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skladníkov 
» trvalý pracovný pomer
» práca na jednu smenu od 6:30 hod. do 15:00 hod.
» zdarma firemná doprava na trase:
   - Galanta, Sládkovičovo, Pusté Úľany, Veľký Grob, Reca, Boldog, Senec a späť
   - Veľké Úľany, Jánovce, Jelka, Hrubá Borša, Kráľová pri Senci, Senec a späť
» náplň práce: príjem a uskladnenie tovaru, manipulácia
                             s paletami, olepovanie a balenie tovaru
» mzda: 5 € / hod. brutto
   + variabilná zložka až do výšky 3 € hod. / brutto  v závislosti od výkonnosti
   + náborový bonus vo výške 100 € mes. / brutto počas celej skúšobnej doby
» stravné listky v hodnote 5 €
» zamestnanecká zľava na nákup hračiek

Kontakt: personalne oddelenie tel.: 0911 345 121
e-mail: personalne@dracik.sk

Spoločnosť TINACO s.r.o – Dráčik
 sídliaca v Logistickom centre Prologis, 

Diaľničná cesta 2, Senec hľadá

4
0
-0
0
3
6

0905 66 22 29
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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!

strešná krytina
už do50%až do 8 € /m

zľavy na
ODKVAPOVÉ SYSTÉMY

s DPH
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Vyšetrenie zraku 

pondelok - sobota

Objednajte sa

0950 248 511

Lichnerova 8 
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Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov

Odpadov veľkokapacitnými kontajnermi

Stavebného materiálu, štrku, piesku, drte

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

KONT-BLESK

02/45 91 62 97   |   0903 414 044
e-mail: kontblesk@kontblesk.sk

ODVOZ
DOVOZ
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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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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 PlatbaMo-
bilom.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    

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908532682

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       

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

08 STAVBA    
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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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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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, Hamuliakovo, Hrubá 
Borša, Hrubý Šúr, Igram, Ivanka pri Du-
naji, 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: Trnavská 11
903 01 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    34.980 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)
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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 €

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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PREDAJ ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY
TUREŇ 374 - BÝVALÉ PD (okr. SENEC) • ZÁHORSKÁ BYSTRICA • BUČANY (okr. TRNAVA) 

0902 555 333
0902 777 202
0902 555 333
0902 777 202

JESENNÉ ZĽAVY

WWW.PIESOK-SK.SK

TUREŇ 374
BÝVALÉ PD (okr. SENEC)

OKRASNÉ KAMENE

ŠTRK · PIESOK

MAKADAM

ROZVOZ

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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23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Vás pozýva na spoločné stretnutie 

plné zábavy a chutného občerstvenia pre veľkých aj malých
dňa 22.10.22 na Slnečných jazerách – juh drevená dedina.

Program:
Začiatok podujatia 14:00 
Akcent Live
Modus Memory Mariana Greksu
a ďalší program 
VATRA

Program pre deti:
Prekvapenie pre deti
GORO kaderníctvo

Všetci ste srdečne vítaní!
Predstavenie kandidátov podporujúcich Dušana Badinského: 

Zuzana Gabrišová Košecová, Simona Holzmannová, Marcel Bilický, Štefan Vincze

kandidát na primátora mesta Senec
kandidát na poslanca VÚC

1

Ing. Dušan Badinský

Objednávateľ: Ing. Dušan Badinský, Letná ul. 17, 90301 Senec , Dodávateľ: REGIONPRESS s. r. o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava, IČO: 36252417



SC22-42 strana 6

sociálny labyrint / politika Najčítanejšie regionálne noviny
6

1
Kandidát na predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja

Objednávateľ: Ivan Bošňák, Bratislava - Záhorská Bystrica Dodávateľ: ZenithMedia s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04, Bratislava, IČO: 36 820 946
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Sociálna poisťovňa začne od 1. no-
vembra 2022 poskytovať svojim po-
istencom nový typ dávky materské, 
takzvané „otcovské“. Dávka je určená 
pre oteckov a po splnení zákonných 
podmienok ju budú môcť poberať 
najviac 14 kalendárnych dní v období 
šiestich týždňov po narodení dieťa-
ťa. Novinku prinesie novela zákona 
o sociálnom poistení, ktorú schválila 
Národná rada SR. Priemerná výška 
dávky v roku 2022 za 14 dní bude pred-
stavovať 604,50 eura.

„Otcovské“ možno priznať už po 
narodení dieťaťa - „Nárok na „otcov-
ské“ vznikne otcovi dieťaťa v rozsahu 
maximálne dvoch týždňov (14 kalendár-
nych dní) v období šiestich týždňov od 
narodenia dieťaťa. Stráviť čas s dieťaťom 
tak po novom môžu oteckovia už tesne 
po narodení dieťaťa, najneskôr do šies-
tich týždňov od pôrodu. V prípade, ak 
je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto 
období hospitalizovaní, toto obdobie sa 
predlžuje o obdobie hospitalizácie,“ ob-
jasňuje Sociálna poisťovňa na svojej we-
bovej stránke.

Podmienky pre získanie dávky „ot-
covské“ - Otec dieťaťa, ktorý si ako iný 
poistenec uplatní nárok na „otcovské“, 
musí splniť nasledovné podmienky náro-
ku na materské a jeho výplatu: 
1. existencia nemocenského poistenia 
alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od 
ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,

2. starostlivosť o dieťa,
3. získať 270 dní nemocenského poistenia 
v posledných dvoch rokoch pred uplatne-
ním nároku na „otcovské“ (do splnenia 
podmienky 270 dní nemocenského pois-
tenia je možné započítať aj predchádzajú-
ce obdobie akéhokoľvek ukončeného iné-
ho nemocenského poistenia spadajúceho 
do sledovaného obdobia),
4. v prípade zamestnanca je potrebná ab-
sencia príjmu,
5. SZČO a dobrovoľne nemocensky po-
istená osoba musí splniť aj podmienku 
zaplatenia poistného včas a v správnej 
výške.

V prípade „otcovského“ nebude 
Sociálna poisťovňa sledovať, či matka 
dieťaťa zároveň poberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Obaja rodičia tak 
môžu v rovnakom období poberať na die-
ťa dávku materské.

Ako požiadať o „otcovské“ - Nárok 
na novú dávku si otec dieťaťa uplatní pro-
stredníctvom Žiadosti iného poistenca o 
materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 
k dispozícii na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne. Otec dieťaťa pri uplatnení 
nároku na „otcovské“ vyplní časť A tejto 
žiadosti. Následne vypísané, zamestná-
vateľom potvrdené (ak ide o zamestnan-
ca) a podpísané tlačivo doručí príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne. 

Podrobnejšie sa téme budeme veno-
vať na našej webovej stránke cujte.sk.

Nová dávka pre otcov - „otcovské“

» ren
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Ocenenie 

0911 765 912
mytech@mytech.sk | www.mytech.sk

Pripravte sa
na zimu!

Naša firma vám ponúka:
• revízie kotlov a plynovodov,
• servis kotlov,
• montáž nových kotlov,
• čistenie komínov,
• čistenie vykurovacích systémov.
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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Tel:0905 267 750 SENECObjednávateľ: Mgr. Monika Korenčiová, Šarfická 66, 900 82 Blatné. Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A , 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Köszönjük,

hogy eljönnek választani

Dakujeme,

že prídete volit’

 

Juraj Jánošík
Kandidát na poslanca
Bratislavského samosprávneho kraja

7 Nezávislá kandidátka na poslankyňu
Bratislavského samosprávneho kraja

2
Monika Benová Makkiová

Objednávateľ: JUDr. Monika Benová Makkiová, Tomášov   |   Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o.,  Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava, IČO: 362 52 417

MOJE = VAŠE MESTO

PhDr. Silvia Poórová
obvod č.1

kandidátka na poslankyňu
do Mestského zastupiteľstva v Senci

 riešenie problémov s nedostatkom odborných ambulancií v Senci
   a lekárskej pohotovosti pre deti a dospelých
 riešenie starostlivosti o seneckých seniorov
    odkázaných na pomoc iných

 riešenie problémov s nedostatkom odborných ambulancií v Senci
   a lekárskej pohotovosti pre deti a dospelých
 riešenie starostlivosti o seneckých seniorov
    odkázaných na pomoc iných

22

Dlhoročné skúsenosti v sociálnej oblasti chcem zúročiť ako poslankyňa MsZ

Objednávateľ: Silvia Poorová, ul SNP č.45, 903 01 Senec
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A , 917 01 Trnava, IČO: 36252417
Objednávateľ: Silvia Poorová, ul SNP č.45, 903 01 Senec
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A , 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Projekt Detský čin roka je školský pro-
jekt zameraný na netradičnú formu 
etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť 
realite cez skúsenosti ich rovesníkov. 
Vďaka skutočným príbehom majú mož-
nosť pochopiť, že pomoc a spolupatrič-
nosť môže mať rôzne podoby.

V prvej etape projektu občianske 
združenie Detský čin roka motivovalo deti 
k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti 
i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých 
skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas 
leta výberová komisia vybrala 39 nomino-
vaných skutkov v ôsmich kategóriách.

V týchto dňoch začína druhá etapa 
projektu. Organizátori projektu zaslali 
začiatkom októbra pedagogický materiál s 
vybranými skutkami do 2200 základných 
škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi 
čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, 
slovenského jazyka, náboženskej výchovy 
či v školskom klube. Spoločne sa rozpráva-
jú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré 
detské skutky prinášajú. V roku 2022 sú 
príbehy k dispozícii aj v online forme. Prí-
behy načítali Katarína Brychtová a Ludwig 
Bagin a sú dostupné na webstránke www.
detskycin.sk

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť 
jeden z príbehov v každej kategórii, čo je 
podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá 
skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely 
vo výbere príbehov, učia sa chápať roz-
dielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom 

o príbehoch hovoriť. Rovnako právo indi-
viduálneho hlasu dáva každému dieťaťu 
možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú 
hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolek-
tívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská 
porota rozhodne o tom, ktorých osem skut-
kov získa ocenenie Detský čin roka 2022. 
Deti, ktorých dobré skutky získajú najväč-
šiu podporu detskej poroty, budú ocenené 
na slávnostnom vyhodnotení projektu v 
decembri 2022. Školy môžu zasielať svoje 
hlasy poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená 
predovšetkým pre dospelých, ktorí touto 
formou môžu prispieť na projekt, podpo-
riť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými 
skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť 
verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a 
zároveň je to prejavenie rešpektu a akcep-
tácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok 
za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu 
podporu verejnosti, získa ocenenie Cena 
ĽudiaĽuďom.sk. Verejnosť sa môže do hla-
sovania zapojiť cez portál: http://detskycin.
ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj 
verejnosť hlasovať v ôsmich kategóriách. 
Obe hlasovania budú prebiehať do 30. no-
vembra 2022.

Podrobnejšie sa budeme téme venovať 
na našej webovej stránke cujte.sk.

Detský čin roka vstupuje do druhej etapy

» ren
Zdroj informácií 

Občianske združenie Detský čin roka
Objednávateľ:  SRDCE - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov, Rajecká 8691/7,  82107 Bratislava, IČO: 42285089

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A , 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Budem sa zasadzovať o zlepšenie infraštruktúry okolo nás, cesty sú v zlom stave,

budem obhajovať záujmy detí a rodičov proti šikane a nútenému používaniu

neoverených medikamentov a vakcín na školákoch, do školy bez podmienok,

už žiadne úmrtia na vedľajšie účinky pokusov na našich známych,

nedopustím, aby doprava v regióne skolabovala tak, že veci vyplývajúce

zo zákona a za ktoré platíme dane si občania museli zabezpečiť sami,

budem hlasovať za, a obhajovať projekty rozvoja nášho regiónu.

P�acujem pre Vás.
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ZMENY NA REALITNOM TRHU?
SME PRIPRAVENÍ

spolu so silným tímom maklérov

Hľadáme domy, byty, pozemky na predaj

Dušan Benkovský
majiteľ realitnej kancelárie

Ildikó Bagalová
majiteľka realitnej kancelárie

0905 240 632
attractiveplus@re-max.sk

Ing. Lucia Englartová
špecialista na pozemky

a ornú pôdu

Marcela Kristlová
špecialista na grafiku

a prípravu nehnuteľností

Ing. arch. Eva Skupil Bučeková
architekt v realitách

Ing. Lenka Stašová
maklér pre Bratislavu,

Šamorín a okolie

Gabriel Lukáč
maklér

pre Žitný ostrov

Jana Struhárová
špecialista na financie

a investície do nehnuteľností

DVOJITÁ SILA V REALITÁCH ZO ŠAMORÍNA
UŽ 10 ROKOV
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

Vo Volovských vrchoch, v katastrál-
nom území obce Vyšný Medzev, 
pribudla nová turistická útulňa s 
unikátnou architektúrou. Turistom 
poskytne bezpečné útočisko. Jej vý-
stavbu zabezpečil turistický klub 
Hikemates v spolupráci s Košickým 
samosprávnym krajom a krajskou or-
ganizáciou cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus.

Útulňa sa nachádza v lokalite Klop-
táň medzi Gelnicou a Vyšným Medzevom 
a turisti sa k nej môžu dostať z obce Vyš-
ný Medzev. Ide o lokalitu s najčistejším 
ovzduším na Slovensku, preto si milovní-
ci prírody môžu v okolí naplánovať aj za-
stávky ako je Medzevský hámor, Jasovská 
jaskyňa či rastlinný kostol sv. Ladislava 
nad obcou Debraď. Nová útulňa poskyt-
ne turistom prechádzajúcim trasou SNP 
alebo nadšencom turistiky v tejto oblasti 
komfortné útočisko s kapacitou 10 lôžok, 
priestor na stravovanie a menšiu piecku. 
„Slovensko má čo ponúknuť domácim aj 
zahraničným turistom, rozhodli sme sa 
preto priniesť do slovenských hôr novú 
generáciu útulní s kvalitnou architek-
túrou a čo najmenším zásahom do pro-
stredia. Útulňa vo Volovských vrchoch 
poskytne bezpečné útočisko všetkým 
milovníkom hôr,” vysvetľuje spoluautor 
projektu Patrik Pajta z turistického klubu 
Hikemates, odkiaľ prišiel v rámci projek-
tu „Zaži útulne“ podnet. 

Podľa košického župana Rastislava 

Trnku je dobrou správou, že sa cestovný 
ruch v kraji rozvíja, chce preto v projek-
te pokračovať a budúci rok podporiť vý-
stavbu ďalšej turistickej útulne. „Útulne 
sú špecifické priestory, ktoré poskytujú 
všetko, čo v prírode turistom absentuje. 
V praxi ochránia pred dažďom, vlhkom 
a sú skvelým miestom na regeneráciu. 
Objekt vo Volovských vrchoch poskytne 
nocľah na pričniach, miesto na konzumá-
ciu jedla a návštevníci tam nájdu aj piec-
ku. Útulňa disponuje pultovou strechou, 
ktorá prečnieva nad vstupom a spolu s 
bočnými fasádami vytvára závetrie. Aj tu 
platí iba jedno, je lepšie raz vyskúšať ako 
stokrát počuť. Srdečne pozývam spoznať 
Košický kraj aj novinku na trase SNP”, 
uviedol predseda Košického samospráv-
neho kraja, Rastislav Trnka.

Výstavbu turistickej útulne zafinan-
covala krajská organizácia cestovného 
ruchu sumou 65 724, 92 eur.

Zdroj informácií a foto 
KOCR Košice Región Turizmus

V Košickom kraji pribudla útulňa

» ren
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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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OCHRANA ZRAKU

NA ŠPECIÁLNE  
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK   ������������������������������ �WWW.DROPTIC.SK             

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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SENEC

POSLEDNÁ 
ŠANCA

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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prijme na Dohodu
pracovníka/pracovníčku SBS 

Miesto výkonu práce Senecká Cesta zjazd 
z dialnice D1 (objekt D1 Expo)

Nástup ihneď
Práca na výpomoc cca 5 služieb do mesiaca

 Hodinová mzda: 4,20 €
 Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

Kontakt: 0908 986 420 
Mail: michal.sivak@ravi.sk

SBS RAVI s.r.o. 
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ORION Dóza s dreveným 

9,59 €
11,90€ 104,90 €

129,00€

5,10 €
5,45€ 109,00 € 395,00 € 24,59 €

29,00€

8,95 €

171,82 €

4,45 €120,00 €78,90 €

99,90 €
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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 € - 800 €

Mzda: od 950 € - 1 400 €

Benefity: 13. a 14. mzda

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

• ROBOTNÍKOV do expedície
• KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
• ELEKTRONIKOV, ELEKTRIKÁROV
• EXPEDIENTA

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

 

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:
 +421 915 749 304 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 OKRESE:
Senec

 

Quehenberger Logistics SVK a.s.

Hľadá do prevádzky v Senci
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SKLADNÍK /RETRAKÁR
Aj bez praxe a preukazov VZV – zaškolíme

Volajte bezplatne: 0800 500 251
Vaše životopisy zasielajte na: hr.sk@quehenberger.com

Viac informácií nájdete na www.profesia.sk

Mzda s odmenami až do 1350 € / mesiac + NÁSTUPNÝ BONUS 500 €!
 (1000 € základná mzda + 300 € variabilná zložka mzdy.

Po 3 mesačnej skúšobnej dobe navýšenie základnej mzdy na 1050 € + 300 € variabilná zložka)
0
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skladníkov - VZV 
» trvalý pracovný pomer
» práca na jednu smenu od 6:30 hod. do 15:00 hod.
» zdarma firemná doprava na trase:
   - Galanta, Sládkovičovo, Pusté Úľany, Veľký Grob, Reca, Boldog, Senec a späť
   - Veľké Úľany, Jánovce, Jelka, Hrubá Borša, Kráľová pri Senci, Senec a späť
» náplň práce: príjem a uskladnenie tovaru, manipulácia
                             s paletami, olepovanie a balenie tovaru
» mzda: 7 € / hod. brutto
   + variabilná zložka až do výšky 3 € hod. / brutto  v závislosti od výkonnosti
   + náborový bonus vo výške 100 € mes. / brutto počas celej skúšobnej doby
» stravné listky v hodnote 5 €
» zamestnanecká zľava na nákup hračiek

Kontakt: personalne oddelenie tel.: 0911 345 121
e-mail: personalne@dracik.sk

Spoločnosť TINACO s.r.o – Dráčik
 sídliaca v Logistickom centre Prologis, 

Diaľničná cesta 2, Senec hľadá
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475
195 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz  začína  09. 11. 2022

Hľadáte ľudí?

inzerujte

v tejto rubrike

0905 719 132
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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���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
65
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PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 0905 595 996

Odborový zväz 
potravinárov 

Slovenskej republiky 
Ti ponúka výhodné služby 

priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !


