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odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

Objednajte sa u nás

telefonicky alebo cez našu
webovu stránku

na vyšetrenie zraku
Lichnerova 16

Senec
0905 433 944

www.optikmorvay.sk

* široký výber rámov v nových kolekciách
  * výber kvalitných kontaktných šošoviek
    * nová kolekcia slnečných okuliarov
       na sezónu 2019

O úcte i neúcte

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Úcta je uznanie vážnosti, autority 
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je 
teda do istej miery aj akceptácia. 

Naopak, neúcta je iba tak nanajvýš 
prejavom samoudelenej si nadradenos-
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa 
nejakými inými záujmami a hodnota-
mi, ako tými vlastnými. Okrem iného 
„biznisu“, samozrejme.

V našej spoločnosti nám chýba 
schopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča-
kať od politikov egoistov a kariéristov, 
tí majú tak akurát vzťah  k peniazom a 
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť 
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý 
im moc iba prepožičal, určite nie však 
bez výhrad daroval. To je totiž princíp 
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak 
by politici mali úctu k občanom, plnili 
by a splnili by svoje predvolebné sľuby 
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a 
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz-
počtu, teda, z nášho spoločného ma-
jetku. Ale to by museli mať najskôr úctu 
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú 
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na-
vzájom medzi politickými stranami, k 
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, 
občanom  štátu, ktorý majú zverený do 
rúk – nami, tými spomínanými no pre 

nich zjavne nepodstatnými občanmi 
štátu.

Jeden z vás, vážení čitatelia, nedáv-
no okrem iného do redakcie napísal, ci-
tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej 
reči je poznať na každom z nás denne, 
podľa ochoty naučiť sa správne spi-
sovne rozprávať, je možné aj povedať- 
vtáka poznáš po perí a človeka po reči. 
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven-
ský, ale ťažko môže byť niekto preslo-
venský, ak neovláda alebo si nechráni 
spisovnú slovenčinu (samozrejme ak 
študoval na slovenských školách) - k 
tomu je potrebné viac námahy ako len 
slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen 
o úrovni poznania jazyka. Platí to o 
spoločenskej úrovni ako takej, je to o 
úcte a neúcte.

Účet by mal vystaviť volič, lenže 
mnohí z voličov už tiež stratili úctu k 
sebe samým. Takže, ako z 
toho von? Jednoducho – 
uznávať vážnosť, nieko-
ho prirodzenú autoritu a 
hodnoty čohokoľvek čo 
hodnoty má.

Nech sa vám 
darí – s úctou
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Zábrus skiel priamo v očnej optike

Tel.: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU

Slnečné okuliare - nová kolekcia 2019
Široký výber rámov
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PREDÁVAME
osievanú zeminu

pod trávnik
 0903 431 066
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www.kupdodomu.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
stavebné rezivo 

od150 €/m
2

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

Sl
ovenský výrobok

HPS mont, spol. s r.o.
Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava
tel.: 02/4329 1235

www.hpsmont.sk
Slovenský výrobok
Slovenský výrobca
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 Ušetrite až polovicu !!!
   Maľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, byt 
alebo chatu?
   Chcete nakúpiť  za najnižšie ceny a pritom mať ši- 
roký výber ako vo veľkých obchodných centrách?
  Navštívte Váš Dom farieb & hobby centrum a 
presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo 
potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v ob- 
chodných centrách. Načo platiť inde viac?
     Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie?  
V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 

10% pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému 
nákupu nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.
    Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. Príďte 
sa  presvedčiť,  cieľom  tejto  pre- 
dajne  je  šťastný a spokojný 
zákazník.

Bratislavská 25, SENEC (bývalé potraviny Jednota), � 02/45 92 43 43, www.vasdomfarieb.sk
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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
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Veľký Biel, Bernoláko-
vo, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, 
Malinovo, Most pri Bratislave, 
Dunajská Lužná, Kalinkovo, Ha-
muliakovo, Rovinka, Miloslavov, 
Alžbetin Dvor, Tomášov, Nová De-
dinka, Tureň, Kostolná pri Dunaji, 
Kráľová pri Senci, Reca, Nový Svet, 
Boldog, Čataj, Kaplná, Igram, 
Blatné, Senec, Hrubý Šúr, Hrubá 
Borša, Vlky, Svätý Martin

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)

MIND v angličtine znamená myseľ, 
myslenie, rozum, intelekt. MIND 
je ale aj skratka pre stravu, ktorá 
ochraňuje kognitívne funkcie moz-
gu, chráni pred vznikom Alzheime-
rovej choroby a pomáha navrátiť čin-
nosť mozgu po mozgovej príhode. 

Ide o spojenie výhod stredomorskej a 
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť de-
generatívne procesy mozgu. Spája naj-
zdravšie diéty.

Potraviny sú rozdelené do dvoch 
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na 
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa 
im vyhnúť:

10 skupín potravín, ktoré sú dôle-
žité pre správne fungovanie mozgu a 
treba ich zaradiť do jedálneho lístka 
pravidelne:
Celozrnné obiloviny  - 3 a viac porcií 
denne
Zelená listová zelenina - 6 porcií týž-
denne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pri-
daná k  pravidelným porciám zelenej 
listovej zeleniny
Orechy - 5 porcií týždenne
Bobuľoviny  - 2 alebo viac porcií týždenne
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac por-
cií týždenne
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je pod-
mienkou
Olivový olej - používaný ako hlavný olej 

na varenie

5 skupín potravín, 
ktoré treba obmedziť:

Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií 
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týž-
denne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u 
ľudí s osteoporózou treba konzultovať 
u lekára)

V rebríčku najzdravších a najlepších 
diét má  MIND 4. miesto, aj napriek 
tomu, že jej princípy boli spísané iba v 
roku 2015. Ale trojročné vedecké skú-
senosti na veľkom počte potenciálne 
rizikových pacientov  a pokračovanie 
klinického skúšania na renomovaných 
pracoviskách sú dôkazom významu ta-
kejto stravy. Riziko Alzheimerovej cho-
roby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.

Príklad rozpisu stravy 
na jeden deň:

Raňajky: grécky jogurt s ovsenými 
vločkami, čučoriedkami a orechmi
Obed: na pare robený plátok 
lososa, veľká porcia zele-
nej listovej zeleniny
Večera: zelená fazuľka 
s olivovým olejom, hne-
dá ryža, pohár bieleho 
vína

MIND diéta

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

mi a orechmi
plátok 
zele-

uľka 
hne-
ho
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 
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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 400 €

Pohreby aj
na splátky

Maľovanie Interiérov. Úprava stien.
Čistenie stien po starých náteroch

a ich následná úprava 

Tel.: 0908 860 873 

Malujeme.SK
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predaj, montáž

a servis
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AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER
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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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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

AZBESTOVÝCH STRIECH
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Záhradkárstvo Dráb, Dukelská 4986, Bernolákovo
  Tel.: +421 948 447 001, e-mail: zahradkarstvodrab@gmail.com

Vrátane 

atypických 

rozmerov!

/zahradkarstvo-drab/zahradkarstvodrab
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»PREDÁM SKÚTER JBW50 
ROK VYR 2004 POJAZD-
NÝ S SPZ ZA 250 EUR.Tel. 
0908336095

»Kúpim Škoda 110R, Gar-
de alebo Rapid aj nepo-
jazdné bez papierov.Tel. 
0904527918
»Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938
»Predám Škodu Felíciu 
1,6 GLX, r. v. 98, top stav, 
cena 650e, dohoda istá.
Tel. 0903938899

»Predám 2-izb byt v 
Malackách na sídlisku 
Juh, posch. 1/8, 52 m2, 
+ pivnica, nová fasáda 
(zateplená bytovka). V 
blízkosti obchody, škôl-
ka, pošta, zdravotné 
stredisko. Cena 75.000 
€, k dispozícii ihneď, s 
možnosťou vybavenia 
hypotekárneho úveru.
Tel. 0948091425

»Prenaj. gars. v RD v 
SC.Tel. 0905737309
»Dám do prenájmu 2 
izb. v RD zo samostat-
ným vchodom (vhod-
né pre robotníkov).Tel. 
0903460353

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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 no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Letné prázdniny sú už v plnom prúde. 
Každý z  nás, špeciálne to platí u  detí, 
túži po tom, aby prežil prázdniny boha-
té na zážitky. 

Čo to ale znamená, prežiť na zážitky 
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navští-
vených miestach, a  tým nemyslím len na 
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako 
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale 
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju 
podujme spoznávať. Bohaté leto môže pri-
niesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má 
určite mnoho ďalších podôb.

Jedno však má bohaté leto spoločné s bo-
hatým životom. Ide o  najdôležitejšiu prísa-
du, bez ktorej môžeme mať koľko chceme 
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do 
hĺbky nespoznáme. Ide o   najdôležitejšiu 
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky 
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov, 
ale to pravé bohatstvo života nám napriek 
tomu uniká.

Bohatý = Boh a  Ty. Naozajstné bohat-
stvo nám neprinášajú len samotné svetské 
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z na-
vštívených krajín sveta. Ozajstné bohat-
stvo nachádzame a spoznávame  vtedy, 
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa 
o to, aby sme boli úspešní v škole či v pro-
fesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité 
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný 
čas, snažíme ruka v ruke s Ním. 

„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On 
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomu-
jeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť. 
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: 
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím 
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve 
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď 
teda Boh takto oblieka trávu na poli, 
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, 
či neoblečie oveľa skôr vás, vy malover-
ní?“ (Mt 6,28-30).

Letné prázdniny sú v plnom prúde. Ne-
zabúdajme ani v  zaslúžených časoch voľna 
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť 
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na 
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, pre-
nasledovaných pre svoju vieru. 

Pomoc druhým nepozná voľný čas. 
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odká-
zaným budeme každý v rámci našich mož-
ností naďalej pomáhať aj cez prázdniny. 
Nielen dary, ale tiež modlitba je synony-
mom pomoci a dobra človeka.  A v dobro 
ľudí veril aj páter Werenfried van Stra-
aten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN. 
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj 
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“

Slovenská národná kancelária ACN Slo-
vensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všet-
kým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách 
myslia na našich prenasledovaných a  nú-
dznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všet-
kým, ktorí štedrým srdcom a  finančnými 
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.

Prajeme všetkým leto bohaté nielen na 
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a  po-
moc druhým. 

Bohaté prázdniny

» Jozef Bednár
ACN Slovensko

Zberné miesto: 

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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12 990 
U` OD V=KUPN= BONUS A`

600 

Nov? rodina Kia Ceed. DynamickW hatchback, 
rodinnW sportswagon, alebo jedinefnW ProCeed.
Nov? Kia Ceed nie je len o odv?anom dizajne, prJJaalivosti a FtWlovosti. Je to z?rove2  
auto, ktorF je nabitF najmodernejFJmi technolOgiami a ua v z?kladnej vWbave ponTka 
bezpefnostnF prvky ako AktJvny systFm udraiavania v jazdnom pruhu, fi Asistent na 
predch?dzanie felnWm zr?akam a mnohF halFie. Vyberte si z noviniek rodiny Ceed - 
dynamickW hatchback, rodinnW sportswagon alebo jedinefnW ProCeed ua od 1 2 990 . 
Vyme2te teraz vaFe auto za novF a zJskajte navyFe k jeho hodnote vWkupnW bonus  
aa 600 . Zistite viac na www.kia.sk alebo u v?Fho predajcu Kia.

Origin?lny… 
znamen? JsJ vlastnou cestou.

Kombinovan? spotreba paliva 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO 2: 121 - 169 g/km. *Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

N?mestie Sv. Martina 141/18 • Dunajsk? Luan? • Tel.: +421 918 766 194 | +421 918 760 375 | +421 918 766 201 
d.stryhal@motor-car.sk • www.kia.motor-car.sk

GARANC IA  KVAL ITY

ROeN% Z%RUKA
Motor-Car Dunajsk? Luan?, s.r.o.

www.kia.sk
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»Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606

»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové 
šachty . Cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchyn-
skú linku, rôzne.Tel. 
0919176233

»Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.
Tel. 0907374235
»Kúpim hodinky, mince, 
odznaky, pohľadnice, 
knihy.Tel. 0903753758
»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047

Občianska
riadková
inzercia
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    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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 no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, pre ktorú zabezpečuje-
me mediálne partnerstvo, prichá-
dza s ďalším ročníkom fotografickej 
súťaže.

Radi zachytávate krásu prírody, neo-
pakovateľné okamihy života, či dôležité 
detaily, ktoré iným unikajú, prostred-
níctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom 
presne vám je určený už 16. ročník súťa-
že Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi ama-
térski i profesionálni, vidiaci aj nevidia-
ci, na veku nezáleží. �  

Novinka 16. ročníka 
– mobilná fotografia

Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela 
fotografia, farebná fotografia a novinkou 
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra-
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu 
na svoje. Fantázii a  kreativite sa medze 
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za-
chytenie problematiky zrakovo postih-
nutých alebo fenoménu svetla. 

Podmienky súťaže: 
Súťažiť môže každá fyzická osoba, 

ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a 
podpísanou prihláškou. Na adresu orga-
nizátora ju spolu so súťažnými snímka-
mi pošle do 30. 9. 2019.

Do jednej kategórie môže autor prihlá-
siť minimálne jednu, maximálne štyri 
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo 

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií. 
Tematika fotografie musí priamo ale-

bo nepriamo súvisieť s problematikou 
zrakovo postihnutých ľudí či s fenomé-
nom svetla. V prihláške súťažiaci vyzna-
čí počet prihlásených fotografií i súťažnú 
kategóriu pre každú z nich. Každú foto-
grafiu musí označiť svojím menom, adre-
sou a názvom snímky. 

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vy-

hodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie 
práce v každej kategórii. Na úspešných 
autorov fotografií čakajú zaujímavé 
ceny, napríklad mobilný telefón od spo-
ločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od 
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky 
vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo 
predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla 
prevzal úspešný módny fotograf Lukáš 
Kimlička.

Výsledky súťaže budú zverejnené na 
stránke www.unss.sk najneskôr do 30. 
11. 2019. 

Zo všetkých súťažných fotografií po-
rota vyberie práce, z ktorých organizátor 
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu. 
Zároveň zo zaslaných fotografií porota 
vyberie snímky, ktoré budú použité v 
propagačnom kalendári ÚNSS na rok 
2020. 

Podrobné podmienky súťaže i Pri-
hlášku na stiahnutie nájdete na stránke 
www.unss.sk. 

Fotosúťaž Cesta svetla 2019

» Zdroj: UNSS
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   Predaj: 
• polykarbonátových
   dosiek na prístrešky,
   balkóny a zim. záhrady
• hliník. profilov
   a príslušenstva
• plexiskla a plného
   polykarbonátu

   Predaj: 
• polykarbonátových
   dosiek na prístrešky,
   balkóny a zim. záhrady
• hliník. profilov
   a príslušenstva
• plexiskla a plného
   polykarbonátu

LEXAN, ARLA

NAJLEPŠIE CENY V OKOLÍ

OD 7,80 € / m² s DPH

Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00

Tel.: 0917 323 441, sklad: Fučíková 8, Senec
www.lexanzelensky.sk
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Cena vencov od 10 €

PREDAJ
smútočných

vencov

Tel.: 0948 520 830
Boldocká 6, Senec

VÝMENA
PB fliaš
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Broskyne
samozber a predaj

AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o.
mobil: 0905 607 422

https://www.bizref.sk/samozberbroskyn
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HB - GASTRO  Pezinok
Najlacnejšie gastro produkty v okolí
- strúhanka, repkový olej, sterilizované uhorky a ďalšie.lej, sterilizovanéé u

Zabezpečujeme zber prázdnych 4l sklenených pohárov.

objednávky: 0948 446 249

dovoz

ZADARMO

Ce
ny

 sú
 b

ez
 D

PH
.
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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spol. s.r.o.
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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tel.: 0948 404 592
mail: j.machova@3xm.sk

» predaj
» kúpa

» prenájom
» financovanie

R E A L I T Y
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Vzorkovňa - Sklad:
Vinohradnícka 16

Senec

KROVSTAV

0904 111 115
e-mail: krovstav.info@gmail.com

Tesárske, Klampiarske,
Pokrývačske práce
Predaj a montáž

* Zľavy na základnú škridlu platia pri odbere s originálnou strešnou fóliou Tondach TUNING FOL.

VYUŽITELETNÉZĽAVY

Materiály,
ktoré sa Vás dotýkajú

Overené riešenie pre strechu

KOMPLETNÉ STRECHY
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e-mail: sekostav@sekostav.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

PONÚKAME:

SEKOSTAV spol. s r.o.

» pracovné odevy - 0911 340 130
» predaj stavebného materiálu
» betónu a štrku     » práce s JCB

» stavebné práce - 0911 408 660
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Nechce sa nám uveriť, že Internet 
môže byť aj nebezpečné miesto. 
Možno uveríme, keď uvidíme nový 
slovenský film s názvom „Kto je 
ďalší?“. 

Je inšpirovaný skutočnými udalos-
ťami z rôznych kontinentov rozpráva o 
kontroverzných témach, o ktorých mu-
síme hovoriť, lebo nikdy nevieme, kto je 

ďalší. Doba internetu nás totiž privádza 
na tenký ľad života a smrti. Tak, ako 
to hovorí slogan filmu, stať sa to môže 
každému a každý z nás je ohrozený. Pre 
„lajky“ na sociálnych sieťach je dnešná 
generácia ochotná riskovať vlastný 

život. Film otvára aj umlčanú tému se-
xuálneho zneužívania detí. Hovorme o 
týchto témach nahlas!

Premiéra už čoskoro
Originálna snímka vyrozprávaná 

jazykom dnešnej generácie pochádza 
z pera režiséra Mira Drobného, ktorý 
stojí za mimoriadne úspešným filmom 
o slovenskom rapovom fenoméne - 
„Rytmus, sídliskový sen“. Premiéra fil-
mu „Kto je ďalší?“ je naplánovaná na 22. 
augusta a do kín ju prinesie distribuč-
ná spoločnosť Bontonfilm, no už teraz 
sa film teší mimoriadnym úspechom. 
Kritické filmové oko festivalov nadchla 
aktuálnosť a jedinečnosť tém, ktorým sa 
film venuje.

Excelentná hudba
Hudobne sa na filme podieľali spe-

váčka Celeste Buckingham, slovenská 
raperka Aless Caparelli, britský spevák 
Liam Adams či americká hviezda, ktorá 
má na konte aj niekoľko nominácií na 
Grammy, Demi Lovato. Prvý soundtrack 
priniesla obľúbená speváčka Celeste 
Buckingham, ktorej skladba „Go Away“ 
sa ocitla aj v americkom hudobnom 
rebríčku Bilboard. Emotívny song s ná-
zvom #Voiceless je jej osobnou výpove-
ďou a aj preto sa Celeste Buckingham 
rozhodla participovať na tomto filme. 
„Mám osobné skúsenosti, ktoré sú po-
dobné tým z filmu, čo sa týka príbehu 

sexuálneho zneužitia. Verím, že hudba 
je univerzálnym jazykom a že cez ňu 
vieme riešiť aj témy, ktoré sú niekedy až 
príliš náročné na bežnú debatu. Dúfam, 
že ľudia sa po vzhliadnutí tohto filmu 
zamyslia nad svojimi blízkymi, ktorí si 
možno niečím podobným prešli, alebo 
prechádzajú, a nebudú ich za to súdiť, 
ale práve naopak, im budú oporou,“ 
povedala o spolupráci na filme „Kto je 
ďalší?“ speváčka Celeste Buckingham.

Svetové hviezdy
V hereckých úlohách sa môžeme tešiť 

na vynikajúceho herca Petra Brajerčí-
ka, autorku jedného zo soundtrackov - 
Aless Caparelli, no objavia sa aj hviezdy 
svetového formátu. Napríklad chariz-

matický Brian Caspe z Californie, mo-
delka Angela Nikolau, ktorá rada lozí 
po najvyšších budovách sveta, či mladí 
ruskí „rooftopperi“ Vadim Makhorov, 
Vitaliy Raskalov venujúci sa tiež ne-
bezpečnej zábavke lozenia po vysokán-
skych budovách.

Nielen premietanie
Filmové projekcie by mali sprevádzať 

aj rozhovory s tvorcami, režisérom, hu-
dobníkmi či hercami. Produkcia oslovi-
la tiež odborníkov na duševné zdravie, 
ktorí nám vysvetlia, ako sa brániť sexu-
álnym útokom či psychickému nátlaku 
na Internete. Tieto témy sú u nás síce 
nateraz tabuizované, ale o to je dôleži-
tejšie o nich hovoriť.                                  red

Kto je ďalší?

Zábery z nakrúcania                                                                                           foto produkcia

Herec Peter Brajerčík      foto produkcia
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DENNÉ TÁBORY V RC SLNIEČKO
TÉMA: SLOVENSKÁ DEDINA

Prihlasovanie:
e-mail: mcsenec@gmail.com
alebo na tel. č.: 0911 666 636

TERMÍNY: 29.7. - 2.8.
5.8. - 9.8.

3 - 6 ročné deti
6 - 9 ročné deti

CENA: 85 €

LICHNEROVA 44, SENEC, (nad Poštovou bankou)

denne: 16:00 - 20:00 h.
pon, str, pia: 7:00 -10:00 h.

Sob: 9:00 -10:00 h.
JUMPING: ut, štv, ned: 18:30 h.

Dama FITFITNESS ŽENY 
Otvorené aj v lete

KRUHÁČ, VACUTHERM, ROLLETIC

0905 308 046
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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

e-mail: mancal@centrum.sk

06
-0

00
2

Vezmeme do prenájmu
ornú pôdu v Tomášove

150 €/ha a rok

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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Autoservis Auto Arno
ponúka svoje priestory – kompletne vybavenú dielňu

pre Autoelektrikára živnostníka na dlhodobú
spoluprácu za veľmi výhodných podmienok. 

Bližšie podmienky dohodou. 
V prípade záujmu nás kontaktujte

na tel.: 0905 602 244, mailom autoarno@centrum.sk
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VLHNE VÁM DOM?
• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.sk
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Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06 

otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300

www.slovakiatap.sk

Akcia júl KOBERCE - PVC

Pokládka,Pokládka,
dovozdovoz

KOBERCE - PVC - metrážne, bytové,
   kancelárske a kusové koberce
- pvc, vinyl, sokle, lišty
- obrusy, garníže, behúne, rohože

- 30% - 30% zľavazľava
na koberce 200x290 mmna koberce 200x290 mm

- 40% - 40% zľavazľava
na všetky shyggy kobercena všetky shyggy koberce

- 30% zľava
na koberce 200x290 mm

- 40% zľava
na všetky shaggy koberce

SENEC
M.P.V. spol. s r.o., Mierové námestie č. 5
tel.: 02/45 92 21 33, mobil: 0903 590 685

e-mail: senec@slovaktual.sk
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
Minulý týždeň 

sa predstaviteľom 
hnutia OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽA-
NO) podarili dva 
veľké úspechy.

Predstavte si, že by niekto pobe-
ral státisíce eur zo štátnych dotácií 
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis 
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf 
hasičov z Piešťan založil národný zväz 
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič 
netušiacich hasičov urobil členov tohto 
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona-
nie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz-
námili s ním aj ministerku vnútra, a 
tiež prezidenta Hasičského a záchran-
ného zboru Alexandra Nejedlého.

Po dlhých mesiacoch naťaho-
vania prezident hasičov A. Nejedlý 
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš-
ťanských hasičov, ale krajského šéfa 
v Trnave, pretože vraj nedostatočne 
oboznámil svojich podriadených o 
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan-
ských hasičov navyše zostal vo svojej 
funkcii napriek rozhodnutiu discipli-

nárnej komisie, podľa ktorej sa dopus-
til podvodného konania a mal by byť 
zbavený funkcie.

Vďaka tlaku tieňového ministra 
vnútra za OĽANO Gábora Grendela 
ministerka Saková nakoniec odvolala 
šéfa piešťanských hasičov. Zodpoved-
nosť je však aj na pleciach prezidenta 
hasičov Alexandra Nejedlého, preto 
by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím 
skôr, tým lepšie.

Na 400-miliónový pochybný ten-
der ministerstva obrany na vozidlá 
4x4 zase upozornil tieňový minister 
obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Pod-
mienky súťaže, ktoré stanovilo minis-
terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo 
len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré 
navyše nebolo overené v bojových mi-
sách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa 
Úrad pre verejné obstarávanie pozasta-
vil tento pochybný tender a prebieha 
jeho vyšetrovanie.

Toto sú výsledky práce hnutia 
OĽANO za posledný týždeň. Strážime 
vaše peniaze a nebojíme sa poukázať 
na korupciu. 

Ďakujeme, že stojíte za nami. 03
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Meno a  priezvisko už od nepamäti 
predstavujú najdôležitejšie identi-
fikačné znaky, ktoré nás celý život 
sprevádzajú. Ako uvádza zákon, kaž-
dý musí mať meno a priezvisko. 

To však neznamená, že meno ale-
bo priezvisko sú nezmeniteľné. V praxi 
sa rozlišujú dve kategórie zmien mena 
alebo priezviska, a to zmeny, na ktoré 
nie je potrebné povolenie a zmeny, na 
ktoré je potrebné povolenie príslušné-
ho úradu. Povolenie na zmenu mena 
a  priezviska sa nevyžaduje napríklad 
vtedy, ak ide o zmenu cudzojazyčného 
mena na jeho slovenský ekvivalent, 
zmenu mena a  priezviska dieťaťa po 
jeho právoplatnom osvojení,  zmenu 
mena a priezviska z dôvodu zmeny po-
hlavia, zmenu priezviska po rozvode 
manželstva ako aj pri  ďalších situáci-
ách uvedených v zákone. Zmena mena 
alebo priezviska, na ktorú nie je po-
trebné povolenie, sa v matrike vykoná-
va na základe písomného vyhlásenia 
osoby, o ktorej meno alebo priezvisko 
ide, alebo jej zákonného zástupcu. 

V  prípade druhej kategórie zmien 
mena alebo priezviska musí fyzická 
osoba požiadať o povolenie príslušný 
okresný úrad podľa svojho trvalého, 
prípadne posledného trvalého pobytu 
na území Slovenskej republiky. Zmenu 
mena alebo zmenu priezviska môže 
príslušný úrad povoliť najmä ak ide o 

meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú 
na to dôvody hodné osobitného zrete-
ľa. Príslušný úrad preskúma žiadosť 
fyzickej osoby na zmenu mena alebo 
priezviska z hľadiska toho, či sú splne-
né dôvody, ktoré sú hodné osobitného 
zreteľa a či takáto zmena nie je v rozpo-
re so zákonom. 

V  prípade fyzickej osoby, u  ktorej 
prebieha zmena pohlavia, okresný 
úrad povolí používať neutrálne meno 
a  priezvisko, ak podá žiadosť a  prilo-
ží k  nej aj potvrdenie zdravotníckeho 
zariadenia, v  ktorom liečba prebieha. 
Na zápis zmeny mena alebo zmeny 
priezviska je príslušný matričný úrad, 
v ktorého matrike je zapísané meno 
alebo priezvisko štátneho občana Slo-
venskej republiky, ktorého sa zmena 
mena alebo priezviska týka. Zmena 
mena a priezviska podlieha poplatko-
vej povinnosti okrem prípadov presne 
vymedzených zákonom, kedy je zápis 
zmeny oslobodený od poplatku.

Zmena mena alebo priezviska

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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montáž a oprava
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

0948 312 754

Horúca letná akcia:
(do vypredania zásob)

zľava až 500€ na vystavené náhrobné kamene
Iba to najkvalitnejšie
              pre Vašich zosnulých!

možnosť nákupu na spátky
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Nie otáčky, ale obrátky.
Nie omluvenka, ale ospravedlnenka.

Slovenčina naša

Nie čumák, ale 
ňufák.Nie náčelník, ale veliteľ.

Slovenčina naša
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351

a)

PÍSMO

ZADARMOPÍSMO

ZADARMO
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Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*
ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € netto
- Možnosť pracovať v sobotu
POŽADUJEME:
- Ukončené stredoškolské vzdelanie/vyučenie
- Vzťah k móde a módnym trendom,
   zákl. prehľad v textilných materiáloch
- Zodpovedný prístup k práci
- Výdrž pracovať fyzicky v stoji
PONÚKAME:
- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)
- Doprava z miest Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,60 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie

* Zákl. plat 600 € brutto + 70 € brutto za dochádzku

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410
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VEREJNO - PROSPEŠNÝ PODNIK SENEC, a.s., Senec, Fándlyho 3

VÝVOZ ODPADU
VEĽKOOBJEMOVÝMI
KONTAJNERMI 

0903 410 436

AJ V SOBOTU

Prijmeme vodičov
 na nákladný automobil sk. C, E

02/4592 4704

Hľadám
spoľahlivého
brigádnika
so vzťahom

k záhradníckym
prácam

0915 775 250 06
-0
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Firma zo Senca prijme
do TPP, alebo ŽL:

strojníkov
na čelný nakladač

Info: 0903 431 066

Plat: 850 €
Nástup možný ihneď

Autoservis Auto Arno
prijme na TPP

Podmienka: vzdelanie v odbore + 2 roky praxe
Termín nástupu: 9/2019 prípadne ihneď
Nástupný plat plat (brutto): od 1200 € v závislosti
                                          od výkonu + odmeny a iné benefity

automechanika / vedúceho mechanika 

V prípade záujmu nás kontaktujte
 na tel. čísle: 0905 602 244,

mailom: autoarno@centrum.sk
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A

PD Tomášov
prijme:

Info na tel.:
0905 564 505

Nástup: dohodu
Hrubá mzda: cca 850 €

 dojič
 naháňač
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INZERCIA
0905 915 040
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Životopis zaslať na : fiantok@reiwag.sk 

Podmienka: odborná spôsobilosť v 
elektrotechnike – vyhl. 508/2009 Z.z. § 22

RENOMOVANÁ ZAHRANIČNÁ 
SPOLOČNOSŤ HĽADÁ 

ÚDRŽBÁRA NA 
TRVALÝ PRACOVNÝ POMER

MIESTO: SENEC
Základná zložka mzdy : od 1200,- €/mes. brutto  

+ príplatky podľa praxe a skúseností 

Snáď môj text nevyznie politicky, 
keďže naráža na zámer vlády „re-
formovať“ rodné čísla. Zdanlivo ne-
škodná téma, ktorá sa akosi vnukla 
úradníkom, ktorí sú na míle vzdiale-
ní od reality Slovákov. 

Fascinuje ma, že uprostred problé-
mov, ktoré prežíva obyvateľstvo, sa rie-
ši niečo, čo je zbytočné, byrokratické a 
nemá jediný prínos pre kvalitu života. 
Rovnako ma fascinuje  suma za to, kto-
rú predstavilo ministerstvo vnútra. A to 
ešte nezarátali náklady na všetky sprie-
vodné procesy, napr. zmenu dokladov. 
Viem, že to znie populisticky, ale tie 
akože malé financie by sme my neúrad-
níci použili racionálne. V tomto budem 
rád populistom. Tu sa totiž peniaze do-
slova plytvajú. Keby sa tak raz dostali 
ministerstvá do rúk skutočným odbor-
níkom, bežným ľuďom, som presvedče-
ný, že by sa objavili kvantá financií. 

Vo funkcii riaditeľa musím robiť 
veľa rozhodnutí. Riadiť školu je ako 
viesť štát v malom. Pri každej zmene 
zvažujem kontext. Myslím na to, ako 
moje rozhodnutie ovplyvní komunitu 
školy, koľko odčerpá financií a či bude 
pozitívne aj z hľadiska školstva. Lebo 
aj my riaditelia dávame signály na ce-
lospoločenské zmeny, i keď sú často 
nevypočuté. Uvažovanie v kontexte 
občanov však nie je blízke úradníkom a 
väčšine politikov. Míňajú sa rodné čís-
la? Poďme ich rýchlo upgradovať, nech 
o 30 rokov nemajú ľudia „problém“. 

Zdanlivo jednoduchá vec tváriaca sa 
ako významná štátna činnosť. No len 
na školách si takáto zbytočná zmena 
vyžiada ďalší čas na inováciu databáz, 
dokumentov, smerníc a pod. Na rozdiel 
od úradov, ktoré doslova prekvitajú 
personálom, školy nemajú túto vymo-
ženosť. So svojimi zástupcami odsu-
nieme výchovno-vzdelávací proces 
(podstatu školy) a môžeme sami týžd-
ne meniť údaje tak, ako to je pri „spac-
kaných“ GDPR, bezplatných obedoch, 
rekreačných poukazoch či e-schrán-
kach. Všetko to zavalilo školy, ktoré 
premrhajú čas i financie na opatrenia, 
ktorými sa prezentujú politici, absolút-
ne prehliadajúc dôsledky pre podria-
dených. Ak aj dajú nejakú podporu, jej 
aplikácia si vyžiada ďalšie dokumenty. 
Treba si pozrieť, aký megamanuál pre 
školy je na získanie štátnych financií 
na rekreačné poukazy. A popri tom ria-
dime bežné školské procesy. Hovorím 
iba za školy, nespomínajúc nemocnice, 
obyčajných občanov či iné zraniteľné 
inštitúcie. Stráca sa podstata činnosti 
uvedených organizácií. 

Kým budú vo vysokej politike 
teoretici a pseudoodborníci, ktorí sa 
prezentujú hurónskymi nápadmi bez 
schopnosti myslieť o dopadoch, bude-
me naďalej sledovať nápady, ktoré slú-
žia iba politickej propagande a mrhajú 
peniaze voličov. 

Len rodné čísla

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 

0917 373 326
www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

stavebný � bio � komunálny
VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina

HĽadÁte novÝch
zamestnancov, brigÁdnikov?

0905 915 040, 0905 719 132

mestnancov, brigÁdniko
My Vám s tým pomôžeme

inzerujte v rubrike
ZAMESTNANIE
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MUŽOV AJ ŽENY
- MONTÁŽ PODLOŽIEK, 

PRUŽINIEK, GUMIČIEK...
(jednoduchá a fyzicky nenáročná 

práca zameraná na zručnosť)

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY 
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU 

+ 1,20€/HOD.,  NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

UBYTOVANIE ZDARMA
 + STRAVNÉ LÍSTKY

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA 
PRIJME:

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 

Možnosť výhry 300 €

terasy

ZĽAVY AŽ DO 30%

balkóny
splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

rámové
bezrámové

Signum MG s.r.o. (areál stavebnín)
Mlynská 1, 900 44 Tomášov

Tel.: 0948 020 686

WWW.SIGNUMMG.SKWWW.SIGNUMMG.SK
info@signummg.skffoo@@@@ iggggnn gggggffffoooo@@@@@sssiiigggn mmgg ssskkkkkkkkki ggg..sinfo@signummg.sk

OHÝBANIE OCELEOHÝBANIE OCELE

krátenie na mieru, ohýbanie, viazanie do košov,
doprava na stavbu, predaj ocele ø 6-28 mm,

kari siete, distančné prvky
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