku evidujú prostred-
níctvom odborov krízového riadenia 
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vy-
riešených. Po preverení okolností treti-
nu postúpili regionálnemu úradu verej-
ného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo 
o konanie posudzované podľa zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji vereného 
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo 
porušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených. Ostatné skutky sú ešte v 
riešení. Najviac priestupkov bolo zae-
vidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.

„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

nom prípade nejde o zbieranie pokút. 
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a 
nosenie rúška je to najmenej, čo môže-
me jeden pre druhého urobiť,“ uviedol 
minister vnútra Roman Mikulec.

Okresné úrady, ale i polícia od vy-
hlásenia mimoriadnej situácie každý 
deň riešia priestupky a preverujú po-
dozrenia z priestupkov spáchaných v 
súvislosti s opatreniami vydanými Úra-
dom verejného zdravotníctva SR. Tých 
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej 
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny 
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti 
s plnením zákona o civilnej ochrane. 
„Za takýto priestupok môže byť počas 
mimoriadnej situácie uložená pokuta 
až do 1659 eur, v blokovom konaní do 
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov 
v porušení pandemických opatrení

» red
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

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



SC20-38 strana 7

BÝVANIE, SLUŽBYSENECKO 7

TUREŇ - BÝVALÉ PD (OKRES SENEC) • ZÁHORSKÁ BYSTRICA • BUČANY (OKRES TT)

0902 555 333   0902 777 2020902 555 333   0902 777 202

WWW.PIESOK-SK.SK
OKRASNÉ KAMENE

ŠTRK · PIESOK
MAKADAM
ROZVOZ
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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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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ  
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozemkoch?

63
-1
7

63
-0
04
5

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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20948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL

PREDAJ A MONTÁŽ

interiérové dvere

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk
www.dvere-antal.sk

ZĽAVA 
-10%

na laminované

dvere široký sortiment 
farieb
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0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

Kamenosochárstvo Kajal

ll

vo Kaj lKajaaallllllllll
AKCIA na posledné kusy:
Jednohroby svetlej farby 1500€
Dvojhroby 1800 €
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Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85

tel. 033/642 25 06 
otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300

www.slovakiatap.sk

KOBERCE - PVC

Pokládka,
dovoz

KOBERCE - PVC - metrážne, bytové,
   kancelárske a kusové koberce
- pvc, vinyl, sokle, lišty
- obrusy, garníže, behúne, rohože

Jesenná akcia

platí do vypredania zásob

koberec  Shaggy  200x290koberec  Shaggy  200x290

len  za  len  za  99,-99,-€

výpredaj kusových kobercov

koberec  Shaggy  200x290

len  za  99,-€

Neznie vám to akosi tak - prázdno? 
Nie sú to iba také sporadické zvola-
nia zúfalcov, na ktorých aj tak kaž-
dý v zásade iba kašle?

Videl niekto z vás člena sláčikové-
ho kvarteta blokovať pomalou jazdou 
diaľnicu s dodávkou kotlebovcov vo 
vedľajšom jazdnom pruhu? Videl nie-
kto z vás tympánistu symfonického 
orchestra hulákať na hraničnom prie-
chode? A že by ho s jeho nástrojom bolo 
počuť! Videl niekto z vás napríklad 
- hercov činohry národného divadla 
večer čo večer v správach nariekať, že 
oni ešte nedostali pandemické odme-
ny? Alebo - z tej amatérskejšej strany 
- nejakých divadelných ochotníkov 
kráčať v šíku ulicami hlavného mesta 
a hulákať do megafónov, že potrebujú 
pomoc? Zakladať asociácie - ako zdru-
ženie prevádzkovateľov aquaparkov a 
z ich pozície sa vyhrážať vláde? Veľmi 
bizarné predstavy.

Možno aj preto nikoho nezaují-
majú. Burčiak má svoje dni burčiaka, 
vinobrania a kolotoče počas nich síce 
oficiálne nebudú, ale neoficiálne aj 
tak budú, akurát starčekov uzavrieme 
v ich domovoch a umelcov izolujeme 
od tých, ktorí odmietajú nosiť rúška 
a roznášajú nákazu. Aby sa náhodou 
tým roznášačom niečo nestalo. Čo tam 
po umelcoch, čo tam po starkých, kto-
rých v nemocniciach nesmú navštíviť 
najbližší, čo tam po umeleckých súbo-

roch, ktoré smú svoju produkciu pred-
vádzať pred päťdesiatimi divákmi?

Do lietadla sa pokojne môže narvať 
na desať hodín aj dvestovka pasažie-
rov, do desať krát priestorovo väčšej 
koncertnej a tak isto klimatizovanej 
sály na dve hodiny iba päťdesiatka di-
vákov. Kde má toto základ, logiku, kde 
to má svoju rozumnú podstatu?

Držíme sa zásady, že dáme iba 
tomu, čo kričí? Kto má najviac roztvo-
rený zobák? Pardon, nie je to až nesku-
točne animálne primitívne? Energia, 
akú vynakladáme na pomoc “kultúre” 
- v úvodzovkách nie dehonestujúco, ale 
preto, že je to nesmierne široká oblasť 
spoločenského života, to je energia let-
ného vánku, ktorý nezdvihne ani len 
opadnutý list z brezy.

Je potešiteľné a chvályhodné, že 
ministerka kultúry už rokovala s mi-
nistrom financií. Ale žiada sa pripome-
núť členom krízového štábu a všetkým 
tým, v moci ktorých sú obmedzujúce 
pandemické nariadenia - zastavte sa 
už! Prečo radšej nenariadite povin-
nosť rúšok ako vo všetkých okolitých 
krajinách? Nemáte odvahu? Bojíte sa 
o nejakú politickú popularitu? Ak zlik-
vidujeme kultúru, zničíme aj posledné 
zvyšky kultúrnosti. Že by fakt o toto 
niekomu u nás išlo zámerne? Tak sa to 
aspoň javí.

Zachráňme kultúru!

» ib
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gapco64@gmail.com 
kamenarstvogapco.sk 
Kamenarstvo Gapčo 

KAMENÁRSTVO Gapčo
Reca 375  ¦  Igram 117  ¦  okr. Senec

0905 663 786 
0940 743 516
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV
MECHANIKA

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

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

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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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   

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
LAMA SK
príjme strážnikov
do logistického centra

v Senci

0948 355 034

Nástup 1.10.2020
POS nutný!
1000 € brutto/ mesiac

Prijmeme do PP
do nášho kolektívu

    

vyučeného

KUCHÁRA
nástup možný ihneď

    
Kontakt:

0905 802 157
Motel na vrchu
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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

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

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČA

INZERCIA
0905 915 040

20. september 1954
vytvorený prvý program v programova-
com jazyku Fortran

Výročia a udalosti
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George Mathai Slovakia s.r.o.
Železničná č. 58, Senec

prijme

Ďalšie informácie Vám poskytneme
na tel. č. 02/2085 1110

údržbára strojov
 
Náplň práce:

Požiadavky:

Nástup:
Mzda:

Dám do prenájmu
obchodný priestor

Bližšie info: 0905 384 791

v centre obce Kostolná pri Dunaji,
80 m�, voľný ihneď
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Hľadáme

do zariadenia

Kontakt: 0905 820 151

opatrovateľku / zdravotnú sestru

Mzda: 695 € / mes.
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STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS! 
V SENCI HĽADÁME: 

SKLADNÍKA�ČKU 
Nástupná hrubá mzda 824 EUR + výkonnostná 
prémia 10% a ďalšie ne�nančné bene�ty

VODIČA�ČKU VYSOKO�
ZDVIŽNÉHO VOZÍKA 
Nástupná hrubá mzda 927 EUR + výkonnostná 
prémia 10% a ďalšie ne�nančné bene�ty 

Volaj bezplatne na 0800 500 540 
alebo pošli životopis na praca@dhl.com

Doprava zo spádovejoblasti ZDARMA
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Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec 

prijmeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

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

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

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

OPERÁTOR - NASTAVOVAČ
od 1000,00 € / brutto do 1200,00 €/brutto (vratane bonusov)
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Senec Mzda: 3,3330 €/h. brutto

Kaufland Senec Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko
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STAJAN Slovakia príjme na HPP:  
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

Mzda: od 850 EUR
- PRACOVNÍK S POVOLENÍM 
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH 

NÁDOB: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

47
-0
95

85
05
45

Prijmeme nových zamestnancov 
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