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Týždenne do 27 920 domácností

Očná Optika SENEC

Lichnerova 8
903 01 Senec

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

91-0001

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

Zimné záhrady

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

Hliníkové prístrešky

Zasklenie terás

Zimné záhrady

Hliníkové ploty

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

zľava
až do

40%

zľava
až do

www.pristresky-pergoly.sk

15%
06-0024

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

52-0056-7

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

ZADARMO!

www.hpsmont.sk

52-0034-1

zameranie výroba montáž

/LFKQHURYD6HQHF


Viac na strane 9

91-0069

HĽADÁŠ PRÁCU?
DHL JEJ MÁ PLNÉ SKLADY.

Senecko.sk

STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
16-01

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

0905 746 124, www.strecha.ws

plech
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91-0004

ARRI s.r.o.

POLIENKA BUK, HRAB

07-0006

PALIVOVÉ
DREVO

redakčné slovo / služby

2
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Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.
Už dlhšie podliehame na Slovensku
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení.
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto
diktátorom. Nemám chuť argumentovať
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumenty na nich neplatia a hádkami si akurát
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie –
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiadna diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to
viac, o čo menej je druhými akceptované.
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravidiel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako
obmedzení. Dokonale obmedzení.
Nerád komunikujem s obmedzenými, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
pekné chvíle spomedzi nás vytratila nenávisť iba pre to, že neprijímame diktát.
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
my máme svoje JA a nič iné na svete neexistuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z našich životov, nech si diktujú sami sebe
čo len chcú. Život v nenávisti
sa často končí nenávisťou
voči sebe samému. A to je
začiatok umierania. Cintorín človečenstva.
Nech sa vám darí
uhýbať z tejto cesty
pútnikov – diktátorov!

PROFI STAVBA KRBOV
Staviam krby 25 rokov,
kvalita a bezpečnosť

PEDIKÚRA BEATA
Objednávky:

0907 750 668

PEDIKÚRA AJ U VÁS DOMA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

02 AUTO-MOTO / iné

11 HOBBY A ŠPORT

»KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON ENDURO ELECTRONIC
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ. Tel. 0915 215 406

12 DEŤOM

03 BYTY / predaj

Senec

04 BYTY / prenájom

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

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

16 ZOZNAMKA

06 POZEMKY / predaj

rokov

07 REALITY / iné

SPOMIENKY

08 STAVBA

BLAHOŽELANIA

tTBESPLBSUØO
tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF
tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN
tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Areál PD, Boldocká 301, Senec
tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk

15 HĽADÁM PRÁCU
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE.Tel. 0944724181

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

e-mail: inreal@wmx.sk

91-0005

Západné Slovensko

14 RÔZNE / iné

05 DOMY / predaj

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

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
Pohreby už od 400 €

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk
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06-0001

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

13 RÔZNE / predaj

sme
pre vástuuž

25

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

0902 757 565
krby.piecky@gmail.com

06-0033

Redakcia:

Diktát zloby

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

06-0064

SENECKO
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služby, bývanie

KAMENÁRSTVO
PETROVIČ

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

WWW.PIESOK-SK.SK

Rozumieme týmto ťažkým časom,
preto k vašim požiadavkám
pristupujeme ľudsky a profesionálne.
06-0025

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

3

0905 100 134

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC

www.kamenarstvo-petrovic.sk

06-0021

senecko

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove
150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

ČALÚNNICTVO

Do nášho kolektívu prijmeme
pomocného pracovníka - prípravára,
prípadne autolakovníka s praxou
Mzda: od 800 € do 2000 €

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

06-0002

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

REZANIE BETÓNU
0905 244 504
0905 244 503
Autolak Ro-Jo

AKCIOVÉ CENY!
0908 447 006

39-0013 TT01

Autolak Ro-Jo
Senec - Boldocká 201 (Areál PD)
www.lakovna-senec.sk

volať po-pia: 8:00 - 14:00
Hľadáme šikovného autoklampiara
na spoluprácu - na výpomoc s našimi
zákazkami, v našich alebo vlastných
priestoroch

06-0082

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

06-0003

Tel.: 0911 786 830

BÄUSW^ÄLTIæJI
pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39-0 TT08

781210004-1

Zavarský

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

SC21-28 strana
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10-0007

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

Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť
prázdninové dni
Či už sa v tomto roku chystáte stráviť
dovolenku v zahraničí alebo zostať
na Slovensku a objavovať jeho krásy,
v každom prípade máte zrejme naplánované dni, kedy chcete jednoducho
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a oddýchnuť si od bežného zhonu a každodenných povinností.

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu,
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel
a krásu. Venujte sa preto počas svojej dovolenky činnostiam, ktoré máte naozaj
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť.
Neberte si voľno od konania dobra.
Dovolenka nie je výhovorkou pre naše
Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy- neresti ani pre zbytočnú sústredenosť
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si na samých seba. Nehodnoťte kvalitu
z nich to najlepšie.
svojich prázdninových zážitkov výškou
Dovoľte samým sebe oddychovať. utratenej sumy, množstvom zakúpených
Chce to od nás aj samotný Boh.
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek.
Nemali by sme zabúdať, že prvým Ak chcete byť v závere dovolenky naodňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore- zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. druhým – a možno práve tým, ktorí sú
Aj preto je v niektorých kalendároch až na tom horšie ako vy. Napríklad niekam
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd- pozvite osamelého priateľa či známeni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč- pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej
nými starosťami. Namiesto toho sa rad- zmrzliny či suveníru, a urobte radosť niešej úplne vedome ponorte do oddychu, s komu, kto potrebuje pomoc.
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti www.acnslovensko.sk.
a vychutnávajte si dobrá a krásy, ktoré
pre vás Boh stvoril ako dar.
Venujte sa činnostiam, ktoré občerstvujú a oživujú vašu dušu.
Dovolenka či prázdniny nemajú byť
o prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“
ktorá len na krátky čas zadrží všetky
vaše povinnosti a po návrate ich na vás
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ» Zdroj: ACN
no má byť niečím ako napr. hora – kto-
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Meníme vám školstvo bez vás
V nedávnom článku som písal, že
učitelia strácajú záujem učiť. Jeden
z dôvodov boli aj platy, ktoré nemotivujú kvalitných a perspektívnych
pedagógov.

ako ste sa riaditeľovi oprávnene sťažovali na učiteľa. A on ho bránil odušu. Isto aj
z dôvodu, že lepšieho by neprilákal.
V súčasnosti ministerstvo školstva
pripravuje plány na zlepšenie vzdelávania: skupinové vyučovanie, zlučovanie
To sa prejavuje na citeľnom nedo- ročníkov, zavedenie inklúzie, odstránestatku učiteľov niektorých aprobácií vo nie memorovania a pod. Keď si povedia,
viacerých regiónoch. Spravidla ide o že to majú hotové, jednoducho to zavedú
jazykárov, informatikov, matematikov, a školy nech si poradia, ako chcú. Popri
fyzikov, teda o učiteľov predmetov, kto- tom sa lejú milióny do vecí, ktoré nie sú
ré majú žiakov motivovať k štúdiu ne- prvoradé.
Takto sa náprava školstva nerobí.
dostatkových informačno-technických
povolaní. Neadekvátny plat učiteľov Potrebná je finančná motivácia učitespôsobí buď to, že sa nenájde kvalitný ľa. Potom okamžitý zásah do prípravy
učiteľ, alebo že sa predmet bude učiť ne- budúcich pedagógov, do prijímania
odborne, čo nie je cestou k potrebnému študentov učiteľstva a kvalitné inštrukzlepšovaniu kvality vzdelávania.
cie od kvalitných odborníkov pre súZvyšovanie platov sa občas realizu- časných učiteľov. A k tomu všetkému
je, no zväčša ide o symbolické percentá, špičkovú odbornú metodiku a systém
čím sa kompenzuje neustále zvyšovanie fungovania škôl.
cien. Ráznejšie zdvihnutie platov je síce
Nemôže sa stať, že sa nastolí nový
pre politikov nepopulárnym krokom, no spôsob vyučovania bez súvislostí s
isto by pomohlo situácii, ktorá sa kaž- tými, čo budú vykonávateľmi zmien dým rokom zhoršuje. Nedostatok učite- pedagógmi. A keďže si politici chcú priľov závažným spôsobom poškodí celú písať politické body za „reformu“, som
spoločnosť, nech si akokoľvek laická ve- presvedčený, že svoje výplody jednodurejnosť myslí, že zarábame tisíce, máme cho hodia do aktuálneho stavu škôl.
prázdniny a o druhej bežíme domov.
Táto téma už nie je iba o učiteľoch, ale aj
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
o celej generácii. Len si spomeňte na to,
pedagóg ZŠ a VŠ

Výročia a udalosti
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

17. júla 1989
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•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
NON - STOP 0905 351 406

63-70

www.krtkovaniezsk.sk

01-0003 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

hydinárska farma topoLnica

krmivo pre nosnice rastová a znášková

na predaj:

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

PRÍPRAVA
POZEMKOV

36-0006

(pri galante)
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

NA VÝSEV A POKLÁDKU
TRÁVNIKA

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

Potrebujete pripraviť terén na pokládku alebo
výsev trávnika na jar? Zabezpečujeme aj navážku
zeminy a pokládku alebo výsev trávnika.

+

NAVÁŽKA
ZEMINY

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

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

AB Majstri s.r.o
Nová 12
90024 Veľký Biel

+421 948 359 782
www.abmajstri.sk

Realizujeme aj veľké plochy nad 2000 m aj menšie
záhrady. Práce realizujeme do 250 km od Senca.
V prípade dohody aj viac. Terénne úpravy ponúkame
2

06-008x

E-mail: pavol.vedel@gmail.com

20. júla 2007

SC21-28 strana
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Výročia a udalosti

v Hurbanove padol absolútny teplotný
rekord na Slovensku +40,3°C (14:58); v Dudinciach namerali +40°C (14:13), a tak pôvodný rekord z 18. júla 2007 nevydržal ani
2 dni

36-0089

Doplnky a montáž ZADARMO!

zdravie

Najčítanejšie regionálne noviny
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LICHNEROVA 37, SENEC

%
NEMECKÁ
KVALITA

Z Ľ AVA
SAMOZAFARBOVACIE
OKULIAROVÉ SKLÁ
OPTIKADROPTIK

SC21-28 strana
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0918 237 839

WWW.DROPTIC.SK

75-03
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TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

0918 623 064

87-0011

www.promontglass.sk

06-0085

91-0018

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY
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hlavu hore / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

Nádej
Keď ľudia dúfajú v lepšiu budúcnosť
hovoríme o nádeji. Veriaci definujú
nádej ako túžbu po šťastí, ktorú nám
Boh vložil do srdca.

KAMENÁRSTVO 0910 444 002

AKCIA -35 %
na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

Výročia a udalosti
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

18. júla 2009
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LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA
pri objednaní kompletného pomníka

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova
písma. BEZ ZÁLOHY.

10-01

deji. Sú to tri sestry a piliere nášho života.
„Pane, urob ma nástrojom tvojho
pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech
prinášam lásku; tam, kde je urážka,
nech prinášam odpustenie; tam, kde je
Má nás inšpirovať a ochraňovať od pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo,
opustenosti, a malomyseľnosti. Niekto nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde
hovorí, že nádej je darom pre optimistov. je smútok, radosť. Takto sa modlieval sv.
Myslím si, že nádej môže byť aj prejavom František z Assisi. Takto by sme sa dnes
viery. Ak verím iba sebe tak dávam náde- mali modliť na Slovensku a premieňať
ji svoje vlastné limity. Nádej však nemá slová modlitby na skutky. Šíriť pokoj,
hranice, ak sa otvoríme Bohu.
prejavovať si lásku, odpúšťať, posilňovať
Stretol som nedávno muža. Vyža- vieru a prinášať nádej.
roval pokoj a nádej. Rozprával, že chodí
Ten Dávid, o ktorom hovorím sa v skupo krajine, stretáva sa s ľuďmi a pokúša točnosti volá Edo. Má v sebe vieru, lásku
sa v nich zapaľovať nádej. Nehrá sa na aj nádej. A bude silnejší, ak mu pomôžemesiáša, zatiaľ je skôr v pozícii Dávida. me aj my. Našou modlitbou a prácou. Aj
Má proti sebe Goliáša zla, pochybností, on mohol sedieť doma so svojou manžellží, intríg, pretvárok, zlodejstva, pasivity kou a deťmi. Obetuje seba a svoj čas a poa hlúposti. On sa nevzdáva. Verí v zmenu kúša sa zmeniť veci k lepšiemu. Nadávak lepšiemu a každý deň sa učí. Poznáva jú mu a hovoria, že to
problémy obyčajných ľudí a snaží sa ich nedokáže. Dajme mu
premeniť na príležitosti. Vie, že je to zme- šancu a pomôžme
na obrovského a zotrvačného kolosu. mu s krížom, ktorý si
Buď trpezlivý, povedal mi. Dal mi nádej zobral na seba. Naša
a uveril som mu. Niekedy sa mi zdá, že krajina potrebuje viežijeme vo svete, kde nikto neverí nikomu ru, lásku a nádej
a ničomu. Hovoríme, že čas sú peniaze viac ako rast
a naháňame sa za nimi. Namiesto toho, HDP.
aby sme náš vymedzený čas premenili na
lásku. Viera a láska nás privádzajú k ná» Ján Košturiak

zamestnanie

senecko

inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE

SKLADNÍK

Hľadáme šikovného a zodpovedného
KUCHÁRA
do zabehnutej reštaurácie Pronto Gusto

POPIS PRACOVNEJ POZÍCIE

- adresa: Lúčny dvor 704, 925 28 Pusté Úľany
- pozícia šéfkuchár
- plný pracovný úväzok, živnosť
- nástupný plat: 1 300 € brutto
- nástup: Ihneď
- pracovná doba: Po - Pia: od 6.00 - 15.00 hod.
So - Ne: zatvorené,
- okienkový výdaj v prípade potreby
Kontakt: mentelova@pozemnestavbysc.sk,
tel.: 0911 566 041

ɒeYLGHQÏQ¿DMI\]LFN¿SU¯MHPDYýGDMtovDUXYFentU£OQRPVNODGH
ɒv\Fh\VtávDQLHtovDUXSRGĀDREMHGQ£vRN
ɒXVNODGĊovDQLHSULMDt«KRtovDUX
ɒSUáFDVtHFKQLNRX
ɒSUáFDQD]PHQ\VWULHGDQLHSUáFHQDNU£WN\W¿ŀGHĊ
 GQLYW¿ŀGQL DGOK¿W¿ŀGHĊ GQ¯YW¿ŀGQL

PONÚKANÝ PLAT

91-0070

HĽADÁTE
ĽUDÍ?

9

HĽADÁME do nášho tímu

0£PHSUHtHED0OTIVU-&,V\Vt«PRGPHĊovDQLD
ɇRNUHPIL[QHM]lRŀN\EXGHģGRVtávDħDM)/(;,%,/1
Z/OĿ.8DtDNVLVYRMRXVQDKRXDDNWLYLtRXP¶ŀHģ
QDYýģLħP]GX ]£NODGQ£]lRŀNDɩY¿Nonov£
]lRŀNDɩSU¯SODtRN]DNvDOLWXSUáFHGRɩ
SU¯SODtRN]DREVOXKXUetUDNXɩSU¯SODtRN
]DRGSUDFovDQ«Y¯NHQG\SU¯SODtRN]DQDGčDV\
Y¿NonnoVWQ«RGPHQ\DRVREQ«RKRGQRtHQLH
VSROXDŀGRYýģN\ɩ 

MIESTO VÝKONU PRÁCE

PUolRJLVSDUN6HQHF

▪ Pozícia: lešenár, pomocný lešenár

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

ɒRFKRtDSUDFovDħQD]PHQ\
ɒ]RGSovHGQ¿SU¯VWXSNSU£FL
ɒEH]¼KRQQRVħI\]LFN£]GDWQRVħ SUáFDVEUHPHQDPL

▪ Druh pracovného pomeru: živnosť
▪ Mzdové ohodnotenie: od 8 do 11 eur/hod v závislosti od skúseností
▪ Podmienky: živnostenské oprávnenie, lešenársky preukaz, zdravotná
spôsobilosť na prácu vo výškach
Výhodou je vodičský preukaz sk. C

PUHYLDFLQIRUP£FL¯D]DVLHODQLHVDģLFKŀLvotRSLVov:
tel.: +421 2 4944 9243
praca@nay.sk
www.nay.sk/praca-v-nay

▪ Miesto výkonu práce: Slovnaft,a.s. ,Bratislava

91-0069

52-0117

Kontak: Miroslav Červený – výkonný riaditeľ ,
t.č.: 0908 716 916, mail: assa@nextra.sk

06-0081

▪ Firma sa špecializuje: na stavbu a prenájom lešenia – systémové
pozinkované a priestorové lešenie a hliníkové pojazdné plošiny

SC21-28 strana
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radíme / zamestnanie. bývanie

Rada pre dovolenkárov s deťmi
Deti do 12 rokov sa do webovej apli- cíny, hľadí sa na ne ako na zaočkovakácie eHranica registrovať nemu- né osoby a po príchode na Slovensko
sia. Pripomína to Úrad verejného nemusia ísť do karantény,“ podotýka
zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Račková.
Ak osoby od 12 do 18 rokov nie
Platí to aj v prípade detí v sprievode sú zaočkované a prechádzajú hranipendlerov či zahraničných Slovákov ce s členmi spoločnej domácnosti, z
do 100 km, pričom v takomto prípade ktorých jeden je zaočkovaný a druhý
nemusia mať ani negatívny test. Osoby nezaočkovaný, osoby zostávajú v kaod 12 do 18 rokov sa registrovať musia. ranténe s nezaočkovanými osobami.
Stačí tak však spraviť jedenkrát, regis- Ak prechádzajú cez hranice deti do 18
trácia im platí do 9. augusta. Negatív- rokov bez sprievodu členov spoločnej
ny výsledok PCR testu nie je potrebný. domácnosti (napríklad rodičov), nie je
TASR o tom informovala hovorkyňa pre ne povinná domáca karanténa. KaÚVZ Daša Račková.
ranténa nie je povinná ani pre členov
Ak osoby do 18 rokov prechádzajú spoločnej domácnosti.
cez hranice výlučne so zaočkovanými
Ak deti do 12 rokov prichádzajú na
členmi spoločnej domácnosti (alebo územie SR letecky z krajín, ktoré nie
členmi spoločnej domácnosti na kto- sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od
rých sa vzťahuje iná výnimka z karan- starších spolucestujúcich sa nemusia
tény), povinnosť karantény sa na ne preukazovať negatívnym výsledkom
nevzťahuje.
PCR testu.
Ak deti do 12 rokov prechádzajú
hranice s nezaočkovanými členmi
spoločnej domácnosti, nemusia sa dať
po príchode na územie SR testovať na
ochorenie COVID-19. Karanténa im
skončí vtedy, keď ostatným členom
spoločnej domácnosti. V prípade, ak
deti do 12 rokov prechádzajú hranice
s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a
ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v
karanténe s nezaočkovanými osobami.
„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov
zaočkované aspoň prvou dávkou vak» red

Najčítanejšie regionálne noviny

Slovenská Graﬁa a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygraﬁckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyexpedícieðlisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

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

Výročia a udalosti
v Bratislave sa dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie

23. júla 1992
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ

ELV PRODUKT a.s.
/BKWÊǏÝÓTMPWFOTLâWâSPCDBQSFEQÊUâDICFUØOPWâDI
BPDFǥPWâDITUPäJBSPW TWJBDBLPSPǏOPVUSBEÓDJPV
IǥBEÈOPWâDI[BNFTUOBODPW
EPUSWBMÏIPQSBDPWOÏIPQPNFSVOB13"$07/²10;¶$*&

● dlhodobá brigáda v sklade ● kompletovanie na palety
● práca s NZV dvojpaletovým vozíkom a scanerom.
● NUTNÉ platné oprávnenie na VZV, potravinársky preukaz,
pracovná obuv. ● Plat: 5,60 € brutto/hod vhodné pre mužov

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

06-0073

KONTAKT:

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

SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú
ochranu obchodnej prevádzky

v Senci
900€ brutto/ mesiac
Nástup ihneď !
POS nutný!

0948 066 491
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36-0003

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

32-0094

BEZ UBYTOVANIA

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, BÝVANIE

12
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu
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