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Vyšetrenie zraku 

pondelok - sobota

Objednajte sa

0950 248 511

Lichnerova 8 
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Work 

#LikeABosch 

Kontakt: praca@bosch.com, 0905 692 047 

Stvorené pre život

Mzda od 1.028 €/mes.

 + cca 200 €/mes. bonus

 + ďalšie finančné aj nefinančné benefity
Nástup je možný ihneď.

Spoločnosť
Robert Bosch
hľadá kolegov
do výroby
v Bernolákove!
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Joy Orapin

Príď a zaži pravú thajskú masáž
ORAPIN THAI MASSAGE & SPA

Vás pozýva už aj v Senci na Štefánikovej ulici
vchod zo strany parkoviska Aquaparku

oproti "Sai Wellness"

Otvorené 7 dní v týždni od 10:00 do 20:00
Info a rezervácia termínu na tel.: 0940 223 446 alebo WhatsApp

orapin thai massage & spa

10% LETNÁ
ZĽAVA

na 60 a 90 min masáže
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George Mathai Slovakia s.r.o.
Železničná č. 58, Senec prijme:

» výrobná pracovníčka
 

Požiadavky: 
Ponúkame:

Mzda:

Ďalšie informácie na tel.: 02/2085 1110

» mechanik
  

Náplň práce: 

Požiadavky: 

Mzda: 

Ďalšie informácie na tel.: 0905 85 85 86

Návrh, výroba, montáž

info@kuchyna-skrine.sk

0905 457 747

KUCHYNE
NÁBYTOK
NA MIERU
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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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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    

ponorné čerpadlo na 
zavlažovanie, hliníko-
vé rúry a revolty .Tel. 
0907241857

»Kupim akordeon, heli-
gonku, husle, saxafon.
Tel. 0915876860

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám kukuricu mor-
žovanú (35,-), balíkova-
né seno (4,-), výkonné 

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   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

SPOMIENKY

Občianska
riadková
inzercia

BLAHOŽELANIA
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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

Zvykne sa hovoriť, že chybovať je 
ľudské, odpúšťať božské. A ako po-
vedal taliansky psychiater Roberto 
Assagioli: „Bez odpustenia je život 
poháňaný nekonečným cyklom 
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúš-
ťať by sme sa však mali naučiť nie-
len iným, ale aj samým sebe. Len 
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

Nik z nás nie je neomylný a chyby 
či už väčšie alebo menšie robí každý z 
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby 
človek nechyboval a rovnako nie je 
hanbou si chybu priznať. Prešľapom 
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo-
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak 
sa však z našich chýb vieme poučiť, 
získavame tak nielen dôležité životné 
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu-
dúcnosti budeme vedieť rovnakým 
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy-
ly nás dokonca nezriedka posúvajú 
vpred.

Častokrát sa zamýšľam nad tým, 
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne-
utíchajúce nutkanie kritizovať iných 
za ich činy, kde pramení tá ich potreba 
súdiť iných bez toho, aby poznali pra-
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot-
ní vytvárať si vlastné závery bez toho, 

aby človeka skutočne poznali, spýtali 
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyha-
nia a súdia ľudí len na základe počuté-
ho, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo. 
Prečo si myslia, že práve oni majú to 
právo niekoho odsudzovať?

Cesta životom je mnohokrát kri-
voľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá 
a pretkaná mnohými neľahkými pre-
kážkami, ale je aj plná prekvapení, 
dobrodružstva, nových zážitkov a 
príjemných chvíľ. Neraz počas našej 
životnej púte pochybíme a, žiaľ, ne-
jestvuje spôsob, ako vrátiť daný oka-
mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v 
živote skutočne nefunguje. Jediné, čo 
môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby 
robíme všetci. Jednoducho to patrí k 
životu. Myslím si, že aj vďaka našim 
pochybeniam zistíme, čo je v živote 
skutočne dôležité a že 
práve vďaka chybám, 
ktorých sa dopúšťa-
me, ak sme ochotní 
si ich pripustiť, 
p r e k o n á v a m e 
naše nedostatky 
a postupne sa 
stávame lepšími 
ľuďmi.

Chybovať je ľudské

» Renáta Kopáčová, redaktorka

2. júla 1995  
Ján Pavol II. navštívil Prešov a modlil sa Akatist s gréckokatolíc-
kymi veriacimi

Výročia a udalosti

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 €

Pon - Pia: 07:00 - 16:00

Sobota: 08:00 - 12:00

EKODVOR JELKA

925 23 Jelka

info@ekodvor.sk

0911 433 044
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» objemný odpad (nábytok, okná, matrace,...)

» biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene
   (rastlinný odpad, konáre,...)

» komunálne odpady v triedenej aj zmiešanej 
   forme (plast, fólia, papier, polystyrén, minerálna vata,...)

» stavebné zmiešané aj separované odpady
   (betón, škridle, tehla, malta, ytong, výkopová zemina,...)

Nové zberné - recyklačné miesto

odpadov v obci Jelka!

Možnosť uloženia rôznych druhov odpadov,

určené na ďalšie spracovanie!

- JELKA
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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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Automatizácia procesov

MO Production, s.r.o.

MO Production, s. r. o.
Záleská 8
900 28 Ivanka pri Dunaji

web: moproduction.webnode.sk
mail: info.moproduction@gmail.com
tel.: +421 908 526 003

» jednoúčelové zariadenia
» automatizované systémy
» dopravníky
» montážne a pracovné stoly
» údržba a preventívna údržba zariadení
» montáže rozvodov stlačeného vzduchu

Kontakt:

Návrh, vývoj a výroba:
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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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Pobočka: Moyzesova 2/A, Senec 

0905 602 887
Tureň, okres Senec
(areál bývalého PD)

 e-mail: bonamal@bonamal.sk

AKCIA

na zateplovací systém
AKCIA

na zateplovací systém

Miešanie

farebných omietok

 SAKRET

 PEAKSTON
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

BLATNÉ
18. 7. 2022

od 10.15 - 10. 30 hod.

Predaj 20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
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CENA:

125 €

TERMÍNY: 11.07. - 15.07.2022 | 25.07. - 29.07.2022
01.08. - 05.08.2022 | 22.08. - 26.08.2022

літній табір також з українським учителем

0905 308 046 Dama FITLICHNEROVA 44, SENEC (nad 365 bankou)

FITNESS NIE LEN PRE ŽENY

ŠPORTOVO - TURISTICKÝ TÁBOR
výlety, hry, tvorenie, kúpanie

trampolíny, obed, olovrant

LETNÝ TÁBOR 

KONTAKT: 0905 308 046 v Dama fit, Senec

pre deti od 5 do 11 rokov

LICHNEROVA 44, SENEC, (nad 365 bankou)

30 zoštíhľujúcich procedúr
iba za 119 €

Nielen na chudnutie, 

ale aj proti celulitídeNielen na chudnutie, 

ale aj proti celulitíde

Fyzio - zdr. chrbát a brucho: Pondelok, Streda: 18:15 h., 

Kruháč / fitness: 16:30 - 20:00 h., 

Pon, Str, Pia: 7:30 - 11 h.
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„Profesionalita je základom úspechu“

Elmoni s.r.o.

PRE RODINNÉ DOMY UŽ OD 4799 €
elmoni777@gmail.com    |    elmoni.sk    |    0918 458 924

Elmoni s r o
MONTÁŽ
FOTOVOLTAIKY

na kľúč

(7 x 450 W panel, 3-fázový 4 kW invertor, montáž, konštrukcia, dokumentácia)
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3Tel.: 0918 630 593Predajňa: Veľký Biel, Malobielska 26 Po-Pi: 8:00 - 18:00 h., So: 8:00 - 14:00 h.

Všetko, čo k bazénu potrebujete: www.superbazeny.sk
25 kg od

10,49 €

JADRANSKÁ

BAZÉNOVÁ SOĽ
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Rozmer:

360 cm

Cena:

2 500 €

(bez chladničky)
Rozmer:

393 x 205 cm

Cena: 3 500 €
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Horúcich dní stále pribúda a tak nás 
to čoraz viac ťahá k vode. Skôr, než 
počas leta vyrazíme na kúpaliská či 
iné vodné plochy, odporúčajú odbor-
níci vopred si skontrolovať kvalitu 
vody.

Za kúpaciu sezónu je na Slovensku 
vo všeobecnosti považované obdobie 
od 15. júna do 15. septembra, kedy sa 
očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. 
Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk 
je však každoročne ovplyvnený stavom 
ich pripravenosti, aktuálnym počasím 
a záujmom verejnosti. Rekreačné kú-
panie na Slovensku poskytujú jednak 
sezónne umelé ako aj celoročné umelé 
či prírodné kúpaliská.

Kvalitu vody si treba skontrolovať
„Počas kúpacej sezóny v spolupráci 

s príslušnými regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR 
zverejňujeme aktualizáciu stavu prí-
rodných vodných plôch a umelých 
kúpalísk počas kúpacej sezóny na 
týždennej báze, spravidla v piatok. Ak-
tuálnu kvalitu vody na kúpanie je dô-
ležité si skontrolovať, najmä ak ide o lo-
kality, ktoré nemajú prevádzkovateľa, 
alebo ktoré mali v minulosti problémy 

s kvalitou vody na kúpanie,” informo-
val Ing. Darko Babjak z Odboru hygie-
ny životného prostredia (OHŽP) SR. 
Doplnil tiež, že počas kúpacej sezóny 
sa obyčajne na Slovensku kontroluje s 
rôznou frekvenciou viac ako 80 prírod-
ných vodných plôch. „Okrem toho pri-
búda k 350 celoročne prevádzkovaným 
umelým kúpaliskám aj približne 200 
sezónnych zariadení,” dodal.

Pripravenosť jednotlivých vod-
ných plôch a kúpalísk na kúpaciu se-
zónu 2022 si môžete pozrieť tu: https://
bit.ly/pripravenost-KS-2022 a či je voda 
naďalej vyhovujúca, si môžete každý 
týždeň overiť na webe: https://bit.ly/
KS-aktualny-stav-2022

Kúpacia sezóna sa začala

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto egmuri pixabay

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- práca s registračnou pokladňou, za obslužným pultom
- vykladanie tovaru, kontrola záručných lehôt, kontrola kvality tovaru

Kontakt: JUDr. Lívia Vontszemüová
tel.: 0907 818 192

e-mail: personalne@jednotads.sk

Prijmeme do TPP s nástupom ihneď:

Predavač / -čka
Miesto práce: Dunajská Lužná, Orechová 3143/60

Mzdové podmienky (brutto): 900 € / mesiac
Motivačná čiastka pri prekročení stanoveného plánu MOO,

príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu

Požiadavky na zamestnanca:

- vzdelanie: SŠ bez maturity / s maturitou (v odbore: obchod vítané)
- prax 2 roky na pozícii/v oblasti: obchod

Zamestnanecké výhody, benefity:

- práca v stabilnej spoločnosti, firemné vzdelávanie
- motivačné finančné ohodnotenie, doplnkové dôchodkové poistenie
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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 580 € - 900 €

Mzda:           od 950 € - 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

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

EXPEDIENTA
SKLADOVÉHO ÚČTOVNÍKA VÝROBY

4
3
-0
0
6
2

Ponúkame prácu v armovni 
ohýbanie a strihanie betonárskej ocele

• Miesto výkonu práce - Parndorf - Rakúsko (20 km od BA)
• Termín nástupu - ihneď po vybavení vstupných povolení
• Hrubá mzda - 1500 € brutto/mesiac
• Ubytovanie zabezpečené
• Celoročná práca na TPP aj živnosť
• Prax nie je podmienkou, aj ucelené partie

Volajte len v prípade vážneho záujmu

0904 827 319  |  pejupex@gmail.com

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL

PREDAJ A MONTÁŽ

Letná AKCIA na dvere s montážouLetná AKCIA na dvere s montážou

      -10% ZĽAVA

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk

www.dvere-antal.sk

Kvalita za prijateľnú cenu.

9
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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
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0
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hľadá živnostníkov

 Elektrotechnik
minimálne na 1-2 mesiace pre prácu v Bratislave IV

 

   

Náplň práce
montáž a demontáž 
výrobných technológií
elektropráce na strojoch 
a zariadeniach
práce na elektrorozvodoch, 
rozvádzačoch, osvetlení,...

Požiadavky
odborná spôsobilosť 
v elektrotechnike - §22
oprávnenie na prácu 
na zdvíhacej plošine
prax aspoň 3 roky v obore

Kontakt: daniela.pucekova-extern@leadec-services.com 
- pre zaslanie životopisu 

tel. kontakt: 0902 900 557  - len pracovné dni
Po - Pi 7.00 - 15.00 hod.

Garantujeme minimálne 12,- €/hod, môže sa navýšiť podľa skúseností uchádzača

52
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hľadá živnostníkov

 Mechanik nastavovač
minimálne na 1-2 mesiace pre prácu v Bratislave IV

Kontakt: daniela.pucekova-extern@leadec-services.com 
- pre zaslanie životopisu 

tel. kontakt: 0902 900 557  - len pracovné dni
Po - Pi 7.00 - 15.00 hod.

 

   

Náplň práce
mechanická montáž a demontáž 
výrobných technológií
mechanické montáže a sprevádzkovanie 
príslušenstva k výrobným zariadeniam
mechanické úpravy výrobných 
technológií

Požiadavky
oprávnenie na prácu 
na zdvíhacej plošine
prax aspoň 3 roky v obore
oprávnenie na zváranie 
kovov výhodou

Garantujeme minimálne 12,- €/hod, môže sa navýšiť podľa skúseností uchádzača

52
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Prijme do pracovného pomeru:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec

Tel.: 02/4592 3392, mobil: 0903 476 666

 pomocných robotníkov

   do drevovýroby

 údržbára - zvárača

   (nutný zváračský preukaz)

   môže byť aj živnostník

 

Mzda: od 1 000 €  netto

               + prémie / výkon

Mzda: 1 500  - 2 000 € netto



SC22-26 strana 8

služby, bývanie, zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
8

3
6
-0
0
0
3

SBS GUARDING s. r. o.

@

€

1
6
-0

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

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

-0
07
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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 31.7.2022

pre zákazníkov

kuchynského štúdia

Decodom Senec, ktorí si

zakúpia plánovanú

kuchynskú linku Family

Ľahká údržba

Odolný proti škrabancom

Odolný proti teplotám

Odolný proti rozbitiu

Hygienický

Potravinovo nezávadný

Odolný proti kyselinám

Farebne stály

Príjemne prirodzený

ZADARMO

365 €

Silgraitový drez BLANCO SONA 45 S
s bateriou BLANCO MIDA

na výber 8 farebných prevedení

Zľavy na plánované

kuchynské linky až do výšky

- 40 %

3
3
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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

0
6
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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

3
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom

www.cromwell.sk

H ADÁME 
SPO AHLIVÝCH 

 

VAŠE VÝHODY:
Materiál dovezieme až k Vám domov
Pracujete v mieste bydliska
Rozsah pracovného času je len na 
vzájomnej dohode
Čas na prácu počas dňa si zadeľujete sami
Práca v pravidelných termínoch

V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE:
 +421 918 348 116 pobocka.bratislava@cromwell.sk
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Práca na 1/2 úväzok - základná zložka mzdy 323,- €/mesiac
alebo

Práca na 1/4 úväzok - základná zložka mzdy 161,50 €/mesiac
Suma základnej zložky predstavuje minimálny mzdový nárok, celková brutto mzda

pozostáva ďalej z variabilnej zložky, ktorej výška závisí len od Vašej výkonnosti.
A MÁME PRE VÁS AJ INÉ ZAUJÍMAVÉ PRACOVNÉ PONUKY.

HĽADÁME 
SPOĽAHLIVÝCH
DORUČOVATEĽOV
V TEJTO LOKALITE:
Bernolákovo, Veľký Biel,
Kráľová pri Senci
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KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 
OKULIARE

75€
LEN

LETNÁ AKCIA

  OPTIKADROPTIK

   DR.OPTIK_SK                         

WWW.DROPTIC.SK             

7
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Predaj Vlasového Elixíru Medika Expert 
vo Vašej prevádzke:

0904 552 345
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo

87
-0
00

4

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

66
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.

5.9. - 10.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov

37
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