
Ušetrite 
s chránenými 

dielňami  
 

v okrese Senec 
 

   

Dodávatelia z Vášho okolia,  
pri ktorých naozaj ušetríte 
 

Ako môžete ušetriť s využívaním produktov a služieb chránených dielní?  

Ak ako zamestnávateľ s viac ako 20 zamestnancami nemáte naplnenú 
povinnosť zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, môžete namiesto 
platenia odvodov využiť  náhradné plnenie  prostredníctvom chránených 
dielní v okrese Senec.  

Viac o náhradnom plnení - vrátane kalkulačky na výpočet sumy, ktorú 
môžete ušetriť – sa môžete dozvedieť napr. na www.nahradneplnenie.net. 

Pozrite si aké produkty či služby Vám môžu ponúknuť chránené dielne 
a pracoviská v okrese Senec a v prípade záujmu o viac informácií ich priamo 
kontaktujte. Ozvite sa už teraz, aby ste ušetrili ešte v tomto roku! 

 

  



Ponuka chránených dielní v okrese Senec 

  

Helena Šavarová      https://kadernictvo-ellen-hair.webnode.sk/kontakt/  

Pánske a dámske kadernícke služby 

Lichnerova 38, 903 01 Senec elen241@gmail.com ; 0905 621 180 

 
 
 
CHRANENEPRACOVISKO.EU s.r.o. www.chranenepracovisko.eu  

Búranie mýtov: stavebné práce vykonávané zdravotne postihnutými, projekčné a 
grafické činnosti a organizácia výstav, koncertov, spoločenských a iných podujatí. 

Sadová 29A, 900 28 Ivánka p. Dunaji      info@chraneneprcovisko.eu; 0918 734 217 
 

 
 

 

  

LM Reklama s.r.o. www.lmreklama.sk  

Dodávanie a branding reklamných predmetov, reklamného textilu, diárov a 
kalendárov, maloplošná a veľkoplošná tlač, výroba a príprava vianočných či 
reklamných balíčkov. 

Arménska 1/A, 821 06 Bratislava igor.vakos@lmreklama.sk; 0910 460 577 

 
 
 
Lucia Krivosudská   

Organizovanie spoločenských, kultúrnych a iných podujatí, rekreačné jazdenie na 
koni; venujeme sa aj handicapovaným jazdcom. 
 
Šenkvická 20/A 90082 Blatné luca.krivosudska@gmail.com; 0905 818 189 

 

 
 
 
 

  

MARKETiN CEE s.r.o. www.marketincee.com  

Strategické, marketingové a obchodné poradenstvo a podpora pri rozvoji 
podnikania najmä v strednej a východnej Európe: prieskum trhu, odvetvové 
analýzy, konkurenčné spravodajstvo, vyhľadávanie a preverovanie partnerov. 

Lichnerova 41, Senec kopec@marketincee.co; 02 / 20 20 00 30 

 
 
 



 

 
 
 
Nábytok PM s.r.o. www.calunictvo.sk  

Oprava a výroba čalúneného nábytku. 

Hviezdoslavova 58, Ivánka pri Dunaji nabytokpm@gmail.com; 0905 620 877  

 
 
 

 

Piešová Júlia-NOBLER                www.svadobne-dekoracie-nobler.sk 

Požičiavanie svadobného a eventového inventára. 

Dunajská 568/1, 900 46  Most pri Bratislave jp.nobler@gmail.com; 0905 895 437 

 
 
 
SPARMAL, s.r.o. www.sparmal.sk  

Baliace práce: vyskladanie malých kartónových objemov, lepenie, etiketovanie, 
výroba gastro vlajočiek na ochutnávky. 

Harmónia 3629, 900 01 Modra                                sparmal@sparmal.sk; 0903 762 393  

 
 

 

 

WAVE LINE s.r.o. www.eshopmatrace.sk  

Predaj slovenských ortopedických matracov. 

A. Sládkoviča 8, 903 01 Senec mareksmihel@gmail.com; 0911 732 211 

 
 
 
WELLNEA, s.r.o. www.wellnea.sk  

Služby salónu krásy: kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, kavitácia 
a masáže (vieme vycestovať aj k Vám na „Dni zdravia“) a šperky (Swarovski v 
striebre). 

Lichnerova 41, 903 01 Senec                                     wellnea@wellnea.sk; 0903 415 220  

 

Výhody náhradného plnenia cez chránené dielne pre Vás:  
• úspora na odvodoch 

• kvalitné produkty a služby 
• podpora zdravotne postihnutých 

 

Ušetrite už za tento rok!  Kontaktujte chránené dielne ešte dnes! 

Spracovala spoločnosť MARKETiN CEE s.r.o., Lichnerova 41, Senec. Tento projekt bol podporený dotáciou z rozpočtu Mesta Senec na základe zmluvy č. 032/19/02/.  


