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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!

40%zľavy
až do

väčšina najpredávanejších

škridiel a doplnkov skladom

ihneď k odberu

SEZÓNNA ZĽAVA
odkvapové systémy -50%

ŠKRIDLOPLECH
od 9.40 € bez DPH / m2
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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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Zimné záhrady

Tvoríme priestor

www. .sk
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80948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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Vyšetrenie zraku 

pondelok - sobota

Objednajte sa

0950 248 511

Lichnerova 8 
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INZERCIA

 

SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, Čataj, 
Dunajská Lužná, 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)

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    

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908532682

»KÚPIM STAREHO PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION AJ PO-
KAZENE DLHO ODSTAVENE 
PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406

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    

Občianska
riadková
inzercia

08 STAVBA    
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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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Tel.: 0905 237 431
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30, sobota, nedeľa: zatvorené

Záhradníctvo Jurajov Dvor v Kráľovej pri Senci
(na starej Seneckej ceste smerom na Sládkovičovo)

jurajovdvor@jurajovdvor.sk

V ponuke: jesenné trvalky, cibuloviny
ako cesnak a cibuľu, okrasné cibuloviny

Robíme: realizácie a údržby záhrad, závlahové systémy

VÝPREDAJ: -50% na všetok tovar v predajni

V posledných rokoch sa čoraz častej-
šie stretávam s názorom, že súčasná 
mladá generácia má prehnane vy-
soké sebavedomie. Neprináleží mi 
vynášať súdy. Viem však, že kým 
prehnané sebavedomie môže hra-
ničiť až s aroganciou a priniesť viac 
škody ako úžitku, tak naopak zdra-
vé sebavedomie je čosi, čo by sme si 
mali hýčkať.

Podľa odborníkov je zdravé sebave-
domie veľmi dôležité pre zdravie, ale aj 
pre psychickú pohodu každého z nás. 
Ak hovoríme o sebavedomí, hovoríme 
vlastne o dôvere v samých seba, vo svo-
je schopnosti a vo svoje konanie. Ak sme 
však majiteľmi nízkeho sebavedomia, a 
takáto viera v seba samých nám chýba, 
zvyčajne to ovplyvňuje viacero oblastí 
nášho života a cítime sa neistí nielen pri 
budovaní medziľudských vzťahov, ale 
napríklad aj pri plnení si pracovných 
povinností.

Veľký podiel na výške našej sebadô-
very má podľa odborníkov naše detstvo 
a výchova. Ak dieťa vyrastá v prostredí, 
v ktorom sa cíti byť milované, cíti pod-
poru svojich rodičov, ktorí ho chvália za 
jeho snahu, za jeho úspechy, vedia vy-
zdvihnúť jeho pozitívne vlastnosti, po-
vzbudiť ho, keď sa mu práve nedarí, po-
chváliť ho či oceniť aj za maličkosti, učia 
ho dôvere, ale aj mu umožnia pochybiť a 
vedú ho k tomu, aby sa z vlastných ne-

zdarov poučilo a nieslo zodpovednosť 
za svoje skutky, je veľká pravdepodob-
nosť, že z neho vyrastie osobnosť vyzna-
čujúca sa zdravým sebavedomím. Ak je 
tomu naopak, tak sa z dieťaťa zväčša 
stane jedinec oplývajúci nízkou sebadô-
verou a trpiaci obavami a úzkostnými 
stavmi.

Každý z nás občas o sebe pochybu-
je, neverí si a je to normálne. Veď nie 
vždy sa nám všetko darí podľa našich 
predstáv. Vtedy sa, prirodzene, dostavia 
pochybnosti, ktoré nás nútia zamýšľať 
sa nad tým, či sa uberáme tou správnou 
cestou, alebo či sme niekde nepochybili. 
A to je dobre. Na druhej strane, ak nám 
chýba zdravé sebavedomie, pochybuje-
me vždy a vo všetkých situáciách, ide o 
problém, ktorý by sme mali riešiť. Pre-
dovšetkým sa učiť láske k sebe samým 
a k viere vo svoje schopnosti. Musíme sa 
prestať neustále s niekým porovnávať 
či sa za niečo kritizovať. Treba sa nau-
čiť pochváliť sa aj za drobné zlepšenia, 
osláviť naše úspechy, 
prijať a užiť si pochvalu 
od iných. Ak sa to nau-
číme, budeme v živote 
oveľa spokojnejší a 
nájdu si nás aj veci, 
o ktorých sme sa 
kedysi neodvážili 
ani len snívať.

Treba si ho rozmaznávať

» Renáta Kopáčová, redaktorka

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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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
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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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VÝPREDAJ
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Šamorínska 4B
903 01 Senec

SEKOSTAV spol. s r.o.
tel.: 0911 340 130

e-mail: sekostav@sekostav.sk
0
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Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec
MESTO SENEC

Ing. Dušan Badinský, primátor

Mesto Senec, zastúpené Ing. Dušanom Badinským, primátorom,                  
so sídlom: Mierové nám. č. 8, Senec vypisuje podľa ust. § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta nebytového priestoru 
pozostávajúceho z dvoch miestností so samostatným vchodom o výmere 
cca 84,15 m² nachádzajúci sa na prízemí vľavo od hlavného vchodu 
budovy mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele č. 989/2 
evidovanej na LV č. 2800 Okresného úradu Senec. 

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a kontakty 
k  získaniu bližších informácií o  predmete obchodnej verejnej súťaže          
sú k  dispozícií na webovom sídle www.senec.sk alebo na vyžiadanie           
u informátora na MsÚ v Senci.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa končí 31.11.2022 o 12:00 hod.
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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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Polícia eviduje za rok 2022 rekordný ná-
rast požitia alkoholu za volantom. Počet 
smrteľných dopravných nehôd stúpa. V 
snahe predchádzať tragickým udalos-
tiam na cestách pripravuje Ministerstvo 
vnútra SR viacero návrhov opatrení a 
tiež novú informačnú kampaň „Alkohol 
za volantom môže zabíjať“. 

Kampaň sa bude konať do konca roka 
2022 formou kampaňových videí na soci-
álnych sieťach Ministerstva vnútra SR Fa-
cebook a Instagram, letákovou formou a 
tiež prostredníctvom premietania krátkych 
videí priamo v priestoroch čerpacích staníc. 
„Dôsledky nehody na zástavke Zochova v 
Bratislave sú pre celú spoločnosť traumati-
zujúce a je nemysliteľné aby sa to opakova-
lo. Aj preto spúšťame informačnú kampaň, 
ktorá má odradiť vodičov sadať si za volant 
po požití alkoholu. Alkohol síce dodáva se-
badôveru, zároveň ale spomaľuje zmyslové 
a motorické reakcie a jazda pod jeho vply-
vom je nebezpečná, ako pre opitého vodiča 
tak pre jeho okolie,“ zdôrazňuje dôležitosť 
zodpovedného prístupu minister vnútra SR 
Roman Mikulec. 

Smutná bilancia - Polícia vykonáva od 
začiatku roka 2022 dopravno-bezpečnostné 
akcie na celom území Slovenska. Za deväť 
uplynulých mesiacov polícia prostredníc-
tvom kontrol odhalila 8 068 pozitívnych 
dychových skúšok u vodičov motorových 
vozidiel. Je to najviac za rovnaké obdobie 
od roku 2015. „Realita na našich cestách 
čo sa požitia alkoholu týka, je smutná. Za 

deväť mesiacov tohto roka evidujeme 9 073 
dopravných nehôd, z toho v 1069 prípadoch 
bol vinníkom alkohol u vodiča, čo je 12 %z 
celkového počtu dopravných nehôd,“ ho-
vorí riaditeľ odboru dopravnej polície PPZ 
Tomáš Vrábel.

Príprava nových opatrení - Prioritou 
rezortu vnútra pre nadchádzajúce dni, je 
preto v čo najkratšom možnom čase prijať 
celý rad opatrení, aby odvážlivcov pod vply-
vom alkoholu na našich cestách ubúdalo. 
Bodový systém, stacionárne zariadenia na 
meranie rýchlosti v mestách a obciach, po-
silnenie kompetencií mestských policajtov, 
teoretická skúška v elektronickej podobe 
pre žiadateľov vodičského oprávnenia, 
nové návrhy v zákone o cestnej premávke 
súvisiace s jazdou pod vplyvom alkoholu sú 
všetko nové návrhy opatrení rezortu vnút-
ra v snahe predchádzať tragickým udalos-
tiam, ktoré spôsobil alkohol za volantom. 
„V súčasnosti už prebieha príprava podkla-
dov pre projekt Automatizovaného systému 
odhaľovania porušení pravidiel cestnej 
premávky financovaného z Plánu obnovy 
a odolnosti SR. 279 technických zariadení 
na dokumentovanie prekročení rýchlosti 
jazdy, porušení povinnosti zastaviť vozidlo 
na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj pred-
nosť v jazde!“ alebo na signál so znamením 
„Stoj!“. Radary budú osádzané v miestach, 
ktoré sú prednostne označené ako nehodo-
vé miesta a úseky, alebo sú z iného dôvodu 
označené ako kritické,“ informuje rezort 
vnútra na svojom webe.

Alkohol za volantom môže zabíjať

» ren
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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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0905 719 132

0905 915 040

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT
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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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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

3
3
-0
0
4
9

Osteoporóza je ochorenie, ktoré 
sa prejavuje ubúdaním množstva 
kostnej hmoty a poruchami mik-
roarchitektúry kostí. Vedie teda k 
oslabeniu pevnosti kostí a tým k 
zvýšeniu lámavosti kostí. Prerie-
dená kosť sa stane menej odolnou 
voči mechanickým vplyvom - ťahu, 
tlaku, šmyku a krúteniu, klesá jej 
pružnosť a pevnosť, v dôsledku 
čoho sa zvyšuje riziko zlomenín.

Kvalita kostnej hmoty sa buduje 
najmä v detstve a v období dospieva-
nia. Ak v tomto období organizmus 
trpí nedostatočným príjmom vápnika 
v dôsledku nesprávnych životných ná-
vykov, nedostatočného pohybu a iných 
rizikových faktorov, výsledkom je sla-
bá odolnosť a zvýšená krehkosť kostnej 
hmoty, ktorá sa vekom zhoršuje. „V 
rámci prevencie dbajte na dostatočný 
prísun vápnika, jeho hlavným zdrojom 
má byť v prvom rade vyvážená a pestrá 
strava. Vhodne zostaveným jedálnič-
kom spravidla dokážete svojmu telu za-
bezpečiť dostatočný prísun vápnika,“ 
informuje Úrad verejného zdravotníc-
tva SR na sociálnej sieti a zároveň v sú-
vislosti so správnym stravovaním dáva 
do pozornosti tieto odporúčania:

- Doprajte si denne dostatočné množ-
stvo mlieka a mliečnych výrobkov.
- Spestrite si stravu rybami, makom, 
orechmi, sójou a jedzte veľa zeleniny.

- Nekonzumujte nadmerné množstvo 
mäsa, soli a cukrov, pretože ich zvýše-
ný príjem môže podporovať vylučova-
nie vápnika, a tým podporovať vznik 
osteoporózy.
- Obmedzte pitie kávy a alkoholu – ko-
feín znižuje hladinu vápnika, alkohol 
znižuje vstrebávanie vápnika z čreva. 
-Dôležitý je tiež dostatočný prísun vi-
tamínu D - je potrebný na efektívne 
vstrebávanie a využitie vápnika v tele, 
a tým na správnu stavbu kostí. Bez 
tohto vitamínu sa kosti oslabujú aj na-
priek dostatočnému príjmu samotného 
vápnika. Dobrým zdrojom vitamínu D 
je trávenie primeraného času na sln-
ku, ako aj konzumácia rýb (napríklad 
losos, makrela, tuniak, sardinky) či po-
travín obohatených o vitamín D.

Pozor na osteoporózu

» ren
zdroj foto FotoshopTofs pixabay
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POSLEDNÁ ŠANCA  V TOMTO ROKU!

BEZ SKRYTÝCH POPLATKOV!
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Schwarzkopf Palette Deluxe
farba na vlasy Tmavý Meteorit

DEMRO

4,45 €

Vlna Alize Cotton Gold

Vlnytinka

2,95 €

tenisiek – Ultimate

Fresh & Happy Sneakers.sk

39,99 €

Elektrický bicykel
DEXKOL BK7

ekoSPORT

1.420,00 €

ESSENS Vitamín C 

11,00 €

GLS 3000 VARIO

www.trtechnic.sk

51,90 €

ekoSPORT

7.999,00 €

S 1 Mopom

DEMRO

13,25 €

Mil-Tec ruksak US ASSAULT 

Armyvýpredaj

38,98 €

395,00 €

Zlatovský

350,00 €

Penosil 700 ml Easy
Spray Foam

9,99 €
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INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL

PREDAJ A MONTÁŽ

Jesenná AKCIA na dvere s montážouJesenná AKCIA na dvere s montážou

      -10% ZĽAVA

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

www.dvere-antal.sk

Kvalita za prijateľnú cenu.
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Ing. Gabriel Klokner
predseda združenia

Združenie urbarialistov v Senci – pozemkové spoločenstvo
IČO: 31826865

Fándlyho 3, 903 01 Senec,

P O Z V Á N K A
Týmto Vás pozývame na zasadnutie

čiastkovej schôdze valného zhromaždenia
Združenia urbarialistov – pozemkové spoločenstvo, Senec, 

ktoré sa uskutoční
dňa 27.11.2022 o 14:00 hod.

v spoločenskej miestnosti Správy cestovného ruchu
na Slnečných jazerách Senec – JUH 4126

program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Združenia za obdobie 2018 - 2021
3. Správa o hospodárení Združenia za obdobie 2018 - 2021
4. Správa dozornej rady Združenia za obdobie 2018 - 2021
5. Diskusia
6. Ukončenie

poznámky: 
- priniesť aktuálny list vlastníctva – na informatívne účely
- v prípade, že sa schôdze nemôžete zúčastniť osobne,
   môžete si ustanoviť zástupcu vyplnením pripojeného
   splnomocnenia / nie potrebné úradne overiť Zák. 110/2018
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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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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
• REFERENTA zákaz. servisu - fakturácia
• EXPEDIENTA
• KOPISTU

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

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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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

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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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)
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E
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