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Zimné záhrady

Tvoríme priestor

www. .sk
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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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!

Krbová vložka

skladom
Krbová vložka

skladom
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www.krby-krbovevlozky.skwww.krby-krbovevlozky.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)

„Nepoznám na svete nič iné, čo by 
malo toľko sily ako slovo. Niekedy 
napíšem jedno a pozerám sa naň, až 
kým nezačne žiariť,“ povedala Emi-
ly Dickinson.

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbu-
diť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale 
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a 
zraňovať. Niekedy im prikladáme zby-
točne väčší význam, ako v skutočnosti 
majú, inokedy ich vnímame možno 
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová – 
tie mocné čarodejky.

Slová, či už napísané alebo vyriek-
nuté, môžu mať veľkú silu a v rukách 
tých, ktorí ich vedia správne používať, 
predstavujú obrovskú moc. Majstri slo-
va, napríklad spisovatelia, ich doká-
žu ukladať tak prekrásne, že ich diela 
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete 
a obratní politici dokážu vďaka nim do-
konca zmanipulovať celé národy.

Vždy majme na pamäti, že slová, 
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš ži-
vot a život ľudí okolo nás lepším alebo 

horším. Vhodne zvolené slová vedia 
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy 
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho 
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi 
ťažké vziať ich späť, pretože rana, kto-
rú spôsobili na duši, je príliš hlboká. 
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť 
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať 
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť 
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým 
úsmevom, pochvala či zopár slov uzna-
nia.

Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj 
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo 
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú 
z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
vorme. A vtedy, keď si 
to okolnosti vyžadujú 
a môžeme naše slo-
vá použiť ako liek, 
nešetrime nimi.

Vážme slová

» Renáta Kopáčová, redaktorka

» ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521

» Kúpim haki lešenie. 
tel.0908 532 682

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

BLAHOŽELANIA

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

Príklad:
RP PK 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 nefungu-
je 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 no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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0905 66 22 29
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70948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti
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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

INZERCIA
0905 915 040
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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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MALAKO
0911 871 719  • michaelmal@azet.sk

Čo robíme?
• okrasné záhrady
• fontány
• jazierka
• úprava záhrad
• okrasné dreviny
• chodníky
• závlahy

Čo robíme?
• realizácia stavby
• obvodové múry
• omietky/stierky
• maľovanie
• zateplovanie
• dlažby
• opravy
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Lepšia dostupnosť, prístupnosť aj 
rozširovanie kapacít v regionálnom 
školstve. To je cieľom štyroch výziev, 
ktoré rezort školstva vyhlasuje z Plá-
nu obnovy a odolnosti SR. Pôjde o 
odstránenie dvojzmennej prevádzky 
v školách, debarierizáciu stredných 
škôl a pomocná ruka sa po projektoch 
Predškoláci na rozširovanie kapacít 
škôl opätovne podá aj samosprávam, 
aby mohli rozšíriť alebo vybudovať 
nové kapacity v materských a základ-
ných školách. 

Rezort školstva predstavil ďalšie 
štyri zásadné výzvy z Plánu obnovy a 
odolnosti SR, ktoré sú určené na rozvoj 
regionálneho školstva. „Boli sme jeden z 
prvých rezortov, ktorý z plánu obnovy za-
čal čerpať financie a pokračujeme v tom 
pomerne rýchlo. Rovnako aj v dnešných 
štyroch výzvach, ktoré vyhlasujeme, sa 
sústreďujeme na materské, základné aj 
stredné školy,“ priblížil minister školstva 
Branislav Gröhling. 

Prvá výrazná podpora je určená 
na dobudovanie kapacít v materských 
školách. Cieľom tejto výzvy je vytvoriť 
približne 12 300 miest v materských ško-
lách a zároveň v obnovených priestoroch 
dosiahnuť úsporu primárnej energie mi-
nimálne 30%. O podporu môžu žiadať 
všetci zriaďovatelia. Financie sú určené 
na rekonštrukciu, modernizáciu, prístav-

bu, nadstavbu, výbavu jedálne či vybave-
nie tried. 

Podporu prostredníctvom výzvy do-
stanú aj základné školy, v ktorých rastie 
počet žiakov a sú nútené rozšíriť svoje 
kapacity. O finančné prostriedky z tejto 
výzvy môžu tiež žiadať všetci zriaďovate-
lia a výdavky sú určené rovnako ako pri 
budovaní kapacít v materských školách.

Krokom k vzdelávaniu v 21. storočí je 
aj odstránenie dvojzmennej prevádzky v 
školách. Toto opatrenie sa môže dotknúť 
viac než 6 300 žiakov v 401 triedach, ktorí 
ešte navštevujú školy na dve smeny. Zá-
merom výzvy je odstrániť dvojzmennú 
prevádzku a v obnovených priestoroch 
dosiahnuť úsporu aspoň 30 percent. 

Štvrtá výzva je určená na debarierizá-
ciu stredných škôl. „Cieľom tejto výzvy je 
spraviť naše stredné školy bezbariérový-
mi a prístupnými pre všetkých, aby aj žia-
ci so zdravotným znevýhodnením mohli 
dostať vzdelanie v čo najlepších podmien-
kach,“ doplnil Gröhling. Žiadať môžu sa-
motné stredné školy alebo ich zriaďovate-
lia. Prostriedky budú využité na stavebné 
úpravy potrebné na debarierizáciu. 

K všetkým výzvam a kritériám dali 
súhlasné stanovisko aj Národná imple-
mentačná a koordinačná autorita a Minis-
terstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie. 

Rezort školstva vyhlasuje štyri 
zásadné výzvy

» ren

Zora Kováčová

0905 719 132

SENECKO

kovacova@regionpress.sk
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KOMPLETNÉ DETSKÉ OKULIARE

65 EURIBA

LICHNEROVA 37
SENEC

0918 237 839
WWW.DROPTIC.SK

 OPTIKADROPTIK
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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

• POSLEDNÉ HROBY 
 ZA AKCIOVÉ CENY.
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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  ����������
Exolon 4/10 číra  ����������

Exolon 2/10 2UV biela  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  ����������
Exolon 7/16 BF bronz  ����������

PC Trapéz 76/18 bronz  ����������
uvedené ceny sú po zľave s DPH

����

����

����������������������
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!

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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• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce

minibagrom a mininakladačom

Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.

€

€

@

5
2
-0
0
4
3

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 € - 1 600 €

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
•  ELEKTRONIKOV, ELEKTRIKÁROV
•  EXPEDIENTA
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
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


