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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!

Zimné záhrady

Tvoríme priestor

www. .sk
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Pobočka: Moyzesova 2/A, Senec 
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0908 186 129
info@strechysc.sk

www.strechysc.sk

PREDAJ: • strešné rezivo • strešné príslušenstvo
• strešné okná • strešné krytiny • odkvapové systémy 

MONTÁŽNE PRÁCE: • pokrývačske práce • klampiarske  
práce • tesárske práce • montáž blezkozvodov • krovy,
prístrešky, strešné okná • demontáž eternitu/azbestu 

CENOVÁ PONUKA

A ZAMERANIE

STRECHY

ZADARMO!

až do 40% až do25%
zľavy na krytiny

zľavy na všetky
strešné okná
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Vyšetrenie zraku 

pondelok - sobota

Objednajte sa

0950 248 511

Lichnerova 8 
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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
 

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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (35.420 domácností)

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 O2 a 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    

(roldor, parkety, kuch.
linka, sprch.kút), +bal-
kón, 2x klíma, zateplená 
bytovka, 3/8 posch., 82 
m2, cena dohodou.Tel. 
0904906096

»Kúpim dom do 85000,-.
Tel. 0949375038

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»KÚPIM STAREHO PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION AJ PO-
KAZENE DLHO ODSTAVENE 
PLATIM IHNED PONUKNI-
TE.Tel. 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim 
M oto c y kel /D ie ly - S E -
RIÓZNA DOHODA.Tel. 
0908205521
»Kupim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatim.Tel. 
0949371361

»Predám 4-izb byt v 
Malackách, zariadený 

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   

Občianska
riadková
inzercia

Žijeme v uponáhľanom svete a 
sme čím ďalej tým viac vystavení 
stresu, ktorý nás ničí. Upozorňu-
jú na to odborníci a potvrdzujú 
to aj mnohé vedecké štúdie. Roz-
lišovať však musíme medzi stre-
som bežným, ktorý trvá krátko a 
je len prirodzenou reakciou náš-
ho organizmu na nebezpečen-
stvo a stresom dlhodobým, ktorý 
pre nás predstavuje mnohé zdra-
votné riziká.

Nie je v našich silách sa stre-
su úplne zbaviť, a ani by to nebolo 
správne, pretože v niektorých situá-
ciách nám môže dokonca zachrániť 
život. Ale aj v prípade stresu platí, 
že všetkého veľa škodí, a preto je 
dôležité naučiť sa ho znížiť na prí-
pustnú hranicu.

Spôsobov, ktorými môžeme 
zabojovať proti nadmernému stre-
su, je viacero, pričom kľúčový je 
náš životný štýl. Odborníci zväčša 
radia, aby sme si dopriali dostatoč-
né množstvo spánku, dodržiavali 
zdravé stravovacie návyky, pravi-
delne sa venovali pohybu a pobytu 
na čerstvom vzduchu, trávili čas s 
rodinou a priateľmi a našli si čas na 

relax, koníčky či meditáciu.
A možno by sme si v prípa-

de zvládania stresu mohli zobrať 
príklad od Dánov. Tí patria k naj-
šťastnejším národom na svete a 
pre životnú pohodu majú dokonca 
vlastné pomenovanie, a tým je hyg-
ge. Pod týmto slovom si môžeme 
predstaviť všetko, čo nám pomôže 
navodiť príjemný pocit.  Či už je 
to útulne zariadený príbytok, vy-
chádzka v parku, večer strávený 
sledovaním obľúbených seriálov, 
šálka čaju na terase s priateľmi, 
predĺžený víkend na chate s partne-
rom alebo pyžamový deň s deťmi.

Ak chceme viesť spokojnejší ži-
vot, musíme najskôr nájsť pokoj a 
vnútornú rovnováhu. Obklopiť sa 
vecami, ktoré sú pohodlné a ľuď-
mi, s ktorými sa cítime 
dobre a v bezpečí. 
Zažiť každý deň nie-
čo príjemné, tešiť 
sa z maličkostí a 
vychutnávať si 
každý okamih, 
jednoducho si 
užívať život.

Najmä si to užívajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-
šiciach

Výročia a udalosti
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Info: 0911 999 862, e-mail: j.imris@jsb.sk

0
6
-0
0
0
1

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 500 €

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

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

mancalcaluvnictvo@gmail.com
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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STAVEBNÉ PRÁCE
Zateplovanie

Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier 
Kontakt: 0903 424 352

široký sortimont chemikálií
na úpravu bazénovej vody

ponuka vín z tekovskej
a karpatskej vinárskej oblasti

SÚŤAŽ VO VARENÍ
28. MÁJA 2022 - Senec

Variť môžete na plyne a na dreve, kto bude variť na dreve
si zabezpečí kotol alebo ohnisko, aby nedošlo

k vypáleniu trávy.
Organizátor zabezpeči chlieb, drevo, vodu,

misky, lyžičky a dobrú náladu.
Súťažiaci si zabezpečia suroviny.

 Slnečné jazerá - sever
oproti bufetu Biela myš

Súťažiť môžu min. 3-členné tímy, variť môžu

akékoľvek jedlo v minimálnom množstve 30 porcií

Registrácia na mieste: 8:00 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Štartovné: 35 €
Odovzdanie vzoriek: 12:00 - 13:00 hod.

Prihlasovanie do súťaže: 0905 554 812 | zoltan.polak@gmail.com
najneskôr do 27.5.2022 do 12:00 

Ochutnávka súťažných jedál za dobrovolný príspevok
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Súťaž sa bude konať s podporou
Mesta Senec a SCR Senec

Tešíme sa na Všetkých ochutnávačov aj súťažné tímy

SENECKOMediálny partner:

Hlavný porotca Csetneki László
kancelár rádu otvoreného ohňa majster kuchár gastronóm
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Autolakovnícke práce - PKW, LKW,
               BUS, Návesy

Priemyselné lakovanie

Karosárske práce / Poistné udalosti

Odťahová služba do 3,5 t, nad 3,5 t 

Boldocká cesta 201
(areál PD, smer Reca)

www.lakovna-senec.sk

0905 244 504 | 0905 244 503
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Vášho starého tátoša
ODVEZIEME A VYRADÍME

priamo u Vás doma

Autorizovaný spracovateľ

www. .sk

RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Predaj použitých
náhradných dielov

na všetky druhy vozidiel

Sládkovičovo | Bernolákovo  »  0902 457 777
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk | e-mail: inreal@wmx.sk
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Vláda SR ako aj Národná rada SR 
schválili finančnú pomoc pre senio-
rov v podobe skoršieho vyplatenia 
13. dôchodku. Návrh novely zákona 
o 13. dôchodku pripravil rezort prá-
ce v spolupráci s poslancami Národ-
nej rady SR, ako pomoc pre seniorov 
v období vysokej inflácie. Novela 
navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v 
celej výške jednorazovo všetkým 
poberateľom, ktorí naň budú mať 
nárok, a to už v júli 2022.

Nárok na predčasný 13.dôchod-
koch majú poberatelia starobného, 
predčasného starobného, invalidného 
dôchodku, ako aj o poberatelia všet-
kých pozostalostných dôchodkov – 
vdovských, vdoveckých a sirotských. 
Novelou zákona o 13. dôchodku (z. č. 
296/2020 Z. z.) bude vyplatený 13. dô-
chodok v celej výške v júli z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky v 
celkovej výške približne 301,2 miliónov 
eur. Pri predpokladanom počte pobe-
rateľov dôchodkových dávok 1,44 mi-
lióna osôb pôjde v priemere približne o 
sumu 209,60 eur. 

Podmienky nároku na 13. dôcho-
dok ostávajú zachované rovnako, 
ako v predchádzajúcom období. Pri 
poberaní viacerých druhov dôchod-
kov, vrátane dôchodkov z cudziny, sa 
ich výška zráta a podľa výslednej sumy 
bude poberateľovi vypočítaná výška 

13. dôchodku, ktorá sa bude odvíjať od 
životného minima, ktorého nová hod-
nota bude známa k 1. júlu 2022.

„Ide o kompenzáciu výrazného 
rastu spotrebiteľských cien, keďže 
inflácia za domácnosti dôchodcov do-
siahla vo februári medziročnú hodno-
tu 9,9 %. Ďalším dôvodom je aj predpo-
kladané zvýšenie medziročnej miery 
inflácie za domácnosti dôchodcov za I. 
polrok 2022 o 9,3 %,“ informuje rezort 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa 
v súčasnosti platnej legislatívy sa kom-
plexné zvýšenie dôchodkových dávok 
na základe rastu spotrebiteľských cien 
premietne až od 1. januára 2023.

Pomoc vo forme skoršieho vyplate-
nia 13. dôchodku je jedným z vládnych 
opatrením pomoci pre najviac ohroze-
né skupiny obyvateľov, ktoré zasiahla 
vysoká inflácia.

Finančná pomoc pre seniorov

» ren

Ilustračné foro. zdroj sabinevanerp pixabay

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

 50%
až do
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0902 555 333   0902 777 2020902 555 333   0902 777 202

ŠTRK · PIESOK · OKRASNÉ KAMENE
MAKADAM · ROZVOZ

TUREŇ 374 - BÝVALÉ PD (okr. SENEC) • WWW.PIESOK-SK.SK

PREDAJ ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY
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PIESOK-SK s.r.o.

Tureň
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0905 111 444

DOVOZ kameniva

až k Vám domov

NOVINKA
hydraulická ruka

do 4 ton

MAKADAM

ŠTRK - PIESOK

OKRASNÉ KAMENE

OutletStonePredajňa otvorená aj v sobotu

NAŠE SÚRADNICE
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

1
0
-0
0
1
0

• 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
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

BLATNÉ
23. 5. 2022

od 10.15 - 10. 30 hod.

Predaj 15 týždňových  kuričiek DOMINANT
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754, 0948 665 377

Kamenosocharstvo Kajal
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

• Najväčšia výstava náhrobných kameňov 
 v širokom okolí
• Náhrobné kamene aj na mesačné splátky 
 už od 120 € na mesiac
• Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch 
 od 10.00h do 17.00h

• ZNÍŽENÉ CENY O 20%
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Otváracie hodiny:

Pondelok až Piatok
9:30 - 18:00

Sobota a Nedeľa
na objednávku

Kuchynské štúdio

Decodom Senec

Lichnerova 78, Senec

0918 555 277

predajnasc@monetix.sk

Monetix s.r.o.
výhradný partner

komplexné riešenia

vrátane montáže

spotrebičov a drezu

 

vypracovanie

3D návrhu

ZADARMO

splátkový

predaj

Quatro

zľavy až

do 38 %
individuálny

prístup

Akcia platí do 31.5.2022

pre zákazníkov

kuchynského štúdia

Decodom Senec, ktorí si

zakúpia plánovanú

kuchynskú linku Family

Zľavy na plánované

kuchynské linky až do výšky

- 40 %

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

1

2

3

C

Energetická trieda A+

Vnútorný objem 71 l

Katalytické samočistenie

Ventilátor + kruhové ohrevné teleso

Možnosť pečenia na 3 úrovniach

Jemné dovieranie dvierok

Teleskopické výsuvy

Chladné na dotyk

Teplotná sonda

ZADARMO

599 €
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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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
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Staňte sa súčasťou tímu
SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r.o.

Voľné pracovné pozície:
Špecialista pre prípravu vozidiel  
od 900 - 1 500 € brutto/mesiac
Predajkyňa/predajca a výkupca jazdených vozidiel
od 900 € brutto/mesiac
Automechanik  od 900 - 1 500 € brutto/mesiac

Pre viac informácií nás kontaktujte:
praca.smb@summit.sk, +421 907 604 241
Bližšie informácie k voľným pracovným pozíciám
sa dozviete načítaním QR kódu:

Kamenárstvo KAM-MAN

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

Ve ké Ú ny

Vyberte si kv t

V k ny, Leninova 71

Doplnky DARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk 36
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www.trenkwalder.sk

Spoločnosť Jobbees ako prvá na svete 
rozbieha unikátny slovensko-český pro-
jekt pod názvom Rollnik. Vďaka nemu 
budú môcť získať stálu prácu v oblasti 
poľnohospodárstva aj ľudia, ktorí boli 
doposiaľ zvyknutí len na krátke, jedno-
razové, či sezónne brigády.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a sil-
nému zázemiu, dokázala spoločnosť Job-
bees vytvoriť revolučnú profesiu, v ktorej 
záujemcovia nájdu stály, trvalý pracovný 
pomer na pracovnú zmluvu, a to aj na 
dobu neurčitú, s istotou a stabilitou až do 
dôchodku. Jej názov Rollnik je kombiná-
cia slovenského slova roľník, teda gazda, 
hospodár, farmár a anglického slova roll, 
teda rolovať, otáčať, posúvať. „Ide o to, že 
ľudia budú počas celého roka „rollovať“, 
to znamená premiestňovať sa z miesta na 
miesto, pracovať niekoľko týždňov v za-
hraničí, potom byť doma s rodinou, opäť 
niekoľko týždňov v zahraničí, opäť doma 
a vykonávať pritom rozličné poľnohospo-
dárske činnosti od práce vo vinohradoch, 
v ovocných sadoch či na chmeľnici až po 
zber úrody, vždy podľa toho, ako to má 
príroda zariadené, a to počas celého roka,“ 
objasňuje Martin Sebera, konateľ spoloč-
nosti Jobbees a dodáva, že ľudia, ktorí 
túto prácu už vyskúšali, sú spokojní. Vek 
pritom nehrá úlohu. „Spravidla zarábajú 
viac peňazí než v iných nekvalifikovaných 
prevádzkach a získavajú stále zamestna-
nie na zmluvu, so všetkými istotami a vý-
hodami,“ upresňuje.

Istoty aj na dôchodok
Projekt Rollnik má aj výrazný sociálny 

efekt a niektorým ľudom významne zlep-
ší kvalitu ich života a zabezpečí ich aj na 
dôchodok. „Sezónne práce v poľnohospo-
dárstve patria k typickým „dohodovým“ 
prácam. Treba si uvedomiť, že niektorí „do-
hodári“ sú evidovaní na úrade napríklad 
aj dvadsať rokov, neustále sa odhlasujú a 
prihlasujú, aby išli pracovať niekam na do-
hodu o vykonaní práce. Z dohody nemajú 
žiadne zdravotné poistenie, žiadne dôchod-
kové poistenie, žiadne istoty. Dôchodkový 
vek si počká na každého bez rozdielu, a nie-
ktorí nebudú mať nárok ani na minimálny 
dôchodok,“ upozorňuje konateľ a pripomí-
na, že vďaka stálej práci, ktorú Rollnik po-
núka, majú ľudia nielen pravidelný príjem, 
ale môžu dostať svoje financie späť pod 
kontrolu a zabezpečia sa aj na neskoršie ob-
dobie. „Poľnohospodárstvo je jedno z mála 
odvetví, kde sa bude manuálne pracovať 
ešte dlho, preto je tu istota práce až do dô-
chodku,“ uzatvára Martin Sebera.

Rollnik – nový druh zamestnania na svete

» PR článok, zdroj foto Rollnik
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17. mája 1632  
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torsten-
ssona dobylo Mníchov 

Výročia a udalosti
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ПPИЙМЕ НЕГАЙНО

Вимоги:
• стан здоров’я, придатний для роботи в нічний час
• навчання в галузі є перевагою, але не являється умовою

Більше інформації: 
тел.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111

ел. пошта: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk 
Заробітна плата, включаючи надбавку до 200 €

 і основну частину заробітної плати від 500 € - 800 €

Заробітна плата:      від 900 € - 1 550 €

Бонуси:                         13. і 14. заробітна плата

• спеціальні та ювілейні премії
• безкоштовна основна страва в їдальні  

•  ДРУКАРІВ

•  РОБІТНИКІВ виробництва, відвантаження і пресування

•  УСТАНОВНИКІВ лінії різу 

•  ПАЛІТУРНИКІВ - сортувальників, різальників 

•  МЕХАНІКІВ друкарських машин

•  ЕЛЕКТРИКІВ

•  КОМІРНИКІВ 
позиції робітників і палітурників також підходять для жінок

 

PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

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

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 
Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 500 € - 800 €

Mzda:           od 900 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV
•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•  NASTAVOVAČOV orezových liniek
•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•  MECHANIKOV polygrafických strojov
•  ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
•  SKLADNÍKOV 
pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

АТ «Slovenská Grafia»
Пекна цеста 6, 834 03 Братислава
виробнича компанія поліграфічної промисловості

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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Prijmeme do TPP aj Živnosť pracovníka do kovovýroby
(výroba odvodňovacích systémov, bližšie info po tel.)

Možnosť ubytovania. Ponúkaný plat: 1200 - 1800 €.

Miesto výkonu práce: Ivanka pri Dunaji

GPG Metaltech s.r.o.

tel.: 0903 228 977   |   mail: peter@gpgmetaltech.sk

Kontakt:

Nástup:   |  Mzda: 800 - 1000 €
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Bližšie informácie na webe www.hawle.com/sk

alebo volať 02/459 22187 alebo 0905 434 217

prijme

SKLADNÍKA
(práca v sklade vodárenských armatúr)

Hawle s.r.o.

Pezinská 30

903 01 Senec

PONÚKAME:

- perspektíva dlhodobého pracovného miesta
- dobrá pracovná klíma
- možnosť zaučenia na VZV +školenia BOZP
- pracovná doba v piatok do 13,00 hod.
- príspevok na dopravu, ak je uchádzač mimo Senca
- pracovný pomer na dobu neurčitú
- mzda od 900 €/brutto popr. dohodou v závislosti od skúseností kandidáta
- miesto výkonu práce: SENEC
- nástup možný ihneď popr. dohodou

POŽIADAVKY:

- zodpovednosť
- spoľahlivosť
- znalosť práce s PC
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KAMENÁRSTVO
PETROVIČ

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC0905  100  134 www.kamenarstvo-petrovic.sk

Rozumieme týmto ťažkým časom,
preto k vašim požiadavkám 
pristupujeme ľudsky a profesionálne.
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Ak máte chuť dozvedieť sa viac o výrobe piva, 
zistiť, ako prebieha sladovanie, zažiť dokonalý 
relax v unikátnych pivných kúpeľoch, zahrať  
si s priateľmi bowling a potom spoločne ochut-
návať špeciality nielen pivnej kuchyne, tak  
si určite čo najskôr naplánujte návštevu Pivo-
varu Sessler. Nájdete ho v Trnave, na ulici Pri 
Kalvárii 17.

Pivovar Sessler patrí k najznámejším pivovarom 
v okolí a  jeho história siaha až do 14. storočia. 
Dnes produkuje množstvo kvalitných pív, piv-
ných destilátov ale aj nealkoholických nápojov 
a jeho pracovníci sa so záujemcami radi pode-
lia o tajomstvá výroby jednotlivých produktov. 
„Ponúkame možnosť exkurzie po pivovare 
Sessler. Oboznámite sa počas nej s históriou 
Sesslerky, výrobou piva a sladu. Prevedieme vás 
pivovarom, kde prejdete celú trasu vzniku piva  
od prípravy, varenia až po jeho expedíciu, pri-
čom nezabudneme ani na ochutnávku nášho 
zlatého moku. Rovnako spoločne nazrieme 
do jedinej zachovanej humnovej sladovne na 
Slovensku a jednej z najväčších v celom Česku  
a Slovensku. Uvidíte historické časti a zariade-
nia, ktoré sú dodnes funkčné a používané na 
sladovanie,“ pozýva Dagmara Pivolusková Kla-
sová, riaditeľka pivovaru Sessler.

Pivné kúpele a wellness
Po náročnom dni sú v Pivovare Sessler všetkým 
záujemcom k dispozícii Pivné kúpele a wellness 
Sessler, ktoré poskytujú dokonalý relax. „Pivný 

kúpeľ pochádza z diel-
ne nášho pivovaru 

a jeho receptúra 
má blahodarné 
účinky na telo  
i dušu. Súčasťou 
pivných kúpe-
ľov je aj vírivka  
a dva typy sauny 

- fínska a in-
frasauna 
a tepi-
d ár i á , 
k t o r é 
v á m 
p o -

môžu pri oddychu a odbúraní stresu, podobne 
ako možnosť dopriať si masáže,“ popisuje riadi-
teľka.

Bowling Sessler
Areál pivovaru Sessler však ponúka aj možnosť 
užiť si pekné chvíle s vašimi blízkymi či priateľ-
mi v zábavnom centre. „K dispozícii budete mať 
dve bowlingové dráhy, elektrické šípky, biliard a 
poteší isto aj air hockey a stolný futbal. Osviežiť 
sa môžete našim chladeným čapovaným pivom 
alebo si môžete vybrať zo širokej ponuky nášho 
nápojového lístka,“ odporúča Dagmara Pivolus-
ková Klasová.

Reštaurácia Sessler
Ak sa vám žiada stráviť príjemný čas pri dobrom 
jedle, objavte autentickú atmosféru historických 
priestorov reštaurácie Sessler a ochutnajte špe-
ciality jej kuchyne. „Naša reštaurácia ponúka 
okrem výbornej pivnej kuchyne aj mnoho skry-
tých pokladov, ktoré sú obsiahnuté napríklad  
v kvalitných steakoch alebo domácich receptoch 
na naše produkty,“ objasňuje riaditeľka.

Oslavy, konferencie aj ubytovanie
V areáli pivovaru má svoje miesto aj Penzión 
Sessler. Jeho priestory sú vhodné na uspo-
riadanie osláv, rodinných stretnutí, svadieb 
teambuildingov, odborných seminárov, kon-
ferencií či kongresov. „Konferenčné priesto-
ry disponujú moderným vybavením potreb-
ným na zabezpečenie úspešnej akcie a sú 
navrhnuté tak, aby spĺňali potreby rôznych 
typov stretnutí či podujatí,“ popisuje Dagma-
ra Pivolusková Klasová a dodáva, že penzión 
ponúka aj možnosť ubytovania. K dispozícii je 
pre záujemcov 16 izieb, rozdelených do jedno-  
a dvojlôžkových izieb, 3 apartmánov Štandard až 
pre 3 osoby a apartmánu De Luxe s romantic-

kým výhľadom na parčík s jazierkom, 
ktorý tvorí krásnu scenériu celého 
areálu.

Podujatia pre všetky vekové ka-
tegórie
Pre Trnavčanov ale aj návštevníkov 
Malého Ríma pravidelne pripravu-
jú v areáli Pivovaru Sesseler rôzne 
pútavé podujatia, počas ktorých 
si na svoje prídu všetky vekové 
kategórie. „Najbližšie sa môžu 
všetci tešiť na Farmárske trhy, 
ktoré chystáme na 11. júna 
a predstavia sa na nich via-
cerí predajcovia so svoji-
mi domácimi výrobkami.  
O dva týždne neskôr, teda 
25. júna organizujeme pod-
ujatie pod názvom Bezpeč-
ne na prázdniny. Určené je 
deťom aj dospelým a tešiť 
sa môžu na ukážku práce 
Hasičského záchranného 
zboru a Policajného zbo-
ru, odťahovú službu, ktorá 
predvedie, ako sa otáča 
auto a zaujme tiež trenažér 
nárazu a pestrý sprievod-
ný program. Pre deti bude  
k dispozícii okrem po-
učného programu aj 
skákací hrad, maľovanie  
na tvár a súťaže,“ uzatvára 
rozprávanie Dagmara Pivo-
lusková Klasová, riaditeľka 
pivovaru Sessler.

Reklamný článok

Zažite pivné kúpele a zabavte sa s rodinou a priateľmi

Preniknite do tajov výroby piva
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

40%

 OPTIKADROPTIK      DR.OPTIK_SK      0918 237 839       WWW.DROPTIC.SK   

NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA

LICHNEROVA 37
SENEC
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Máte stres? Nezabúdajte na dostatok horčíka
Magnézium, po slovensky horčík, je 

dôležitým prvkom pre celý rad proce-
sov ľudskom tele, či už pri svaloch, ner-
voch, obehovom systéme, stavbe kostí 
či pri uvoľňovaní energie z glukózy. O to 
zarážajúcejšie je poznanie, že až tretina 
slovenskej populácie trpí jeho nedo-
statkom. Obzvlášť negatívne dôsledky 
to má u ľudí, pre ktorých je typické ne-
pravidelné stravovanie, rýchly životný 
štýl   a nadmerná psychická záťaž.

Magnézium sa dá ľudovo opísať výra-
zom „životabudič“. Určite sa Vám už sta-
lo, že ste cítili nedostatok energie, pocit 
ťažkého tela, vyčerpanie, únavu a s tým 
spojené depresívne stavy. Tieto príznaky 
nedostatku magnézia ešte stále patria 
medzi znesiteľnejšie prejavy nedostatku 
horčíka. Dlhodobý nedostatok magnézia 
sa môže prejaviť aj na nesprávnom fungo-
vaní centrálneho nervového systému, čo 
môže viesť k ochoreniam ako sú depresie 
a v dnešnej dobe medzi aj tetaniu. Tetánia 
sa vyskytuje najmä u mladších ročníkov a 
zväčša jej predchádza obdobie duševné-
ho vypätia, stresu či depresie spojenom   s 
nedodržiavaním stravovacieho a pitného 
režimu.

Tetánia sa aj napriek pokrokovej tech-
nológii veľmi ťažko diagnostikuje, keďže 
sa u každého postihnutého prejavuje iný-
mi príznakmi. Medzi najznámejšie patria 
búšenie srdca, brnenie v končekoch rúk a 

nôh, niekedy aj v jazyku, pocit nedostat-
ku vzduchu, malátnosť a celková slabosť. 
Pri ťažších záchvatoch môže dôjsť aj ku 
chvíľkovej strate vedomia či kontroly nad 
koordináciu svojho tela. Pre laikov môže 
ísť o príznaky podobné infarktu. 

Príčinou tetánie je zmena hladiny hor-
číka a vápnika v tele. Môže ísť o pridru-
ženú chorobu v dôsledku inej poruchy, 
alebo aj o samostatný jav vyvolaný zlou 
životosprávou. Pri liečbe tetánie je preto 
dôležité poznať príčinu a riešiť príčinu. 
Zahŕňa tak rovnako správny duševný 

režim s dostatkom spánku a odpočinku, 
ako aj vhodnú stravu s dostatkom vápni-
ka, vitamínu D a horčíka. Pri horčíku je 
odporúčaná denná dávka 350 mg. Vyš-
šia dávka sa odporúča starším a v teho-
tenstve. Pri užívaní vo forme výživového 
doplnku je vhodné dať si magnéziový ná-
poj pred alebo po jedle. Pri lipozomálnej 
forme výživových doplnkov sú potrebné 
látky obalené v ochranných, mikrosko-
picky veľkých tukových obaloch, ktoré 
zabezpečia ich rýchlejšiu a vysokú vstre-
bateľnosť, až na úrovni 90%.             » red.
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