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SENECKO
Týždenne do 27 920 domácností

Očná Optika SENEC

hrubé stavby, fasády,
zateplenie, potery,
podlahy, ploty, dlažby
strechy, prístrešky
za prijateľnú cenu

0908 186 129

0915 950 055

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

Zimné záhrady

781210004-1
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Hliníkové prístrešky

15%

Lúpané
odber
8,40 € / kg min.
3 kg

2-ŽĹTKOVÉ VAJÍČKA

zameranie výroba montáž

0915 950 055

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

ELV PRODUKT a.s.

ZADARMO!
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06-0024

CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE STRECHY
PREDAJ: tTUSFÝOÏSF[JWPtTUSFÝOÏQSÓTMVÝFOTUWP
tTUSFÝOÏPLOÈtTUSFÝOÏLSZUJOZtPELWBQPWÏTZTUÏNZ
MONTÁŽNE PRÁCE: tQPLSâWBǏTLFQSÈDFtUFTÈSTLF
QSÈDFtLMBNQJBSTLFQSÈDFtLSPWZ QSÓTUSFÝLZ TUSFÝOÏPLOÈ
tNPOUÈäCMF[LP[WPEPWtEFNPOUÈäFUFSOJUVB[CFTUV

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

52-0034-1

1,80 € / 10 ks

Darujte 2% z daní NEZÁBUDKA - Senec

91-0014

NEZÁBUDKA
združenie na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými
Turnianska 8A, 903 01 Senec
Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373

Hliníkové ploty

ORECHY, MANDLE
podstielkový chov

IČO: 34076255

Zasklenie terás

Zimné záhrady

06-0034

40%
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info@strechysc.sk | www.strechysc.sk

Lichnerova 8
903 01 Senec

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

06-0034

STAVEBNÉ
A MURÁRSKE PRÁCE

91-0001
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 OPERÁTOR strojov a zariadení na výrobu betónu
 ZVÁRAČ
PONÚKAME:
t4UBCJMOÏ[BNFTUOBOJF
t1SÈDVWIBMF [NFOZ 1POEFMPLo1JBUPL
t"CTPMWPWBOJFDFSUJöLPWBOâDIÝLPMFOÓ
t/ÈTUVQOÞN[EVûCSVUUP
POŽIADAVKY:
 TUSBWOÏMÓTULZ  û[NFOB
t.BOVÈMOB[SVǏOPTǸ
t;WâIPEOFOÏTUSBWPWBOJF
t.JOJNÈMOFVLPOǏFOÏW[EFMBOJF
WPWMBTUOPNTUSBWPWBDPN[BSJBEFOÓ
01&3«503[ÈLMBEOÏW[EFMBOJF
t%PDIÈE[LPWâCPOVT
;7«3"Ǝ406
t1SÓTQFWPLEP%%4
t7FSOPTUOÏBKVCJMFKOÏPENFOZ
t3Ù[OFTPDJÈMOFCFOFöUZQSF[BNFTUOBODPW

STRECHYNA KĽÚČ AKCIA škridle
ARRI s.r.o.
plechy a

PALIVOVÉ
DREVO

0905 746 124, www.strecha.ws

Cenové

ARMA
ponuky ZD

07-0006

(* cena od)

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213
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91-0004

POLIENKA BUK, HRAB

2

16-0047

4,50 €/m *

06-0028

KONTAKT:

Tel.: 0918 240 523 alebo E-mail: polakovicova@elv.sk
ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

SENECKO
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O lakomstve ako „hriechu“
Ozaj, viete, že sedem hlavných hriechov neurčuje viera či náboženstvo, ale
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmysle totiž hlavný hriech znamenal hriech,
pochádzajúci z hlavy.
Dnes by sme povedali povahová
črta. Morálny poklesok. Napríklad. Lakomstvo je totiž neochota podeliť sa o
niečo, čoho má človek zvyčajne značný
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie
na hmotných i nehmotných statkoch.
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať
čo najväčší majetok a realizovaním tejto
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť.
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.
Mimochodom, v kresťanstve – ak niekto pozná evanjeliá, tak potom stále platí
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15),
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo
život človeka nezáleží v rozhojňovaní
majetku.“
Chamtivosť je forma modloslužobníctva. Chamtivosť (alebo lakomosť,
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy predtým sa stala nekontrolovanou túžbou
po zvýšení alebo získavaní či využívaní
materiálneho zisku, výhod (či už ide o

KONT-BLESK

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo
spoločenských hodnôt – napríklad postavenia v spoločnosti alebo nadmernej
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Nepripomína vám to niečo? Nejakú situáciu? Niekoho? Nejakého „politika“?
Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, zamýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť.
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná
plná chladnička, ale to, či si niekto bude
mať z čoho na sviatky navariť. A až potom myslia na nákup pre seba. Poznám
viacerých, našťastie a snažím sa od nich
tomuto učiť.
Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku,
byť oporou v ťažkých časoch?
Akoby moja stará mama povedala:
„Šak by mi to údené ani dolu
gágorom neprešlo“... A pripravila „hokerlík“ pre žobravého huslistu, na ktorom
si vždy pochutnal na jej sviatočnej rezancovej polievke.
Pekný „Veľký“
týždeň, milí čitatelia!

ODVOZ
DOVOZ

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pohrebná služba v Senci

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

Východné Slovensko

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

08 STAVBA

02 AUTO-MOTO / iné

»Kúpim haki lešenie. Tel.
0908 532 682

Dám do prenájmu 3-izbový byt v Senci. Tel.
0905 479 150

NON STOP Služba

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

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú
linku, rôzne. Tel. 0919
176 233

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

05 DOMY / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

06 POZEMKY / predaj

16 ZOZNAMKA

07 REALITY / iné

SPOMIENKY

Pohreby už od 400 €

Chcete si podať riadkový inzerát?

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

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

06-0001

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

01 AUTO-MOTO / predaj

04 BYTY / prenájom

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.

sme
pre vástuuž

25
rokov

tTBESPLBSUØO
tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF
tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN
tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF
Areál PD, Boldocká 301, Senec
tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk

e-mail: inreal@wmx.sk
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj

VA-SI, spol. s r.o.

Západné Slovensko

Občianska
riadková
inzercia

»JAWA 90 CROS ROADSTER PIONIER MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY AJ POKAZENÉ. Tel.
0915 215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA. Tel. 0908 205
521

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

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

Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

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

Senec

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

Odpadov
veľkokapacitnými
kontajnermi
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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

91-0017

2

SLUŽBY, ZDRAVIE, BÝVANIE

SENECKO

3

KAMENÁRSTVO
PETROVIČ
BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC

www.kamenarstvo-petrovic.sk

461210036

0905 100 134

06-0021

Rozumieme týmto ťažkým časom,
preto k vašim požiadavkám
pristupujeme ľudsky a profesionálne.

Nitrianska 10
95301 Zlaté Moravce
+421 910 952 771
www.klimarek.sk

Značky: DAIKIN, SAMSUNG, GREE, KOMFOVENT, NEOSOLAR ...

781210046

• Predaj, montáž, poradenstvo
• Rekuperácie
• Klimatizácie
• Tepelné čerpadlá
• Elektrické podlahové kúrenie
• Fotovoltaika

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
32-0018

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

36-0040

Doplnky a montáž ZADARMO!

Výročia a udalosti
Roztavenie druhého jadrového reaktora
jadrovej elektrárne Three Mile Island

28. marca 1979

SC21-12 strana
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HLAVU HORE / SLUŽBY

Partička
Partička štyroch obyčajných ľudí sa
rozhodla, že zmení krajinu k lepšiemu. Bolo to nepredstaviteľné, ale postupne získavali podporu a pridávali
sa k nim rôzni ľudia. Bojovali proti
skorumpovanej vláde a nakoniec zvíťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu
krajinu. Boli naučení pracovať opozične, anarchisticky a partizánsky.
Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partička tak dokázala rozbiť starý systém, ale
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúsenosti ani znalosti. Odborníkov, ktorí im
ponúkali pomoc ignorovali. Sláva rýchlo
stúpala do hlavy a prišlo opojenie mocou.
Svojich kritikov strašili tým, že ak padnú,
tak sa vráti mafia. Nepochopili, že mafia
sa vrátiť nemôže, pretože vôbec neodišla.
Funguje ďalej priamo pod nimi na úradoch. Namiesto toho, aby opravovali krajinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali
ich konflikty a osobné spory medzi partičkou a jej spojencami. Počas roka vlády
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiánov v poľnohospodárstve a v ďalších oblastiach. Zločinci si prezliekli kabáty a na
vysoké pozície sa dostali noví darebáci
s právnickými titulmi.
Partička sa nakoniec zomkla okolo
svojho šéfa a vystrašene kričala: „My si

ho nedáme.“ Áno, boli mu vďační za víťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na
vysoké pozície nedostal. Lenže na také
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokriky a rečnenie nestačia. Treba vedieť definovať, komunikovať a realizovať vízie
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty,
prepájať ľudí a budovať siete odborníkov, rozumieť mnohým technickým
a organizačným detailom, mať schopnosti lídrov a manažérov. Partička, ktorá
fungovala na neriadených stretnutiach,
komunikovala chaotickými smskami
a emailami a virálnymi kampaňami na
sociálnych sieťach, tento spôsob práce
nepoznala. Nemali ani elementárne odborné znalosti a väčšinou ani nevedeli,
čo nevedia.
Keď partička nastúpila, jeden mafián pokojne poznamenal: „Bude to len
krátka a bezvýznamýznamná epizóda v našich
dejinách.“ Mal, žiaľ,
pravdu. Mafia bola
silnejšia ako partička
rtička
a dobré úmyslyy slušných ľudí nestačili.
ačili.
Nebola to rozprávka s dobrým koncom.

Najčítanejšie regionálne noviny

POMÁHAME

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej rehole v rámci „akcie Vír“

27. marca 1983

SC21-12 strana
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ČALÚNNICTVO

Obec Chorvátsky Grob
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Tel.: 0911 786 830

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

volať po-pia: 8:00 - 14:00

tel.: 0904 697 765 mancalcaluvnictvo@gmail.com
Tureň 442, 903 01

06-0003

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

06-0002

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

Obec Chorvátsky Grob vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na
prevod pozemku registra "C" s parcelným číslom 1656/627,
o výmere 3100 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území
obce Chorvátsky Grob, vedený na liste vlastníctva č. 4623.
Predmetom prevodu je taktiež súvisiaca projektová
dokumentácia na výstavbu základnej školy s materskou
školou.

91-0018

63-35

Lehota na podávanie návrhov bola určená v zmysle
rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Chorvátskom Grobe
do 12.04.2021 do 16.00 hod. s tým, že všetky podmienky
súťaže sú zverejnené na webovom sídle obce:
www.chorvatskygrob.sk.

91-0022

SENECKO
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PANDÉMIA, VZDELANIE
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Informácie k novému prihlasovaniu Pribudli noví maturanti
sa na očkovanie
– aj bez skúšok
dni vopred. Budete tak mať dosť času sa
pripraviť.
Svoje údaje máte možnosť zmeniť v
záverečnej rekapitulácii, prípadne ich
môžete zmeniť aj po už odoslanej registrácii do čakárne alebo môžete registráZaregistrovať sa na očkovanie proti ciu v čakárni zrušiť.
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke
Po registrácii vám pridelia PIN kód,
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.
teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte
Registrácia na očkovanie už prebie- aj na uvedené kontaktné údaje zadaha aj telefonicky a to na čísle 0800 174 né počas registrácie. PIN kód slúži na
174. Ministerstvo zdravotníctva navýšiť všetky zmeny, ktoré môžete realizovať,
počet operátorov.
starostlivo si ho preto uschovajte.
Termíny budú priraďované podľa
veku. To znamená, že o pridelení termíPred vyplnením registračného
nu na očkovanie nerozhoduje čas vašej formuláru si pripravte:
registrácie.
• meno a priezvisko prihlasovanej osoV procese registrácie si budete by,
vedieť vybrať vami preferované očko- • rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný
vacie miesta, teda obec, či mesto, kde identifikačný údaj,
môžete za očkovaním cestovať.
• názov poisťovne,
• kontaktné údaje: číslo mobilného teAktuálne sú k dispozícii nasle- lefónu a e-mailová adresa,
dovné vakcíny:
• zadajte mobilné telefónne číslo a
• pre obyvateľov nad 70 rokov je určené e-mail, prostredníctvom ktorého s
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi- Vami budú komunikovať ohľadne
zer a Moderna,
potvrdení a termínov. Môžete zadať
• pre obyvateľov od 60 do 69 rokov je aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej
určené očkovanie vakcínou od spoloč- dôverujete.
nosti AstraZeneca.
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo,
PSČ a obec/mesto.
Po zaradení do čakárne budete o
» Zdroj informácií korona.gov.sk/
pridelenom termíne očkovania informovaní SMS a e-mailom najneskôr dva
spracovala Renáta Kopáčová
Prihlasovanie sa na očkovanie proti
ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých
dňoch zmenilo. Štát spustil Čakáreň. Registrácia na očkovanie prebieha už aj telefonicky.

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku
2020/2021 vypočíta podľa priemeru
známok žiakov za ich celé štúdium.
Maturanti tak dostanú známky na
maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie
štúdia.
Ruší sa tiež písomná forma internej
časti maturitnej skúšky, teda sloh. Dôvodom je najmä intenzívnejšia druhá
vlna koronavírusu, s tým spôsobené
prerušenie dochádzky do škôl v tomto
školskom roku či ťažko predvídateľná
epidemiologická situácia na Slovensku
v budúcich týždňoch.
Žiaci posledných ročníkov stredných škôl budú v tomto školskom roku
maturovať administratívne. Výsledky
maturitnej skúšky určia školy, rovnako
ako vlani, aritmetickým priemerom z
výsledkov žiaka počas celého štúdia
na strednej škole. Priemer známok sa
vypočíta zo všetkých koncoročných
vysvedčení žiaka a z posledných dvoch
polročných vysvedčení.
Riaditelia stredných škôl do 3.
mája určia skupiny príbuzných predmetov, ktoré sa budú počítať do výslednej známky. Do úvahy sa berú koncoročné známky zo všetkých ročníkov
pri 4-ročných a 5-ročných programoch
a následne aj polročné známky z po-
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sledných dvoch rokov. Pri 8-ročných
programoch sa berú do úvahy známky
z posledných 4 ročníkov a polročné
známky z posledných dvoch rokov.
Do 10. mája sa na školách uskutoční
koncoročná klasifikácia, vrátane komisionálnych skúšok. Žiaci dostanú
spriemerovanú známku do 19. mája
2021. Výučba v posledných ročníkoch
stredných škôl sa naďalej uskutočňuje
a žiaci sa musia aj naďalej zúčastňovať
prezenčnej formy výučby.
Maturita podľa priemeru sa tak
ako minulý rok vzťahuje na štyri povinné predmety. Všetci žiaci dostanú
známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty
dobrovoľný predmet, maturuje z neho
ústne, rovnako ako minulý rok, alebo
do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu. Ústne maturity
na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termíne od 31. mája 2021.

» red

ZDRAVIE, SLUŽBY, BÝVANIE

SENECKO
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0902 555 333 0902 777 202
TUREŇ - BÝVALÉ PD (OKRES
(OK
SENEC) • TUREŇ 374 • 903 01 TUREŇ

STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
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61-0056

studniarske práce Rober Menyhart

07-0019

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com

7

06-0025

06-0018

WWW.PIESOK-SK.SK
WW
WW

AKCIA É O
RAN OKRASNÉ KAMENE
NA VYB Y
ŠTRK · PIESOK
DRUH V
MAKADAM
IÁLO
MATER
ROZVOZ
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

SENECKO
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Záhradníctvo Jurajov Dvor v Kráľovej pri Senci
(na starej seneckej smerom na Sládkovičovo)

Ponúkame:
» letničky
» ovocné stromy a drobné ovocie
» trvalky
» thuje a rastliny na živý plot
» okrasné rastliny » substráty a hnojivá, trávne osivá
PRACUJEME PRE VÁS AKO VÝDAJNÉ MIESTO
OBJEDNÁVKY: 0905 237 431

www.shop.intersad.sk | jurajovdvor@jurajovdvor.sk

Predaj hydiny
na ďalší chov

Frézovanie

Senica

komínov

Čáčovská cesta 5315/125

www.hydina.eu
w

Dovezieme až do vášho kurníka!

Práce vo výškach

0903 969 611

ZĽAVAEZ
ER

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

10-0007

41-0030

Predávame 17 - 20 týždňové mládky
Dominant hnedý, pásikavý, čierny, sasexový,
biely, green a dark shell...
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

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

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

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

91-0019

Tel.: 0905 237 431
Po - Pia: 7:00 - 15:30
Sobota: 8:00 - 12:00

32-0027-1

Výročia a udalosti
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko,
Slovensko a Slovinsko

29. marca 2004
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0918 237 839
optikadroptik
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dr.optik_sk

75-03

I C.

LICHNEROVA 37
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SLUŽBY
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hydinárska farma topoLnica
k na predaj:
Ponúka

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
432

33-0002

• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky
krmivo pre nosnice rastová a znášková
áš
á

36-0006

(pri galante)
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ZAMESTNANIE

SENECKO
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Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
SBS
LAMA SK

pracovníkov fyzickej
ochrany v logistickom

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

900€ brutto/ mesiac
Nástup 1.4.2021

0948 355 034

0948 066 491

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
- VODIČ VZV

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Bližšie informácie:

- OPERÁTOR VÝROBY
75-09

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

VZV PREUKAZ)
52-0047

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE
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VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
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BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

PONÚKAME PRÁCU V ČR

Požiadavky:

36-0003

Nástup 1.4.2021
950€ brutto/ mesiac

0800 500 091

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

v Senci

Senci

85_0198

parku v

Mzda od 820 € - 1 500 €

HĽADÁTE ĽUDÍ?

SBS
LAMA SK

36-0003

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyexpedícieðlisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
MECHANIKAEÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL
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PREDAJ VO VAŠOM OKRESE



stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0050

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde po

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

tam,
e
m
a
i
v
Sta trebujete.

