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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

VÝPREDAJ
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Šamorínska 4B
903 01 Senec

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

e-mail: sekostav@sekostav.sk

9
1
-0
0
0
3

Vyšetrenie zraku 

pondelok - sobota

Objednajte sa

0950 248 511

Lichnerova 8 

9
1
-0
0
1
3

9
1
-0
0
0
5

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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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    

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)

»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       

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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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 €

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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Areál poľnohospodárskeho
družstva

247 Siladice 
0918 361 701

pilamolnar@gmail.com
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA
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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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Tel.: 0903 549 642       |       zaluziesietky09@azet.sk

» Inštalatérske práce - batérie, sprchové hadice, toalety

» Elektro práce - svietidlá, žiarovky, spotrebiče, zásuvky, vypínače

» Interiérové práce - tesnenie okien, žalúzie, sieťky, záclonové tyče,

                      zámky, kovania, montáž nábytku

» Drobné stavebné práce

» Záhradné práce a úpravy terénu

HODINOVÝ MANŽEL
Opravy a údržba pre Váš dom, byt či kanceláriu
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Nové zariadenie
pre seniorov

 

v Pustých Úľanoch

 

 Súkromie v jednolôžkových, priestranných
   izbách 30 m2 pre klienta.

 Veľké presklenie s vlastnou terasou 16 m�.

 Rodinné prostredie s max.  12 klientmi.

 Interiér navrhnutý dizajnérom.

 Klimatizácia, podlahové kúrenie.

 Umiestnenie v centrálnej časti obce,
   v pešej dostupnosti obchod, pošta, kostol,
   obecný úrad, športový areál, lekár, lekáreň,
   cukráreň, reštaurácia, autobusová zastávka.

 Teplo domova a profesionálna starostlivosť.

 Priestor pre vlastnú sebarealizáciu,
   využívanie dlhoročných životných
   skúseností klientov - napr. časopis tvorený
   klientmi, umelecká tvorba,
   starostlivosť o zvieratá, zeleň.

 Individuálny prístup. prispôsobenie sa
   konkrétnym potrebám klientov.

Klient má možnosť
zariadiť si interiér podľa
vlastného vkusu.

V prípade záujmu
o umiestnenie v domove

pre seniorov
nás kontaktujte

www.goldenage.sk

PRÍJMAME

NOVÝCH

KLIENTOV

0917 799 410

pusteulany@goldenage.sk

Hlavná 216/166, 925 28 Pusté Úľany

Športová 793/16, 925 28 Pusté Úľany

Poznáme hodnotu pokročilého 
veku a vieme, čo seniori 
potrebujú, aby si ho zmysluplne 
užili. Vytvárame seniorom 
kvalitné podmienky aktívneho 
oddychu ako aj príjemného 
života.
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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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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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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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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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0948 359 782

Zimná

údržba
- ručné a strojové čistenie

plôch - pohotovosť

Spracovanie
a triedenie

odpadu v priemyselných
areáloch 

Letná
údržba

- kosenie, údržba
a výsadba zelene

Zametanie
a upratovanie

spevnených plôch
(exteriér - interiér)

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej 
webovej stránke formulár k novinke, 
ktorú od nového roka zavedie do pra-
xe novela zákona o sociálnom poiste-
ní – rodičovský dôchodok. Formulár je 
určený klientom poisteným v Sociálnej 
poisťovni v roku 2021, ktorí chcú pouká-
zať rodičovský dôchodok osobe, ktorej 
boli zverené do starostlivosti. Rovnako 
je formulár určený tým klientom, kto-
rí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa 
poukázala časť ich odvodov rodičovi, 
respektíve rodičom. „Rodičovský dô-
chodok nemá vplyv na výšku odvodov 
dieťaťa ani na výšku jeho budúceho 
dôchodku,“ upozorňuje Sociálna pois-
ťovňa.

Komu je určený rodičovský dôchodok 
- Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dô-
chodok poberateľovi starobného dôchod-
ku, invalidného dôchodku vyplácaného po 
dovŕšení dôchodkového veku a výsluhové-
ho dôchodku vyplácaného po dovŕšení dô-
chodkového veku. Rodičovský dôchodok 
biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi 
poistenca prizná bez toho, aby bolo potreb-
né podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhláse-
nie. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká 
najskôr od 1. januára 2023.

Pre koho je určený formulár k rodi-
čovskému dôchodku - Poistenec (dieťa 
poberateľa dôchodku), ktorý chce prispie-
vať „náhradným“ rodičom alebo si želá 
vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku, 
musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej pois-

ťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára 
Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku 
na rodičovský dôchodok a následne ho 
doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára 
2023 nasledovnými spôsobmi:

1. osobne v pobočke Sociálnej pois-
ťovne - klient vyhlásenie vyplní na webe 
Sociálnej poisťovne, vytlačí ho, podpíše 
a s prípadnými prílohami (rozsudok súdu 
o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov) následne odovzdá v 
pobočke Sociálnej poisťovne, kde ho za-
mestnanec klientskeho centra overí pros-
tredníctvom občianskeho preukazu,

2.prostredníctvom pošty - klient for-
mulár vyplní na webe Sociálnej poisťovne, 
vytlačí ho, podpíše a s prípadnými príloha-
mi (rozsudok súdu o zverení do starostlivos-
ti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) pošle 
poštou na adresu: Sociálna poisťovňa, 
ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 
1; vyhlásenie musí byť overené notárom/
matrikou,

3.ako všeobecné podanie cez portál 
slovensko.sk 

V prípade priznania nároku na rodičov-
ský dôchodok, tento bude platiť po dobu 
piatich kalendárnych rokov. Napríklad, ak 
nárok vznikne 1. januára 2023, bude trvať 
do 31. decembra 2027. Výška rodičovského 
dôchodku sa bude prepočítavať každý rok 
na základe vymeriavacích základov dieťaťa 
spred dvoch rokov. 

Informácie poskytla 
Sociálna poisťovňa

Rodičovský dôchodok

» ren
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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BLACK 

FRIDAY
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NA VŠETKY 

OKULIAROVÉ RÁMY
 OPTIKADROPTIK     ���������������������������������WWW.DROPTIC.SK   

���������������������
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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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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HĽADÁME 
SPOĽAHLIVÝCH
KONTROLÓROV
V TEJTO LOKALITE:
Senec

VAŠE VÝHODY:
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

Hľadáme spoľahlivých kontrolórov kvality doručovania letákov.
Práca je vykonávaná v pravidelných termínoch každý týždeň
v určené dni, prácu počas dňa si zadeľujete sami. Vyžadujeme
spoľahlivosť, zodpovednosť, slušné vystupovanie a komunikáciu
mailom. Výhodou je vlastné auto, smartfón a schopnosť
pracovať s aplikáciou. Odmena pri 100 % využívaní aplikácie
je 6 €/hod. brutto. Zaškolenie je samozrejmosťou.
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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 € - 740 €

Mzda: od 950 € - 1 400 €

Benefity: 13. a 14. mzda

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

• ROBOTNÍKOV do expedície
• PREVÁDZKOVÉHO ELEKTRONIKA
• ELEKTRIKÁRA
• EXPEDIENTA

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

SBS GUARDING s. r. o.
y
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SBS GUARDING s. r. o.
y
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk | e-mail: inreal@wmx.sk

Kontakt:

Hľadáme opatrovateľky
do Domova pre seniorov

v Pustých Úľanoch.
12 klientov v zariadení.

Nástup:   |  Mzda: 900 - 1200 €
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PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 

(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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