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Týždenne do 27 920 domácností

Očná Optika SENEC

0908 186 129
info@strechysc.sk
www.strechysc.sk

www.optikasenec.sk

15%

Zimné záhrady

Hliníkové prístrešky

CENOVÁ PONUKA PREDAJ: • strešné rezivo • strešné príslušenstvo
• strešné okná • strešné krytiny • odkvapové systémy
A ZAMERANIE
MONTÁŽNE PRÁCE: • pokrývačske práce • klampiarske
STRECHY

0902 272 708

06-0024

Hliníkové ploty

zameranie výroba montáž

ČALÚNNICTVO

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

» obnova a výroba čalúneného
nábytku na mieru
» čalúnený nábytok pre deti
» predaj matracov
tel.: 0904 697 765 mancalcaluvnictvo@gmail.com
Tureň 442, 903 01

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

06-0002

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie
domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac
za prijateľné ceny

práce • tesárske práce • montáž blezkozvodov • krovy,
prístrešky, strešné okná • demontáž eternitu/azbestu

52-0056-3

ZADARMO!

Zasklenie terás

Zimné záhrady

52-0034-1

40%

zľava
až do

Objednajte sa
tel: 0950 248 511

91-0001

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

",$*"t",$*"t",$*"t",$*"

zľava
až do

Lichnerova 8
903 01 Senec

KONT-BLESK
MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

PEDIKÚRA BEATA

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

Objednávky:
91-0017

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

0907 750 668
06-0043

ODVOZ
DOVOZ

Odpadov
veľkokapacitnými
kontajnermi

PEDIKÚRA AJ U VÁS DOMA

STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle

4,50 €/m *
2
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Cenové pon

91-0004

0905 746 124, www.strecha.ws

plech

07-0006

ARRI s.r.o.
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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

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
42.810
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

Zdá sa, že sa vracajú časy, v ktorých sú vopred mantinely „objektivity“ až priveľmi politicky zúžené.
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno,
tam však už nemožno.. Nie je žiadúce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť
objektívny, používať svoj rozum je
možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore, keď sa zbaví detinských
snov o vševedúcnosti a všemohúcnosti.“ Túto myšlienku nielen vyslovil, ale aj v praktickom živote
presadzoval Erich Fromm, nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filozof, dialektický humanista,
ktorý sa zameral na človeka bojujúceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.
Sloboda a dôstojnosť nemôže existovať bez objektivity. Inak
osobnostne nikdy nikam nedospejeme. „Nedospelosť je neschopnosť
používať svoj rozum bez cudzieho
vedenia.“ Prikladám zas výrok Immanuela Kanta, nemeckého filozofa,
tvorcu kriticizmu.

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Staviam krby 25 rokov,
kvalita a bezpečnosť

Práce vo výškach

0905 100 134

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

»Dám do prenájmu 3
izbový byt v Trnave na
Prednádraží 2 , zariadený
cena 560 eur aj s energiami, voľný od 1. júla
2021.Tel. 0905502123

02 AUTO-MOTO / iné

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 2 izb. byt
v Ivanke pri D. komplet
zariadený 1-2 slušným
ľuďom dlhodobo. Tel.
0904313695

www.kamenarstvo-petrovic.sk

0903 969 611

Občianska
riadková
inzercia

»KÚPIM
Malotraktor
AGZAT aj nepojazdný Ponúknite.Tel. 0949505827
»ČZ-JAWA
Odkúpim
Motocykel / Diely - SERIÓZNA DOHODA. Tel.
0908205521
»KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON BABETA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ. Tel.
0915215406

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC

0902 757 565
krby.piecky@gmail.com

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

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

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie. Tel.
0908532682

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Darujem mačiatka. Tel.
0908172215

14 RÔZNE / iné
»KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU VZ-35,47, SLAVIA.
Tel. 0910419469
»Predám mobilný (na
4-roch kolieskach) dáždnik-slnečník. Cena dohodou. Tel. 0902679183

15 HĽADÁM PRÁCU

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.

Vášho starého tátoša
ODVEZIEME A VYRADÍME
priamo u Vás doma

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

Predaj použitých
náhradných dielov
na všetky druhy vozidiel

Autorizovaný spracovateľ

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

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

PROFI STAVBA KRBOV

KAMENÁRSTVO
PETROVIČ

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

Nikto ani na súčasnom Slovensku nemá právo žiadať od nás, aby
sme myšlienkovo a názorovo nedospievali a nedospeli. Ani vládna
moc, oháňajúca sa grandióznym
voličským mandátom spred viac ako
roka, z ktorého však už zostal iba
smutný, ak nie výsmešný fragment.
Nikto nemá právo nás poučovať o
potrebe menej či viac objektívnosti.
Postaviť sa indoktrinácii moci je
občianskou povinnosťou. Je to záležitosť práva na vlastnú svojstojnosť,
osobnú hrdosť.
Žijeme si tu na Slovensku tak
nejak divne. Tvárime sa, že sme zmenili systém, že moc sa správa inak.
Ale všetko to, čo pomáhalo pred
Novembrom 1989 udržať sa moci pri
moci, si aj tá súčasná moc prevzala
za svoju politiku moci. Máme tu síce
ústavu, áno, demokratickú ústavu,
ale nemáme politiku, ktorá by ju rešpektovala. Kompetenčné zákony sa
jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc
môže ignorovať zákony, zakotvené
už priamo v ústave, prečo
by to nemohli robiť aj
občania, ktorí si tú moc
financujú? Že by to bola
cesta k anarchii? Nie, to
už je anarchia.
So želaním aspoň toho relatívne dobrého

Sládkovičovo | Bernolákovo »

0902 457 777

www.

.sk
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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

06-0033

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Objektívnosť buď je, alebo nie
je. Nemôže byť ani väčššia, ani
menšia. Objektivita je snaha čo
najviac priblížiť sa podstate, a
teda čo najviac obmedziť vplyv
osobný. Je žiaduca práve preto, že
nezávisí na osobách. A ich chcení
či nechcení, sympatiách či antipatiách, odmietaní či naopak zbožňovaní.

32-0027-2

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk

06-0021

Redakcia:

Objektívnosť nemožno nariadiť

06-0005

SENECKO
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Nájdete nás v Dome smútku v Senci

Pohrebná služba v Senci

5

ZÁRUKA

VA-SI, spol. s r.o.

ROKOV

NON STOP Služba

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930
JARNÁ ZĽAVA
*

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

-20%

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

06-0001

Pohreby už od 400 €

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené

Značkový sekáč

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Každý deň nový tovar.
Výpredaje po 1,50-3 €/ks.
Voňavá predajňa a ošetrovaný textil.
Nájdete Nás 100m od Lichnerovej ul.
na Hviezdoslavovej č. 9

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

www.satniksecondhand.sk
91-0036

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

Predaj hydiny
na ďalší chov

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Čáčovská cesta 5315/125

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

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

www.hydina.eu
w

hydinárska farma topoLnica

41-0030

www.integra-fs.sk e-mail: integra-fs@integra-fs.sk

91-0010

Dovezieme až do vášho kurníka!

(pri galante)

Ponúka na predaj:

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

91-0023

V ponuke máme stále
mládky Dominant v rôznych farbách.
Po dohode možnosť dovozu. Predávame
aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga.

10.15 - 10.30 h.
10.45 - 11.00 h.
75-15

Blatné 7.6.
Kaplná 7.6.

Senica

36-0006

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0064-1



v meste Senec!
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Prepáčte nám ľudia!

0902 555 333 0902 777 202

Presviedčali sme vás, že sme obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti. Nebola
to pravda. Mali sme heslo - úprimne,
odvážne a pre ľudí. Po voľbách sme to
zmenili. Prebrali sme od našich predchodcov to, čo sme na nich odsudzovali – klamstvo, aroganciu, papalášstvo,
túžbu po moci a službu „našim“ ľuďom.

vedať mu pravdu. Boli mu vďační za teplé
miestečka a funkcie. Za rok sa takto v krajine prehajdákali stovky miliónov eur na
marketingové show jedného človeka.
S ľuďmi sa hrali nedôstojné hry a oni
trpezlivo stáli v radoch na strkanie tyčiniek do nosa. Súťažilo sa v tom, kto má
rýchle prsty a zaregistruje starkú na očkovanie. Nakoniec bežala súťaž pre mlaDali ste nám obrovskú dôveru a moc. dých – nájdi si svojho starčeka. Možno
Ale my sme do funkcií obsadili ľudí bez by to bolo aj úsmevné, keby zbytočne neodbornosti a manažérskych schopností. zomreli tisíce ľudí. Štát kolabuje pre našu
Ľudí, ktorí nám chceli poradiť a pomôcť, neschopnosť. Prepáčte nám občania, hrasme ignorovali a označovali ich za múd- li sme sa na všemocných a nadávali vám
rosráčov. Ničili sme malých farmárov za veci, za ktoré ste nemohli. Správali sme
a podnikateľov a pomáhali korporáciám. sa ako hlupáci. Zachutila nám moc a sláÚradníci šikanovali obyčajných ľudí viac va, naučili sme sa viesť prázdne reči a sľubovať veci, ktoré sa nikdy nestanú. Pošliaako predtým.
Svojou pýchou a neschopnosťou sme pali sme ideály, pre ktoré ste nás volili.
Milí občania, možno by ste očakávali
spôsobili obrovský chaos v celej krajine.
Namiesto toho, aby sme sa zamerali na takéto vyhlásenie od
dôležité problémy, vyvolávali sme me- víťazov volieb 2020.
dzi sebou malicherné konflikty a hádky, Nedočkáte sa. Stali
predbiehali sa v sebaprezentáciách a sta- sa politikmi. Napísal
tusoch na internete. Náš šéf začal riadiť som to za nich ja. Zakrajinu ako keby mu patrila. Ľudia tŕpli, čnime si krajinu spraakú ďalšiu hlúposť zase vymyslí, koľko vovať sami – bez
škôd napácha a akú hanbu nám urobí politikov.
v zahraničí. Nebol schopný prijať spätnú
väzbu a kritikov označoval za nepriateľov.
Ani ľudia okolo neho nenašli odvahu po» Ján Košturiak

TUREŇ - BÝVALÉ PD (OKRES SENEC) • TUREŇ 374 • 903 01 TUREŇ

WWW.PIESOK-SK.SK

KAMENÁRSTVO

MAMAJO

Ponúkame:
nové žulové pomníky
krycie dosky
brúsenie starších pomníkov
rekonštrukcie starších
hrobov
betónové chodníky

Otvorené: Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00 

 
   


 
    
  �  





  

€


 
 

2 HROB

od 1300 €

06-0035

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

KAMENÁRSTVO KAJAL

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

0948 312 754

Najväčšia výstava náhrobných
kameňov v širokom okolí
Výrazné zľavy pre každého záujemcu
Ďalšie vystavené náhrobné kamene
možná
za znížené ceny Platba
aj s platobnou kartou.

781210004-1

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

INZERCIA

0905 915 040

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

36-0018

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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36-0062

Doplnky a montáž ZADARMO!

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

1 HROB

od 990 €

16-0085

Tel.: 0917 323 441, sklad: Fučíková 8, Senec
www.lexanzelensky.sk

tel.:

06-0025

AKCIA É OKRASNÉ KAMENE
RAN
NA VYB Y
ŠTRK · PIESOK
DRUH V
MAKADAM
IÁLO
MATER
ROZVOZ

LEXAN, ARLA
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KOVOŠROT
RÉCKA CESTA - SENEC
zbierame aj kartón

www.kovosrotsenec.sk
PONDELOK - SOBOTA:

0904 987 901

06-0056

07:00 - 18:00
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Deň otvárania studničiek
Deň otvárania studničiek (31. 5.) je
prastarý slovanský zvyk, ktorý sa
pripomína v období Turíc, sviatku
vstupu do letného obdobia a v kresťanskej tradícii sviatku zoslania Ducha Svätého na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme.
Počas tohto dňa ľudia vyčistením
otvárajú studničky v chotári. Ak by
tak nevykonali, podľa povier by boli
postihnutí nedostatkom vlahy. Ľudia
tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu
studničku, bude počas nasledujúceho
roka zdravý.
Dedinčania v tento deň prinášali
dary ku studničkám a obetovali duchom zvieratá, ktoré zabíjali. Aj slovenský názov sviatku - Turíce - sa zvyčajne odvodzuje od jedného z kultových
zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhubeného tura.
Na niektorých miestach, napríklad
na Liptove a na Morave, sa ešte stále
zachováva tradícia otvárania studničiek. Na hornom Liptove, konkrétne
vo Važci, sa tento prastarý zvyk, keď
ľudia (najmä však dievčatá) vyčistením
otvárajú studničky v chotári, pestuje
dodnes pričinením miestneho folklórneho súboru. Druhotne sa však z horného Liptova rozšíril aj na iné miesta.
V skutočnosti sa na Liptove pôvodne
studničky čistili počas celého obdobia
medzi Veľkou Nocou a Turícami. Chotár, v ktorom by studničky nevyčistili,

by bol totiž podľa prastarých predstáv
postihnutý nedostatkom vlahy. Vo Važci sa pri otváraní studničiek tancuje
prastarý tanec zvaný chorovod a spieva sa pieseň Omilienci. Na Morave a v
Čechách si po otvorení všetkých studničiek dievčatá spomedzi seba zvolili
kráľovnú (králevničku, králenku).
Malo to byť malé, dobré a pekné dievča,
ktoré ozdobili kvetinami a spoločne šli
po kolede - od domu k domu vyberali
drobné príspevky na oslavu (majáles,
resp. juniáles).
Tradíciu otvárania studničiek dnes
okrem folkórnych skupín prevzali aj
mimovládne ekologické zoskupenia
či turistické oddiely. Tým, že vyčistia
svoju lesnú studničku a okolité turistické chodníčky nielen oživujú staré tradície, ale aj zvyčajne odštartujú letnú
turistickú sezónu.

» red

JADRANSKÁ
BAZÉNOVÁ SOĽ
d

9,99 €

Všetko, čo k bazénu potrebujete: www.superbazeny.sk

Predajňa: Veľký Biel, Malobielska 26

Tel.: 0918 630 593 Po-Pi: 8:00 - 18:00 h., So: 8:00 - 14:00 h.

SC21-21 strana
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SLužby, ŠKOLA

SENEcKO
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NECHUŤ K UČENIU, NEDOSTATOK SÚSTREDENOSTI
Počas letných prázdnin je najvhodnejšia doba,
kedy možno dobehnúť medzery v učení
a zvládnuť študijné problémy a neúspechy.
Deti nie sú zaťažované novou školskou látkou,
môžu v kľude zvládnuť učivo, ktoré im robilo
problény počas online vyučovania.
V septembri nastúpia do školy s väčšou istotou,
bez obáv a strachu.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
• POMALÉ ČÍTANIE, POČÍTANIE
• NEČITATEĽNÉ PÍSMO, PROBLÉMY S Y/I
• ZLÉ ZNÁMKY
• OZNAČENIE: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

Letný denný tábor BASIC Senec
Bude zábava a ešte sa aj niečo naučíme.
Termíny:
19.7.-23.7.2021 | 26.7.-30.7.2021
od: 8:30 - 16:00 hod

Napísala mamina: „Viki je po kurze viac samostatná,
v škole sústredenejšia, čo nám uľahčuje učenie doma.
Do školy chodí usmiata, teší sa z dobrých známok.
Zlepšila si známky z Dejepisu, Geograﬁe, Biológie,
Angličtiny...“

Chcete vedieť viac? Dohodnite si

BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU

Tel.: 0908 738 644, centrumbasic.senec@gmail.com | www.centrumbasic.sk

Predajňa:
otváracie hodiny pondelok až piatok
od 8:00 do 18:00 hod.,
sobota od 8:00 do 14:00 hod.
Telefonický kontakt:
0905 942 740, 0905 420 012

Myslite na nový
trávnik už teraz!

Objednávky kobercového trávnika
prijímame na telefónnom čísle:
0905 948 487
v pracovných dňoch
od 7:00 do 14:00 hod.

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s. r. o., Poľná 6, 903 01 Senec | www.arbor.sk

SC21-21 strana
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Široký výber tovaru
pre vašu záhradu

91-0046

na čísle 0908 738 644

zDRAViE / býVANiE
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Bryndza, slovenské biele zlato
Ovčiari poznajú veľmi dobre známe príslovie, ktoré vraví „ovca dojí
pyskom“. Práve tieto slová sú pre
Slovensko obrovskou výhodou.

08-018 TT21

bryndze. Ovce, ktoré tieto pasienky
spásajú v našej prírode, dokážu transformovať zložky pastvy do mlieka.
Vďaka tomu sa bryndza zaraďuje medzi funkčné potraviny, čo znamená, že
Bohaté a rôznorodé zloženie bylín jej konzumácia má priaznivé účinky na
slovenských pasienkov má priaznivý ľudské zdravie.
a preukázateľne značný vplyv na cen„Slovenská bryndza” má schváné zloženie ovčieho mlieka, z ktorého lené chránené zemepisné označenie
sa vyrába kvalitná bryndza. Nie je len Európskou úniou a môže sa vyrábať
chutná, ale aj zdraviu vysoko osožná. iba z mlieka získaného na Slovensku.
Patrí medzi naše syrové klenoty a nie Klasická bryndza sa môže vyrábať aj zo
nadarmo sa jej vraví aj slovenské bie- zmesi ovčieho a kravského syra, je ale
le zlato. Bryndza svojím priaznivým dobré vedieť, že musí obsahovať najvplyvom na imunitný systém dokáže menej 50 percent ovčieho hrudkového
pomôcť aj pri prevencii v boji proti stále syra. Pridanú hodnotu predstavuje
aktuálnej hrozbe pandémie koronaví- práve slovenská 100 poercentná ovčia
rusu.
bryndza, ktorej konzumácia by v naChov oviec na Slovensku prebieha šom jedálničku nemala chýbať.
od nepamäti tradičným spôsobom a
to na pastve, kde dosahujú najlepšiu
bilanciu zdravia, ako aj chuti ich produktov. Obzvlášť z májového mlieka
je bryndza mimoriadne cenným pokladom. Jej konzumácia má totiž blahodarný vplyv na imunitný systém
človeka. Je dokázané, že už jeden gram
bryndze obsahuje viac ako miliardu
živých probiotických kultúr viac ako
dvadsiatich druhov baktérií mliečneho
kvasenia. Tieto mimoriadne vlastnosti
slovenskej bryndze na Slovensku sú
spôsobené najmä botanickou pestrosťou pasienkov, ktoré sú podľa výskumov pestrejšie ako napríklad alpské
pasienky. A práve v tom je čaro našej
» red Zdroj MPaRV SR
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• OBJEDNAJTE SA ONLINE ALEBO TELEFONICKY

býVANiE, SLužby

Frézovanie

9

PALIVOVÉ
DREVO

komínov

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

POLIENKA BUK, HRAB

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

Tel.: 0911 786 830
16-0090

09-56

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

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

STAVEBNÉ PRÁCE

ZĽAVAEZ
ER

Kontakt: 0903 424 352

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

36-0077

Zateplovanie
Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier
10-0007

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

volať po-pia: 8:00 - 14:00

06-0003

SENEcKO

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

0918 623 064

87-0011

www.promontglass.sk

91-0018

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

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

SC21-21 strana
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.
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Odišiel popredný
slovenský umelec Svetozár Štúr
Vo veku 70 rokov zomrel hudobný skladateľ a dirigent Svetozár Štúr. Patril
dlhé roky k najvyťaženejším autorom
scénickej a filmovej hudby na Slovensku. Spolupracoval s plejádou popredných filmových a divadelných režisérov. Vytvoril hudbu k známym filmom
ako Pomocník, Pásla kone na betóne, či
k seriálu Štúrovci.
Svetozár Štúr ml. sa narodil 21. februára 1951 v Bratislave. Pochádza z významnej
štúrovskej rodiny, jeho prapradedom bol
Samuel Štúr, brat Ľudovíta Štúra. Jeho otec
Svetozár Štúr bol publicista a novinár, v
roku 1968 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady aj Federálneho zhromaždenia,
po nástupe normalizácie ho však vylúčili
z komunistickej strany, zbavili všetkých
funkcií a zakázali mu pracovať vo svojom
odbore. Mamou Svetozára Štúra ml. bola
divadelná vedkyňa Nella Štúrová.
Po ukončení štúdia pracoval ako dirigent v Lúčnici, ktorú spoluzakladal jeho
otec. V roku 1976 sa stal umeleckým vedúcim orchestra Lúčnice. Istý čas pôsobil vo
filharmónii v Káhire a na Kube. V roku 1988
sa stal šéfdirigentom SĽUK-u. Ako dirigent
spolupracoval aj so Slovenskou filharmóniou, Československým rozhlasom, Operou
Slovenského národného divadla (SND). Už
počas štúdia začal inklinovať k scénickej a
filmovej hudbe. Pomohla k tomu aj náhoda,
keď cez prestávku v škole preludoval na

klavíri a do miestnosti vošiel profesor Josef
Budský. „Mali sme zakázané hrať ‚džezoviny‘, tak som si hovoril, no dobre chlapče,
skončil si na škole,“ spomína Štúr v rozhovore v rámci projektu Oral history Filmovej
a televíznej fakulty VŠMU. No Budský ho
oslovil s tým, že by sa podobná hudba hodila do Saroyanovej hry Čas tvojho žitia,
ktorú inscenoval v Činohre SND.
Neskôr Štúr spolupracoval aj s ďalšími
režisérmi, najmä s Milošom Pietorom, Pavlom Hasprom, Ľubomírom Vajdičkom, či
Emilom Horváthom mladším. Jeho hudba
umocnila mnoho inscenácií, ako Bockerer,
Slečna Júlia, Krvavá svadba, Hry o letnom
byte, Caligula, Herodes a Herodias, Divá
kačka, Divadelná komédia, Čertice. Jednou
z posledných pre činohru SND bola jeho
hudba k inscenácii Ideálny manžel (2003).
Pred troma mesiacmi v nedeľu 21. februára 2021 oslávil Svetozár Štúr okrúhle jubileum 70 rokov.
Česť jeho pamiatke!

» red
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Prijme šikovnú

Slovenská Graﬁa a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

» výčapníčku /-ka

Hľadáme:

Nástup IHNEĎ

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU

Plat: 860 € / brutto

výrobná spoločnosť v oblasti polygraﬁckého priemyslu

prijmeme
aj brigádnikov

PRIJME IHNEĎ

Logistický park, SENEC

Info: 0918 382 762

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

06-0052

PONÚKAME:
- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)
- Doprava z miest Senec, Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,90 €, pitný režim
ÇJWPUPQJTQSPTÓNF[BTMBǸOBFNBJMQFSTPOBMOF!UFYUJMFIPVTFTL
QSFEBKOÓtLSBKÓOt5&95*-&)PVTF

www.textilehouse.sk | tel.: 0902 912 410

WhatsApp, Viber

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

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

v Senci

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

85_03478

Zabehnutá ﬁrma

DJ Interiér s.r.o.
hľadá šikovného stolára

Tel. kontakt: 0908 766 422

07-0040

na výrobu interiérového nábytku,
zaoberáme sa prevažne kompletným zariaďovaním
bytov a domov.
Plat od 1200 do 1600 eur.
Nástup ihneď.
Prevádzka sa nachádza v Zlatých Klasoch.
Pracovná doba od 7.00 do 16.00 pondelok až piatok.

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU
- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

TEL.: 0950 301 301

SC21-21 strana
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85_0321

Výročia a udalosti
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvýkrát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity

Hľadáte ľudí?
inzerujte
v tejto rubrike
0905 719 132

PONÚKAME PRÁCU V ČR

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

29. mája 1919

52-0088

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

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

NÁSTUPNÝ PLAT 770 €*

* Zákl. plat 650 € brutto + 120 € brutto za dochádzku
ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 70 € - 350 €
- Možnosť pracovať dobrovoľné soboty (extra bonus vo výške 80 €)

06-0049

SENEcKO

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, BÝVANIE
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

85_0187

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

FIRST MOMENT POBYT
LETNÝ RELAX

na o

d

Ce
Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
Plná penzia
na o
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

260 €

LIEČEBNÝ POBYT
JARNÝ RELAX

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

021
1. 6. 2 ME
RA

OTVÁ HOTEL
EĽNÝ
O
K UB

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

K ÚP
o
Cena

d

€
240

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
na o
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.kupele-lucky.sk
Realizované s ﬁnančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.

SC21-21 strana
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Recepcia: +421 44 43 75 111 | recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561 | kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657 | liecba@kupele-lucky.sk
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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

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky

