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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 9
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Vyšetrenie zraku 

pondelok - sobota

Objednajte sa

0950 248 511

Lichnerova 8 
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Pobočka: Moyzesova 2/A, Senec 
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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!
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

Zimné záhrady

Tvoríme priestor

www. .sk
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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    

»Predám pozemky na-
chádzajúce sa pri hlav-
nej ceste z Topoľčian 
v katastri obce Malé a 
Veľké Bedzany okr. To-
poĽčany. Veľkosť parciel 
do 2ha, vhodne aj pre 
priemyselnú výstavbu.
Tel. 0904 813 206

»Kúpim dom do 85000,-.
Tel. 0949 375 038

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908 532 682

»68 r. s domom hlada 
partnerku. Tel. 0910 706 
265

»Kupim motocykle Jawa 
/ CZ / Babetta / Stadion 
/ Pionier / Simson aj iné. 
Slušne zaplatim. Tel. 
0949 371 361
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel / Diely - SERIÓZ-
NA DOHODA. Tel. 0908 
205 521

»Predám 4-izb byt v Ma-
lackách, zariadený (rol-
dor, parkety, kuch.linka, 
sprch. kút), + balkón, 2x 
klíma, zateplená bytov-
ka, 3/8 posch., 82 m2, 
cena dohodou. Tel. 0904 
906 096

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

21. mája 1964  
Arno Allan Penzias a Robert Wilson detegovali kozmické mikrovln-
né reliktové žiarenie, ktoré potvrdzuje teóriu Veľkého tresku 

Výročia a udalosti

Poznaj sám seba. Koľkokrát už kaž-
dý z nás tieto slová niekde počul 
alebo čítal? Prečo je vlastne dôležité 
poznať sám seba a ako sa k takému-
to poznaniu dopracovať?

Od nášho narodenia je tu niekto, 
kto nám hovorí, čo máme robiť, kedy 
máme jesť a kedy ísť spať, ako máme 
konať, ako sa máme správať, ako máme 
žiť. Naši rodičia, starí rodičia a neskôr 
učitelia a vychovávatelia si zvyčajne 
myslia, že vedia lepšie ako my, čo po-
trebujeme, čo nám vyhovuje. Od ma-
lička sme nútení podriaďovať sa istým 
normám, pravidlám, predpisom.

Sme natoľko pohltení plnením 
prianí iných, že niet divu, že ani ne-
vieme, kým vlastne sme, že nepozná-
me samých seba. Častokrát, možno aj 
zo strachu z odmietnutia či kritiky, zo 
strachu z toho, čo povedia iní, sa radšej 
prispôsobíme, poprieme vlastné túžby 
a urobíme to, čo sa od nás očakáva. Ak 
však chceme byť v živote šťastní a uro-
biť šťastnými aj iných, je potrebné vziať 
život do vlastných rúk.

Žiť svoj vlastný život je veľká vý-
zva a bude vyžadovať dennoden-
nú prácu na sebe samom, pretože 
spoznávanie samého seba je nikdy sa 

nekončiacim dobrodružstvom. Bude 
nevyhnutné, aby sme si kládli otázky 
a hľadali na ne odpovede. Je treba sa 
trošku zastaviť, ponoriť sa do seba a 
pýtať sa: „Kam smerujem? Kam ma 
to ťahá? Čo ma napĺňa? Chcem to, teší 
ma to, čo teraz robím? Cítim sa pri tom 
dobre? Robí ma to šťastným? Čo mi ub-
ližuje? Čo mi škodí? Po čom skutočne 
túžim ja a nie moje okolie? Aké sú moje 
potreby?“

Je dôležité poznať vlastné potre-
by, hodnoty a očakávania a konať v 
súlade s tým, čo cítime a ako to cíti-
me, nie tak, ako to od nás požadujú iní. 
„Vo chvíli, keď začnete premýšľať nad 
tým, čo si myslia iní ľudia, prestanete 
byť sami sebou,“ povedala v jednom 
rozhovore Meryl Streepová. A tak to už 
raz a navždy prestaňme robiť a žime 
podľa seba, podľa vlast-
ných túžob, prianí, 
najlepšieho vedomia 
a svedomia. Prijmime 
sa takí, akí sme, so 
všetkými našimi 
dobrými, ale aj 
slabšími stránka-
mi.

Byť sám sebou

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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Info: 0911 999 862, e-mail: j.imris@jsb.sk
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SKLADNÍKA

Kontakt:

Tel.: +421 905 155 226
E-mail: martin.cifersky@lagermax.sk
web: http://www.lagermax.com/sk/

Mzdové podmienky (brutto): 1300,- €
(priemerná mzda za bežný mesiac vrátane príplatkov)

Náplň práce:

- triedenie zásielok na distribučné trasy

- množstevná a kvalitatívna kontrola dodávok

   tovaru do skladu

- vykládka, naskladňovanie a výdaj tovaru

- práca na dve zmeny

LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o., Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec

prijme

0
6
-0
0
7
4

Hľadáte stabilitu a istotu v zamestnaní?
Vodič, nástupný plat 1300,-€ 

po skúšobnej dobe zvýšenie / bonusové ohodnotenie
Práca na jednu zmenu/rannú 

10 911 172
Alebo poštou:TSR Slovakia s.r.o. P.O.BOX 89, 830 00 Bratislava
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www.trenkwalder.sk
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Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí 
dôchodcom 13. dôchodok skôr, a to v 
júli 2022. Pre dôchodcov, ktorí pobera-
jú dôchodok zo zahraničia, v predsti-
hu pripravila elektronický formulár 
na oznamovanie sumy dôchodku z 
cudziny.

Ak dôchodca poberá dôchodok aj 
od platiteľa dôchodku so sídlom v zahra-
ničí, sumu tohto dôchodku je potrebné 
Sociálnej poisťovni oznámiť do 5. júna 
2022. Postup na oznámenie je možný, 
bez potreby osobnej návštevy pracovis-
ka Sociálnej poisťovne. „Dôchodca na 
to môže využiť e-formulár Oznamovanie 
dôchodku zo zahraničia, ktorý je už v 
súčasnosti dostupný na webovom sídle 
Sociálnej poisťovne. Použitie a vyplnenie 
e-formulára je jednoduché. Po zapísaní 
základných identifikačných údajov dô-
chodcu do príslušných častí e-formulára 
treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny 
a e-formulár odoslať Sociálnej poisťov-
ni,“ uvádza Sociálna poisťovňa na svojej 
webovej stránke.

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa 
vyplnenia alebo odoslania e-formulára je 
možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu 
telefonicky alebo e-mailom. Telefonicky 
možno kontaktovať Informačno-pora-
denské centrum Sociálnej poisťovne – zo 
zahraničia volajte na telefónne čísla +421 
906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 

906 171 020 a zo Slovenskej republiky na 
bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 
alebo 0800 500 599.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dô-
chodok dôchodcom automaticky, bez 
osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s 
dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v 
júli 2022 nárok na výplatu starobného, 
predčasného starobného, invalidného, 
vdovského, vdoveckého, sirotského ale-
bo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac 
ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

„Suma 13. dôchodku sa nemení a 
bude v rozpätí od 300 eur do 50 eur. Pres-
nú sumu 13. dôchodku, v akej sa v júli 
2022 vyplatí, si budú môcť seniori tiež 
zistiť v predstihu. Sociálna poisťovňa pre 
nich už tradične pripravuje kalkulačku 
na jeho výpočet, ktorú zverejní v priebe-
hu júna 2022 na svojej webovej stránke a 
verejnosť na to včas upozorní,“ informuje 
Sociálna poisťovňa.

Oznamovanie dôchodku 
zo zahraničia treba stihnúť do 5. júna

» ren

Ilustračné foro. zdroj foto stevepb pixabay

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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» lustre, zásuvky, vypínače

» kompletné elektroinštalácie

» prerábky, nové elektro

» infrapanely Oziris

Elektrikári / Infrapanely

UŽ NEČAKAJTE 

Kontakt:
0911 296 628, 0905 276 850

Čakáte na elektrikára?
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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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23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti
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ПPИЙМЕ НЕГАЙНО

Вимоги:
ст д ат дл от і

вчанн галу г а вля тьс умовою

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

ел. пошта: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk 
Заро ітна лат включаю д авку д €
сновн ст н аро іт лат д €

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

 

і іт ів аліту і тако дходять для жінок

PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
zdrav v rác

vyuč r výhodou

Bližšie informácie:

tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 
e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mz rátan r atko do k dnej ožk zd €

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
   

pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy

АТ «Slovenská Grafia»
Пекна цеста 6, 834 03 Братислава
в н ко і оліграфічно словості

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výr očno v ygrafickéh r e y u

SKLADOVÉHO ÚČTOVNÍKA VÝROBY
EXPEDIENTA

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

• pomocné práce v logistike BA  5,00  € / hod. (brutto) 
+ priplatky za noc (len muži) 

• manipulačné práce v sklade BA  5,90 € - 6,20 € / hod. (brutto)
muži + ženy  (dochádzkový bonus, príspevok na oblečenie 

+ nutný potravinársky preukaz a pracovná obuv)

Kontakt: 0902 626 696, 0911 070 696, office@spotjob.sk 32
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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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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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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Pri výletoch do prírody sa môže stať, 
že stretnete medveďa hnedého. Ako sa 
v takejto situácii správať, čo robiť, ra-
dia odborníci zo Zásahového tímu pre 
medveďa hnedého.

Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vy-
hnúť a stretnúť sa s ním nemusí znamenať, 
že zaútočí. Výrazný vplyv na to, ako bude 
medveď reagovať, má aj naše správanie. 
„Pri nečakanom strete s medveďom, na 
bližšie ako 100 m, je treba zväčšiť vzdia-
lenosť od medveďa, nie však utekaním, 
ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledo-
vanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, 
a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. 
Vyhnime sa pohľadu priamo do očí, pre 
zviera je to znak agresie. Medvede signa-
lizujú rôzne stupne nepokoja alebo stre-
su. Niektoré signály sú nenápadné – ako 
pozastavenie sa v činnosti, zmeravenie a 
zmena orientácie tela, alebo neprirodze-
né zívanie. Iné sú očividnejšie – fučanie, 
mrmlanie a cvakanie zubami. Medzi veľ-
mi napäté agresívne prejavy patrí slinta-
nie, rýchle fučanie, vrčanie a bručanie s 
otvorenou papuľou, zaháňanie sa labou 
a hrdelné zvuky, napríklad rev. Medveď v 
sebaobrane niekedy urobí výpad, varova-
nie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne 
s nevhodnou reakciou zo strany človeka, 
výpad sa môže vystupňovať do útoku, ale 
väčšinou sa končí skôr ako dôjde k fyzické-
mu kontaktu,“ popisujú odborníci.

Čo ak medveď skutočne zaútočí - ak 
medveď naozaj zaútočí a zdá sa, že dôjde 

k fyzickému kontaktu, poprední odborníci 
odporúčajú pasívnu obranu: ľahnúť si na 
brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami 
si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu 
(„hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď ne-
odíde. Ak vás medveď prevráti, znova sa 
dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali 
brucho a ostatné životné orgány chráne-
né pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou 
prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste 
hrozbou. Aktívna obrana by mohla predĺ-
žiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho 
zranenia. „Za najlepší spôsob ako odohnať 
útočiaceho alebo hrozivo správajúceho 
sa medveďa a tým aj zabrániť zraneniu 
človeka, je považovaný paprikový sprej 
na medvede. Sprej na medvede by mal 
mať minimálne 225 g a obsahovať 1 – 2 % 
kapsaicínu. Sprej by mal poskytnúť aspoň 
6 sekúnd postreku s dosahom aspoň 7,5 
m,“ radia odborníci.

Na koho sa obrátiť: telefonický kontakt 
na Zásahový tím pre medveďa hnedého: 
0903201978, 0903201879.

Zdroj informácií 
Štátna ochrana prírody SR

Čo robiť v prípade stretu s medveďom

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto Bergadder pixabay
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP
VA-SI, spol. s r.o.

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

Pohreby už od 500 €
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AB Majstri s.r.o
Nová 12

90024 Veľký Biel

E-mail: pavol.vedel@gmail.com

+421 948 359 782
www.abmajstri.sk 

 
 

PRÍPRAVA 
POZEMKOV
NA VÝSEV A POKLÁDKU TRÁVNIKA 

+
 

NAVÁŽKA 
ZEMINY

 

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

Realizujeme aj veľké plochy nad 2000 m² aj menšie záhrady. Práce realizujeme do 250 km od Senca.
V prípade dohody aj viac. Terénne úpravy ponúkame aj ako spoluprácu pre záhradnícke firmy.  

Ponúkame prácu / brigádu pre študentov,

pracujúcich, dôchodcov

Práca u klienta prevažne v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji

Pracovný čas: Pon - Sob: cca. 8 - 9 hod. 

Možnosť pracovať na TPP / dohodu / živnosť

Konkrétne podmienky uvedieme na pracovnom pohovore

Náplň práce: 

Plat: 

Nástup možný: ihneď

Kontakt: 0948 359 782

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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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

Nová účinná a bezpečná liečba ba-
beziózy psov pochádza zo Slovenska. 
Spolupráca vedkýň z Parazitologické-
ho ústavu SAV, v. v. i., a veterinárnych 
lekárov z Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach prinies-
la originálne výsledky s nezanedbateľ-
ným prínosom do veterinárnej praxe. 
Pomocou kombinovanej liečby sa im 
podarilo úspešne eliminovať parazité-
miu, teda prítomnosť parazitov v krvi 
u psov chronicky infikovaných jedno-
bunkovým krvným parazitom Babesia 
gibsoni – pôvodcom babeziózy.

Babezióza psov je závažná a potenci-
álne život ohrozujúca infekcia psov prená-
šaná kliešťami, ktorá môže spôsobiť ané-
miu. V Európe sa za najbežnejší parazit 
zodpovedný za toto ochorenie považuje 
Babesia canis. V roku 2016 však na Slo-
vensku identifikovali aj ďalšieho pôvodcu 
babeziózy – parazit Babesia gibsoni, spô-
sobujúci závažnejšiu, chronicky prebie-
hajúcu formu ochorenia, na ktorú terapia 
používaná proti B. canis neúčinkuje. „V 
liečbe babeziózy psov sa doteraz použí-
valo mnoho liekov, ale úplné odstráne-
nie parazitémie nebolo dokázané. Okrem 
toho sa pozorovali časté recidívy a počas 
liečby sa vyskytovali nežiaduce účinky,“ 

popisuje doterajšie poznatky o liečbe toh-
to ochorenia Bronislava Víchová z Parazi-
tologického ústavu SAV, v. v. i.

Pomôže kombinácia troch liečiv
Slovenskí veterinárni lekári a vedci 

vyvinuli a otestovali liečebný protokol 
spočívajúci v podávaní kombinácie troch 
liečiv. „Psom bola nasadená kombinova-
ná liečba, ktorá upravila hematologické 
a biochemické parametre pri infikova-
ných zvieratách na referenčné rozmedzie 
už za 14 dní a až do 720. dňa po začiatku 
liečby sme u psov nezistili žiadne relap-
sy, čiže návraty ochorenia. Zároveň sme 
počas liečby a následného monitorovania 
nezaznamenali žiadne zjavné nežiaduce 
účinky novovyvinutej terapie,“ vysvetlila 
parazitologička.

Výsledky štúdie naznačujú, že kom-
binovaná liečba vedie k úspešnej eliminá-
cii parazitémie u psov s chronickou infek-
ciou spôsobenou B. gibsoni.

Dobrá správa pre majiteľov psíkov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto: pixabay

poradenstvo, zameranie strechy,
cenová ponuka, uskladnenie materiálu

PREDAJ A MONTÁŽ
KOMPLETNÝCH STRIECH

Tesárske, Klampiarske,
Pokrývačske práce

0904 111 115

VZORKOVŇA - Vinohradnícka 16, Senec
NONSTOP VOĽNE PRÍSTUPNÁ

krovstav.info@gmail.com

VAŠA NOVÁ STRECHA OD PROFESIONÁLOV
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0914 11 22 37
info.vozim@gmail.com

ZDARMA: 
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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 40 %
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 €

25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti
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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 MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

 50%
až do
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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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• 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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LICHNEROVA 37 
PRI ÁZIJSKOM BISTRE 

SENEC

-50%
NA VYBRANÉ 

OKULIAROVÉ RÁMY
*

* - AKCIA PLATÍ NA VIAC AKO 300 KVALITNÝCH RÁMOV PRI ZHOTOVENÍ KOMPLETNÝCH  DIOPTRICKÝCH OKULIAROV. 

AKCIU 

OPTIKADROPTIK  WWW.DROPTIC.SK             
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Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo Táto ponuka je k dispozícii do 

31.5.2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

����������������
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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