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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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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
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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)

»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
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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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• 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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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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VÝPREDAJ
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Šamorínska 4B
903 01 Senec

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

e-mail: sekostav@sekostav.sk
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SÁDROVÉ A JADROVÉ OMIETKY, 
OBKLADY A DLAŽBY 0951 519 558

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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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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DRAŽBA
Dražobník  EX - FIN Slovakia s. r. o.,  

Záhumenská č. 1806/3, 911 04 Trenčín, IČO: 47 631 198
Navrhovateľ: SBD so Sídlom v Pezinku, 

ul. Na Bielenisku č. 4, 902 01 Pezinok , IČO: 00170364  
vyhlasuje 

dražbu: 14.12.2022 o 9:00 hod. 
 Notársky úrad Mikita Peter Mgr, Trenčín 
 budova Alfa 2 poschodie 
 2. kolo dražby: s najnižším podaním 144 000 €
Obhliadka 1: 05.12 .2022   15:00 hod.
Obhliadka 2: 12.12. 2022   15:00 hod. 
Predmet dražby: katastrálne územie Senec, správa 
katastra: Senec, obec: Senec, Byt č. 2, na prízemí, vchod 
č. 29, ulica: Námestie 1 mája č. 67/29, Senec 903 01, 
súpisné číslo: 67 na parcele: 739/20, 21, 22, 23, LV č. 4318, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 
7857/330648 

3. decembra 1973    
Program Pioneer: Pioneer 10 poslal prvé 
snímky Jupitera zblízka

Výročia a udalosti
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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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Pod Malými Karpatami vysadili dob-
rovoľníci dva kilometre líp. Na projek-
te Vištucké lipky sa podieľali stovky 
ľudí, medzi inými aj spevák Peter 
Lipa, uznávaná strombudsmanka 
Katarína Šimončičová, filmári Marek 
Šulík, Peter Kerekes, Katarína Kere-
kesová či desiatky regionálnych orga-
nizácií.

Záchranu historickej aleje z 18. 
storočia vo Vištuku neďaleko Pezin-
ka dokončili dobrovoľníci začiatkom 
novembra. Projekt s názvom Vištucké 
lipky vznikal dva roky, zahŕňal výsad-
bu 136 mohutných líp a ošetrenie 22 
starých ovocných stromov. Na stromy 
prispeli prevažne obyvatelia západné-
ho Slovenska, ktorí vo verejnej zbierke 
na záchranu aleje vyzbierali viac ako 9 
000 eur.

Darcovia sa o stromy aj starajú
Každá z nových líp má svoju adop-

tívnu rodinu alebo spoločenskú orga-
nizáciu, ktorá nemalým dielom finanč-
ne prispela na svoj strom. Darcovia 
stromy nielen zasadili, ale sa aj o ne 
starajú. Prvá lipka patrí žiakom miest-
nej základnej školy ako symbolický dar 
budúcim generáciám.

S nápadom prišiel študent
S nápadom zachrániť prastarú aleju 

prišiel študent Sokratovho inštitútu 
Marek Ochaba v rámci svojho študent-

ského projektu. „Aleja bola za obcou 
Vištuk už v časoch Uhorska a prežila 
najrôznejšie štátne zriadenia, totalitné 
režimy aj obe svetové vojny. V posled-
ných desaťročiach sme však boli pria-
mymi svedkami toho, ako sa nám pred 
očami postupne strácala,“ približuje 
Marek Ochaba. Stromy boli prestarnu-
té, chýbala im opatera a tak čaro pre-
chádzok pod ich korunami mizlo.

Obnova vištuckej aleje sa počas 
dvoch rokov stala ukážkovým príkla-
dom spolupráce občianskej verejnosti, 
odborníkov, podnikateľov, miestnej a 
krajskej samosprávy, ako aj štátnych 
orgánov. „Ďakujem všetkým, ktorí 
nám pomohli zveľadiť naše regionálne 
kultúrne dedičstvo. Verím, že z neho 
budú mať radosť nielen naši súčasníci, 
ale aj generácie, ktoré po nás prídu,“ 
uviedol Marek Ochaba.

Zachránili historickú alej

» ren
zdroj foto Marek Ochaba
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach prijíma nových klientov

 

 

 

www.pokora-no.sk • 0902 363 999 • dompreseniorov@gmail.com

Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný 
domov so všetkými službami. 

Ponúkame kvalitné služby v oblasti 
opatrovania, zdravotníctva a aj sociálnych 
služieb v rámci vytvárania záujmovej 
činnosti seniorom, veľmi pekné prostredie, 
príjemný a kvalifikovaný personál,
rehabilitácie + lekár. Zariadenie
má  kapacitu 40 lôžok, je bezbariérové.

Bez poradovníka a čakania. Tešíme
sa na Vašu návštevu! Cenník nájdete na webe.
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poradenstvo, zameranie strechy,
cenová ponuka, uskladnenie materiálu

PREDAJ A MONTÁŽ
KOMPLETNÝCH STRIECH

Tesárske, Klampiarske,
Pokrývačske práce

0904 111 115

VZORKOVŇA NONSTOP VOĽNE PRÍSTUPNÁ - Vinohradnícka 16, Senec

krovstav.info@gmail.com

  
0914 11 22 37
info.vozim@gmail.com

ZDARMA: 

VAŠA NOVÁ STRECHA OD PROFESIONÁLOV

 
 

  

BRAVURABOLERO

SAMBA 11TWIST

FIGARO 11
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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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POZEMKY
so štedrou rozlohou, na tých
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V Záchrannej stanici pre chráne-
né druhy živočíchov v Zázrivej pri-
budla nová rozlietavacia voliéra 
podporená z projektu Programu 
ochrany prírody.

Schválený projekt výstavby vo-
liéry bol realizovaný v jesennom obdo-
bí, pričom voliéra je určená pre vtáky 
strednej veľkosti. V týchto dňoch má 
novovybudovaný priestor už aj prvého 
pacienta. Po náročnej operácii sa v nej 
zotavuje mladý bocian biely. Projekt 
bol podporený sumou 8000 eur. Ako 
uvádza výkonný riaditeľ Záchrannej 
stanice Zázrivá Metod Macek: „Možnosť 
kondične sa pripraviť v rozlietavacej vo-
liére je pre rehabilitované vtáky jednou 
z podmienok pre úspešné vypustenie a 
návrat do voľnej prírody. Naša novovy-
budovaná voliéra je určená najmä pre 
sokoly, sovy, bociany, krkavcovité vtá-
ky a ďalšie podobné druhy. Podarilo sa 
nám vybudovať naozaj špičkové zaria-
denie a veríme, že v budúcom roku sa 
nám do tejto podoby podarí zrekonštru-
ovať ďalšie dve podobné voliéry. Som 
rád, že náš projekt bol finančne pod-
porený, pretože pri neustále sa navy-
šujúcej kapacite našej stanice takýchto 
voliér nikdy nie je dosť.“

Environmentálny fond v spoluprá-
ci so Štátnou ochranou prírody Sloven-
skej republiky (ŠOP SR) realizoval tento 
rok už tretí ročník Programu ochrany 
prírody (POP). Jeho cieľom je zabezpečiť 

starostlivosť o chránené časti prírody 
a krajiny Slovenska, podporiť ochranu 
prírody a pozitívny vzťah obyvateľstva 
k nej. Tento ročník programu podporil 
25 projektov v hodnote 161 152 eur.

Medzi ďalšie podporené projekty 
tohto ročníka Programu ochrany príro-
dy patrí napríklad projekt obce Podre-
čany, ktorý pri obecnej materskej škole 
vysádza ovocný sad. O podporu úspeš-
ne žiadalo aj občianske združenie 
Vysoký vrch, ktoré sa pri obci stará a 
zabezpečuje manažment a údržbu bio-
topu pre obojživelníky. Obec Gánovce z 
finančnej podpory realizuje pomocou 
technológie rozšírenej reality zaují-
mavú 3D inštaláciu dobových zvierat, 
rastlín a pračloveka – neandertálca. 
Viaceré obce dostali finančnú podporu 
na dobudovanie náučných chodníkov 
či informačných tabúľ.

Zdroj informácií a foto Odbor 
komunikácie a propagácie Štátnej 

ochrany prírody SR

Nová rozlietavacia voliéra v Zázrivej

» ren

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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3volitaservis.sk+421 911 078 833
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DOPRAVA ZADARMO

3 x 2 x 4 m

3 x 2 x 4 m
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  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK     0918 237 839   WWW.DROPTIC.SK             

100 € 

�������������������

IBA ZA 75€

��������������������
������������������

����
BA ZA 75€

IBA DO 24.12.2022

PODMIENKY SÚŤAŽE NA WWW.DROPTIC.SK
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE
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Viac ako 3.000 daňovníkov dostane 
v nadchádzajúcich dňoch listy, v kto-
rých ich finančná správa upozorní na 
nesprávne uplatnený daňový bonus 
(DB) na vyživované dieťa za roky 2018, 
2019 a 2020. V prípade nezrovnalostí 
majú do konca kalendárneho roka čas 
na podanie daňového priznania (DP) 
a zaplatenie vzniknutého rozdielu na 
dani z príjmu.

Finančná správa preverila vybrané 
rodičovské páry, u ktorých identifiko-
vala dvojnásobné uplatnenie DB. Nález 
z uskutočnených preverovaní dosiahol 
priemerne na rodičovský pár 1 237 eur. 
Preto sa rozhodla spustiť koncom no-
vembra preventívnu akciu, ktorej cieľom 
je upozorniť dotknutých rodičov, aby si 
tieto nezrovnalosti v DP opravili. Cieľom 
finančnej správy je prostredníctvom tejto 
aktivity pôsobiť na daňovníkov aj pre-
ventívne. Finančná správa totiž eviduje 
aj prípady zneužívania vo forme dekla-
rovania fiktívnych zamestnaneckých po-
merov zo zahraničia a uplatňovania DB 
na Slovensku. 

Vzniknutý rozdiel treba zaplatiť
Viac ako 3.000 daňovníkov dostane v 

nasledujúcich dňoch listy, že DB na vy-
živované dieťa za zdaňovacie obdobia 
rokov 2018 až 2020 si pravdepodobne 
uplatnili vo vyššej sume ako ustanovuje 

zákon. Najneskôr do 31. decembra tohto 
roku majú čas na to, aby podali DP za kaž-
dý rok, v ktorom táto situácia nastala, a 
zaplatili vzniknutý rozdiel na dani z príj-
mu. „Listy sú rozdelené do dvoch typov. 
Prvý je pre tých, kde si DB uplatnil iba je-
den rodič. Buď ho vyplatil zamestnávateľ 
matke alebo otcovi a v rovnakej výške aj 
správca dane na základe podaného DP k 
dani z príjmu fyzických osôb. Druhý typ 
listu je určený pre tých rodičov, ktorí si 
obaja uplatnili DB. Upozornenie dostane 
otec,“ objasňuje finančná správa na svo-
jej webovej stránke a zároveň pripomína, 
že na uplatnenie DB má právo len jeden 
z rodičov, a to ten, s ktorým žilo dieťa v 
spoločnej domácnosti a súčasne splnil aj 
ďalšie podmienky ustanovené zákonom. 
„Rodič, ktorý si uplatnil DB neoprávne-
ne, musí podať riadne alebo dodatoč-
né DP. Potrebné je ho podať osobne na 
príslušnom daňovom úrade, poštou na 
ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky. 
E-formulár DP sa nachádza na portáli fi-
nančnej správy,“ uvádza inštitúcia.

Nesprávne uplatnený 
daňový bonus na dieťa

» ren 
zdroj foto analogicus pixabay



SC22-48 strana 11

ZAMESTNANIESENECKO
11

Miesto práce: Senecká cesta 2, Ivanka pri Dunaji

Práca na 2 zmeny / Pondelok - piatok, víkend voľný 
 

Náplň práce:

» práca typu X-dock - manuálne sortovanie a pickovanie

   balíkov do trás na distribúciu

» príjem a výdaj tovaru,  práca so skenermi

» práca s interným skladovým systémom
 

Ponúkame: 

» mzda: do 1 295 € brutto

» práca v stabilnej firme, možnosť kariérneho postupu

» multisport karta, finančný príspevok na dochádzanie

» ďalšie benefity 

 
Kontakt: +421 904 136 217

e-mail: bratislava@nolimitlogistics.sk

No Limit Logistika s. r. o.

prijme nových kolegov na pozíciu:

SKLADOVÝ MANILUPANT
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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.

 

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 TEJTO LOAKLITE:
Senec
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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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Hľadáte ľudí?

inzerujte

v tejto rubrike

0905 719 132
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €

AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 275 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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Aby bol každý deň ako na Vianoce
Stoličkový výťah predstavuje oveľa viac než ísť hore a dolu po schodoch. 

Vďaka nám sú schody opäť bezpečné, takže si môžete naďalej užívať 
domov, ktorý milujete, so svojou rodinou a priateľmi, pretože  najlepším 

darčekom, ktorý môžete na Vianoce darovať, ste vy. 

Táto ponuka je v hodnote 500 € vrátane DPH a 
je dostupná pri kúpe schodiskového výťahu. Je 
obmedzená na nákupy do 31.12.22 alebo do 
konca skladových zásob a nie je kumulovateľná 
s inými kampaňami alebo ponukami.

XM
A
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0800 162 162

Zavolajte zadarmo
Tieto Vianoce je 

obdarovaná celá rodina

Čisto 
ilustračné 
obrázky

Vianočná ponuka
Smart TV 60''

Tieto Via
obdarovaná 

Vianočná poVV anočná po
Smart TV 6art TV 6


