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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
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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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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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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
Nové modely rámov
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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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   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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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)
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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

45
-0

11
9

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

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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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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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
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Dáme do preájmu
priestory v Senci
na Mierovom nám. 7,
vhodné na obchodné,

kancelárske a iné účely.
Bezbariérové - prízemie.

0905 402 139
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Nie odbáčať 
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

Slovenčina naša

Kierkegaardov dodatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Johann Paul Friedrich Richter bol 
nemecký humorista a spisovateľ, ro-
mantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý 
človek, ktorý o vážnych témach hovoril 
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie 
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu ne-
majú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak 
známych výrokov, no v dnešnej dobe na 
Slovensku je dobré ho oprášiť.

Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďal-
ším skvelým výrokom ho obohatil Søren 
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a 
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná 
reč nie preto, aby vyslovili svoje myš-
lienky, ale aby zastierali, že žiadne ne-
majú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne 
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa 
ponúkajú u nás v čase, keď médiá priná-
šajú informácie o stále nových a nových 
politických stranách, v pozadí ktorých 
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo 
sa nazývajú politikmi novými, či poli-
tikmi novej generácie politiky. Jean Paul 
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal 
aj o nich. S  Kierkegaardovým „dodat-
kom“ je ich charakteristika dokonalá.

Túžba po moci a hlavne veľa rečí, 
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo 
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a 
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdi-
vých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju 
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlast-
ný „úspešný“ život. Napokon, počuli 
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie 
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a 
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“, 
je to predsa v mladom veku normálne. 
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý člo-
vek pracuje, maká na tri zmeny, po práci 
pomáha manželke s deťmi a po veče-
roch ešte aj obci, v ktorej žije.

Takéhoto človeka nazvali tí bez cti 
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou 
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si 
tie slová, zapamätajte si, za čo vás po-
važujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj 
za vami a budú od vás s lacným úsme-
vom a ešte lacnejším predstavením pý-
tať vaše hlasy výmenou za ich moc nad 
vami. 

Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“. 
Ľud má podľa nich držať ústa. 
Lenže – nemali sme prá-
ve to u nás do roku 1989? 
Kierkegaardov dodatok je 
naozaj možno v čase starý 
– veď má už viac ako 150 
rokov. Napriek tomu 
sa zas stáva aktuál-
ny. Všetko dobré -

(dokončenie z minulého čísla)

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po-
máha chudnúť.

Základné princípy:
Mäso

-

Strukoviny

Nízkotučné mlieko a mliečne výrob-
ky

-

Vajíčka
-
-

Ovocie
-

-
-

-

-

-

-
-

Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža 
a ostatné obilniny

-
-
-

Sladkosti a  pochutiny

-

Samozrejmosťou je vyhýbať sa živo-
číšnym tukom, ako sú slanina, masť, 
oškvarky, klobásy. -

-
-
-

Diéta na zníženie hladiny 
cholesterolu

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

metabolizmu a výživy

-

-
-
-
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Tureň, okres Senec
(areál bývalého PD)

e-mail: bonamal@bonamal.sk

0905 602 887

KOMPLETNÝ STAVEBNÝ
MATERIÁL

Miešanie farebných omietok

 SAKRET      PEAKSTON

AKCIA
NA ZATEPLOVACÍ

SYSTÉM

AKCIA
NA ZATEPLOVACÍ

SYSTÉM
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Zberné miesto: 

»CZ 175 JAWA 250, 350,                       
PIONIER, STADION, MUS-
TANG, SIMSON, KÚPIM 
TIETO MOTORKY. Tel. 0915 
215 406

»Prenaj. gars v RD v SC. 
Tel. 0905 737 309

»Kúpim priemyselný po-
zemok príp. pozemok s 
halou, nie som RK. Tel. 
0907 672 305

»Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 
litrov a vodomerné plas-
tové šachty . Cena od 650 
€. Doveziem, osadím,            
vykonám aj tlakovú 
skúšku. Tel. 0905 925 
991

»Predám broskyne.Tel. 
0245901131
»Predám hrozno Muškát 
moravský, Műller Thur-
gau, Devín, Silván, Bur-
gund a Veltlín zelený.Tel. 
0918809622
»Lacno predám zachoval-
ké demižóny 5-50 litrové / 
12 ks, lis a drvič na výrobu 
vína. Tel. 0907026665

»Kúpim ľudové kroje.Tel. 
0902708047
»Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené. Tel. 
0903753758

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       

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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čo-
raz častejšie jedným z prvých krokov 
na ceste k vlastnému bývaniu. 

Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti, 
ktorým záujemca prejaví vážny záujem 
o  kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Re-
zervačnú zmluvu nemožno zamieňať 
so zmluvou o  budúcej zmluve. Úče-
lom rezervačnej zmluvy je krátkodobé 
rezervovanie nehnuteľnosti pre záu-
jemcu za účelom získania finančných 
prostriedkov a prípravy potrebných 
podkladov a  dokumentov k  uzatvore-
niu zmluvy o  prevode nehnuteľnosti. 
Rezervačná zmluva je teda typ nepo-
menovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára 
medzi záujemcom, vlastníkom nehnu-
teľnosti a realitnou kanceláriou (v prí-
pade, ak sa nehnuteľnosť predáva pros-
tredníctvom realitnej kancelárie). 

Výhodou uzavretia takejto zmluvy 
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti 
(prípadne aj realitnej kancelárie), že 
nehnuteľnosť neponúkne do vopred 
určeného dátumu na predaj a nebude 
rokovať o jej predaji s iným záujemcom 
a  na druhej strane je táto zmluva po-
tvrdením vážneho záujmu záujemcu 
o  kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle 
sa medzi zmluvnými stranami dojed-
náva aj poplatok, tzv. rezervačná zá-
loha ako záloha na kúpnu cenu alebo 
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy 
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo 

poplatok započíta do kúpnej ceny ako 
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve 
je možné dojednať aj prípadnú sankciu, 
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal 
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek 
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prí-
pad, ak by bola nehnuteľnosť predaná 
inému záujemcovi v čase do konca ter-
mínu rezervácie. 

V rezervačnej zmluve je možné do-
jednať sankciu aj pre prípad, ak by zá-
ujemca svoje rozhodnutie prehodnotil 
do konca termínu rezervácie a ďalej 
by už nemal záujem o  kúpu predmet-
nej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva 
by mala obsahovať najmä popis všet-
kých zmluvných strán, špecifikáciu 
nehnuteľnosti, výšku rezervačného 
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnu-
teľnosť,  výšku sankcií za porušenie 
povinností zo strany zmluvných strán 
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľ-
nosť rezervovaná. Správne sformulo-
vaná rezervačná zmluva chráni všetky 
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľ-
nosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

Rezervačná zmluva na kúpu 
nehnuteľnosti

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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00

knabrany.sk
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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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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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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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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 august KOBERCE - PVC

Pokládka,Pokládka,
dovoz

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% zľavazľava
na všetky shyggy kobercena všetky shyggy koberce

- 30% zľava
na koberce 200x290 mm

- 40% zľava
na všetky shaggy koberce

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610

E-mail: info@topkrby.sk
          

www.topkrby.skwww.topkrby.skwww.topkrby.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

predaj, montáž

a servis
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AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER

INZERCIA
0905 915 040

Nie 
prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša

Druhý prípad afrického moru oší-
paných (AMO) na Slovensku za-
znamenali v obci Veľký Kamenec v 
okrese Trebišov. 

Vzdialenosť od prvého miesta výsky-
tu ochorenia je približne 5,5 kilometra. 
Informovla o tom Štátna veterinárna a 
potravinová správa (ŠVPS) SR na svojej 
webovej stránke.

Ako uvádza, ide o jednu ošípanú, 
ktorej príčinou úhynu bolo infikovanie 
sa vírusom. „Pred úhynom prejavovala 
zmeny zdravotného stavu ako zvýšená 
teplota, poruchy pohybového aparátu a 
kožné zmeny. V danom chove sa v čase 
úhynu nenachádzala žiadna iná ošípa-
ná,“ znela informácia. Zdroj nákazy v 
čase našej redakčnej uzávierky nebol 
jasný a v súčasnosti sa realizuje epizoo-
tologické šetrenie.

Likvidácia chovov
Podobne ako v ohnisku v obci Stráž-

ne boli ošípané utratené a neškodne od-
stránené vo veterinárnom asanačnom 
ústave. Vo Veľkom Kamenci likvidovali 
68 ošípaných v 12 chovoch. Do aktuali-
zovaného ochranného pásma sú zara-
dené obce Veľký Kamenec, Malý Kame-
nec a Strážne. O ďalšie obce sa rozšírilo 
aj pásmo pozorovania.

Začalo sa to v Strážnom
AMO bol po prvý raz diagnostikovaný 

na území Slovenskej republiky v obci 
Strážne pri hraniciach s Maďarskom, o 
čom informovalo Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 25. júla. 
Štátni veterinárni inšpektori následne 
usmrtili všetky štyri ošípané v domá-
com chove, v ktorom bol výskyt potvr-
dený. V utorok (30. 7.) v rámci opatrení 
na zabránenie šírenia AMO vykonali 
preventívnu likvidáciu všetkých ošípa-
ných v obci, ktorých bolo približne 20.

Druhý nález
Veľký Kamenec je druhou slovenskou 

obcou s potvrdeným výskytom AMO. 
Okrem výskytu AMO v jednom tamoj-
šom chove sa vírus v ďalších chovoch v 
tejto obci nepotvrdil. Opatrenia zákazu 
chovu ošípaných sa týkajú obci Strážne 
a Veľký Kamenec, do ochranného pásma 
je zaradený aj Malý Kamenec. Do rozší-
reného pásma pozorovania sú zaradené 
obce Viničky, Ladmovce, Zemplín, Stre-
da nad Bodrogom, Svätá Mária, Svinice, 
Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, Veľ-
ký Horeš, Malý Horeš, Pribeník, Borša, 
Bara, Klin nad Bodrogom a Černochov.

Riziko rozšírenia nákazy aj do ďalších 
obcí je pomerne vysoké, a to aj vzhľa-
dom na častý cezhraničný pohyb ľudí v 
tejto oblasti. 

Aktivity pri hraniciach
V Maďarsku evidujú výskyt a šírenie 

AMO už dávnejšie. Súčasťou opatrení 
je aj vyhľadávanie možných uhynutých 
zvierat v prihraničných oblastiach v 
okolí obcí, kde bolo zistené ohnisko 
nákazy. „Máme prisľúbenú aj pomoc 
od armády, aby sme celý ten terén prešli 
a hľadali, či tam nie je náhodou niečo 
uhynuté,“ skonštatoval riaditeľ Regio-
nálnej veterinárnej a potravinovej sprá-
vy Trebišov.

Povinnosti chovateľa
Štátna veterinárna a potravinová 

správa (ŠVPS) SR upozorňuje na mimo-
riadnu dôležitosť dodržovania zásady 
biologickej ochrany chovov ošípaných. 
V prípade úhynu domácej ošípanej 
alebo podozrenia z nákazy je majiteľ 
zvieraťa povinný to ihneď nahlásiť prí-
slušnej RVPS a veterinárnemu lekárovi. 
Chovatelia sú povinní mať zaregistrova-
né chovy aj keď chovajú iba jednu oší-
panú.                                                TASR + red.

Africký mor ošípaných už má u nás druhé ložisko

Postihnuté sú nateraz východné regióny

Foto: Wikimedia
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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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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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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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montáž a oprava
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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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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 

06
-0

07
9

0948 757 757

TLAKOVÉ
A MECHANICKÉ

ČISTENIE
 DOMOVEJ

A PRIEMYSELNEJ
KANALIZÁCIE

MONITORING

KANALIZÁCIE
KRTKOVANIE

ČISTENIE

NON-STOP
HAVARIJNÁ SLUŽBA

www.eupipe.sk

Nie vidíme sa (v zmysle na-
budúce), ale uvidíme sa, budeme sa vidieť.

Slovenčina naša

Medveďov je naozaj v našej príro-
de akosi veľa. A sú čoraz bližšie k 
ľudským obydliam. Čo tak poradiť 
čo robiť počas možného stretu?

Keď sa človek nachádza v lese sám, 
mal by svoju prítomnosť medveďovi 
oznámiť napríklad pískaním, tlieska-
ním alebo spievaním. Ak medveď o 
človeku vie, spravidla sa mu vyhne, 
povedal pre TASR Marián Hletko 
zo Zásahového tímu pre medveďa 
hnedého zo Štátnej ochrany prírody 
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispô-
sobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Akti-
vita medveďov narastá za súmraku a 
klesá na úsvite.

Ak sa chce človek vyhnúť stretu s 
medveďom, mal by obmedziť pohyb 
v horách pred svitaním a za súmraku, 
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by 
sa mal pohybovať výlučne po turis-
tických chodníkoch. „Ak ste na pre-
chádzke s partnerom, s partnerkou 
alebo vo väčšej skupine, upozornite 
medveďa na svoju prítomnosť rozho-
vorom, minimalizujete tak možnosť, 
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval. 

ŠOP upozorňuje na to, že človek 
by sa mal počas turistiky alebo pre-
chádzky vyhýbať miestam s obme-

dzeným rozhľadom a s hustým poras-
tom. Medvede tam často oddychujú. 
„V prípade, že sa prechodu cez húš-
tinu nemôžete z akéhokoľvek dôvo-
du vyhnúť, zastaňte a upozornite na 
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hus-
tého porastu dostanete. Počkajte pár 
minút a dožičte tak medveďovi čas na 
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Mari-
án Hletko. 

Na svoju prítomnosť by mal člo-
vek upozorniť medveďa aj v prípade 
hmly, silného dažďa či v okolí rieky. 
„Vodný tok kamufluje vašu prítom-
nosť tak, že medveď nemusí počuť váš 
príchod. Keď sa napríklad približujete 
k medveďovi proti vetru, nemôže za-
chytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež 
by sa človek mal vyhýbať miestam 
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré 
medvede vyhľadávajú pre dostatok 
atraktívnej a ľahko dostupnej potra-
vy.

„V územiach s vyššou frekvenciou 
pohybu turistov alebo v dôsledku 
iných rušivých vplyvov, sa medvede 
počas dňa správajú zväčša stacionár-
ne, čo zmenšuje ich šance na stretnu-
tie s človekom,“ doplnil marián Hlet-
ko.

Ak medveď o vás vie, je dobre

» TASR + red

Sto rokov od oživotvorenia Matice 
slovenskej (MS) si jej predstavitelia 
pripomenuli v nedeľu odhalením 
busty národného dejateľa a politika 
Jána Vanoviča pred sídelnou budo-
vou MS v Martine.

Predseda MS Marián Gešper pripo-
menul, že práve členská základňa mati-
čiarov v roku 1919 zásadným spôsobom 
prispela ku konsolidácii nového česko-
slovenského štátu. „Matičiari obrodili 
národnú kultúru v regiónoch a došlo 
k celkovému povzneseniu slovenského 
národného vedomia. A ku konsolidácii 
národno-občianskej spoločnosti. Oži-
votvorenie MS je pevne spojené aj so 
storočnicou oslobodenia a začlenenia 
Slovenska do československého štátu, 
s minuloročným výročím Martinskej 
deklarácie Slovenskej národnej rady, 
vznikom Československej republiky. O 
to viac, že mnohí, ktorí stáli pri obnove 
MS, boli súčasne veľmi politicky a ná-
rodne činní,“ povedal Marián Gešper.

„Pointa je stále jedna a tá istá. Sku-
pina ľudí, ktorí svoj život pojmú inak 
ako iba starosťou o vlastné súkromné 
dobro. A otvoria ho iným ľuďom. Tieto 
stopy vidíme v MS a Živene pred 100 a 
150 rokmi, ale i dnes. Ľudia nechcú žiť 
iba komfortne sami pre seba. Otvárajú 
sa iným a robia niečo pre to, čomu sme 
hovorili povznesenie národa. Možno 
je to už archaicky povedané. Možno sa 
niekto z toho smeje, ale ja to stále vidím 
ako úžasne dôležité. Títo ľudia robia 

nesebecky, obetavo mnoho dobrých 
vecí, z ktorých komunita môže žiť,“ 
povedal generálny biskup Evanjelickej 
cirkvi na Slovensku Ivan Eľko.

MS patrila podľa Pavla Pareničku 
zo Slovenského literárneho ústavu MS 
v 19. storočí medzi najvýznamnejšie 
kultúrne ustanovizne. „Pre Slovákov 
predstavovala všetko. Bola vedeckou 
inštitúciou, národným múzeom, osve-
tovým spolkom, ich reprezentantom. 
Samozrejme, propagovala slovenský 
národ. Preto bola jej činnosť v roku 1875 
pozastavená, potom zrušená. Ďalšími 
dekrétmi bol dokonca zhabaný maje-
tok a využívaný na protislovenské cie-
le. Napriek tomu sa Martin stal centrom 
slovenského národného hnutia a čaka-
lo sa len na lepšie časy. Tie prišli v roku 
1918,“ informoval Pavol Parenička.

Po odhalení busty prešli matičia-
ri v sprievode na Národný cintorín v 
Martine k hrobu Jána Vanoviča. „Mu-
síme si uvedomiť, že veľmi úspešné 
matičné obdobie bolo práve počas 30. 
a 40. rokov minulého storočia. Teda po 
vzniku Československej republiky. Pre 
matičiarov je to obrovská inšpirácia, 
aby sme znovu mali silné osobnosti, 
ako boli Jozef Škultéty, Matúš Dula, Ján 
Vanovič. Teda ľudia, ktorí robili veci z 
presvedčenia a súčasne s pietou a vnú-
tornou odovzdanosťou spoločnosti, 
národu. To je pre nás obrovský odkaz i 
záväzok,“ vyzval Marián Gešper.

Storočnica obnovenej Matice

» TA SR
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Kontaminované suroviny, nedo-
držanie správnej technológie, ale 
i zlé skladovanie surovín a hoto-
vých pokrmov nahrávajú v lete 
alimentárnym nákazám -  ochore-
niam z pokazených jedál. 

Leto je obdobím s najvyšším počtom 
ochorení na salmonelózu. Príčinou 
môže byť aj mäso pripravené vonku na 
grile. Pri grilovaní dbajte na správnu 
prípravu – mäso nakrájajte na tenšie 
plátky alebo menšie kúsky a naklepte 
ho, odstráňte z neho kožu i tuk a pečte 
ho na hliníkovej fólii. Grilujte pri mier-
nejšej teplote – tak, aby bolo menej 
spálené na povrchu, ale prepečené aj v 

strednej časti. Zažívacie ťažkosti môžu 
spôsobiť aj nedostatočne tepelne upra-
vené potraviny. Okrem dodržiavania 
osobnej hygieny používajte pri grilovaní 
čisté náčinie, utierky a myslite na ochra-
nu jedál pred hmyzom. Pokrm skonzu-
mujte čo najskôr.

Zdroje kontaminácie
Pôvodcovia zdravotných komplikácií 

sa prenášajú kontaminovanými potravi-
nami, najmä mäsom a mäsovými výrob-
kami, vajcami alebo výrobkami z vajec, 
cukrárenskými výrobkami s obsahom va-
jec, tepelne nespracovanými mliečnymi 
výrobkami.  Kontaminované však môžu 
byť aj iné druhy potravín, napríklad ne-
dostatočne umytá zelenina a ovocie. 

Ach tie salmonelózy
Salmonelózy patria u nás k ochore-

niam s najvyššou chorobnosťou. Vlani 
bolo hlásených 7 373 ochorení na sal-
monelózu, čo predstavuje chorobnosť 

135,45/100 000 obyvateľov. Oproti roku 
2017 stúpol ich počet o 17,7 percent a za 
posledných päť rokov má narastajúci 
trend. Salmonely zároveň spôsobujú 
najväčší počet epidémií. V roku 2018 
bolo na Slovensku hlásených celkovo 
501 epidémií salmonelóz ( za epidémiu 

sa pokladajú dvaja a viac chorých),  z 
toho 174 epidémií bolo s počtom cho-
rých 3 a viac osôb v jednom ohnisku. 

Niekoľko naj...
Najčastejšie sa ľudia nakazili po 

konzumácii vajec a výrobkov z nich. 
Nahlásili ich v 86 epidémiách, pričom 
v 47 prípadoch išlo o domáce vajcia, v 
30 prípadoch o vajcia z obchodov a v 
deviatich prípadoch sa ochorenie pre-
javilo po skonzumovaní cukrárenských 

výrobkov a sladkostí.
Druhým najčastejším faktorom pre-

nosu bolo mäso a mäsové výrobky. Z 
19 epidémií išlo v 12 prípadoch o kura-
cie mäso, v 4 o mäsové výrobky, v 2 o 
bravčové mäso a v 1 jednom prípade o 
hovädzie mäso. Najviac chorých osôb 
zaznamenali epidemiológovia v rámci 
rodinných osláv a udalostí, napríklad 
svadieb a krstín. Na dvoch nezávislých 
rodinných akciách v okrese Kežmarok 
sa z celkového počtu 208 exponovaných 
nakazilo až 77 osôb, 46 dospelých a 31 
detí. Štrnásť ľudí museli hospitalizovať. 
Epidemiologické vyšetrenie ukázalo, že 
na oboch akciách konzumovali zákusky 
od rovnakého dodávateľa.

Príznaky salmonelózy
Je to vysoká teplota, nevoľnosť, kŕčo-

vité bolesti, zvracanie, zelené hnačky s 

prímesou krvi, nastupujú 6 – 72 hodín 
po skonzumovaní kontaminovaného 
jedla. Salmonely ničí teplota 70 stupňov 
počas desiatich minút. Musí byť dosiah-
nutá rovnaká vo všetkých častiach pri-
pravovaného pokrmu.

Pozor na kampylobakteriózy
Prvenstvo medzi ochoreniami, kto-

ré spôsobujú skazené potraviny, patrí 
kampylobakteriózam. Za posledných 

desať rokov zaznamenávajú epide-
miológovia narastajúci trend.  Kam-
pylobakteriózy však spôsobujú menej 
epidémií ako salmonely. V roku 2018 
na Slovensku zaznamenali 8 428 ocho-
rení na kampylobakteriózu, chorobnosť 
predstavuje 154,84/100 000 obyvateľov. 
Celkovo bolo hlásených 176 epidémií 
kampylobakteriózy, z toho v 22 epidé-
miách ochoreli traja a viac ľudí. Naj-
častejšie bolo zdrojom ochorení mäso a 
mäsové výrobky. Najhoršie vyšlo kura-
cie – z 15 epidémií spôsobilo ochorenie 
v 13 prípadoch, 2-krát nákazu vyvolali 
mäsové výrobky. Takmer všetky epidé-
mie kampylobakteriózy s 3 a viac infiko-
vanými osobami vznikli na rodinných 
stretnutiach.

Príznaky kampylobakteriózy
Ide o bolesť brucha, hnačku, ho-

rúčku, bolesti hlavy a svalov, niekedy 
zvracanie. Prejaví sa 1 -  7 dní po skon-
zumovaní kontaminovaného jedla. Rizi-
kovým potravinami sú surové hydinové 
mäso, surové mlieko a tepelne neopra-
cované mliečne výrobky, nedostatočne 
tepelne opracované alebo opätovne 
kontaminované výrobky z mäsa a ne-
upravenej pitnej vody.

Tabuľka1:
Epidémie salmonelózy 
podľa krajov:
Žilinský                      38          Prešovský     32
Banskobystrický    25         Trnavský       19
Trenčiansky             19           Košický         18
Nitriansky                17           Bratislavský 6 

Tabuľka2:
Epidémie kampylobakter 
podľa krajov:
Trnavský                  7       Prešovský           4
Nitriansky               4        Košický                3
Banskobystrický   2        Žilinský               2 
Bratislavský        < 2        Trenčiansky    < 2

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR 
spracoval – ib

Foto: Zdroj archív red.

V lete dbajte na dodržiavanie hygieny a vhodný spôsob prípravy jedál

Ako predísť zdravotným 
ťažkostiam a nákazám zo stravy

Salmonela v Petriho miske

Hygiena je prvoradá.

Asi neviete, že...
baktéria salmonella a iné baktérie pre-

žívajú aj v mrazených potravinách a pri 
teplote varenia nižšej ako 60 stupňov 
Celzia, množia sa i pri chladničkových 
teplotách vyšších ako 5 stupňov Celzia

mikroorganizmy sa v mäse a v živočíš-
nych potravinách množia, veľmi rých-
lo prenikajú do potraviny a ľudskému 
organizmu môžu spôsobiť aj závažné 
zdravotné problémy. Preniesť ich môže-
te rukami, ale napríklad aj kuchynský-
mi utierkami a kuchynským náradím

nedostatočne tepelne upravené mäso 
je rizikovejšie pre malé deti a tehotné 
ženy

mäso nie je vhodné namáčať a umývať 
v nádobe s napustenou vodou

Zásady prevencie 
pred zažívacími 

problémami
umývajte si ruky mydlom a vodou pred 

prípravou a počas prípravy pokrmov, 
pred  jedením, po práci so surovými po-
travinami, po návšteve toalety, po kon-
takte so zvieratami

neumývajte surové mäso namáčaním 
vo vode

nespracúvajte na jednej pracovnej plo-
che a rovnakými kuchynskými nástroj-
mi surové a tepelne upravené suroviny

vyhnite sa konzumácii nedostatočne 
tepelne upraveného mäsa

potraviny vyžadujúce chladenie – 
mäkké mäsové výrobky, čerstvé mäso, 
mliečne výrobky, čerstvé cukrárenské 
výrobky, šaláty, omáčky a iné rýchlo sa 
kaziace potraviny nakupujte do chladia-
cej tašky, dopravte domov čo najskôr a 
dajte hneď do chladničky

nevytvárajte si zbytočne veľké zásoby 
potravín a pokrmov, suroviny, pokiaľ je 
to možné, spracujte do pokrmov čo naj-
rýchlejšie

pri rozbíjaní vajíčok dávajte pozor na 
to, aby ste ich obsah nekontaminovali 
škrupinou alebo rukami

udržiavajte neustále v čistote pracovné 
plochy, kuchynské náradie a pomôcky

„Ochorenia prenášané potravina-
mi postihujú najmä gastrointesti-
nálny systém človeka. Najčastejšie 
spôsobujú hnačky, bolesti brucha, 
zvracanie,  niekedy aj vysokú teplo-
tu. Nepríjemnosti zväčša o pár dní 
pominú, ale v niektorých prípadoch 
môžu mať ochorenia komplikovaný 
priebeh.“ 

Ján Mikas, hlavný hygienik SR 

„Ochorenia najčastejšie vyvolávajú 
baktérie prežívajúce v potravinách, 
ktoré nie sú dostatočne tepelne spra-
cované alebo sú nesprávne usklad-
ňované. Najčastejšími baktériami 
vyvolávajúcimi alimentárne ochore-
nia u ľudí sú salmonely, šigely, kam-
pylobaktery, listérie, yersínie a E. 
coli.“ Ján Mikas, hlavný hygienik SR 
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Nie dal to, ale dokázal to.
Doporučená je zásielka, 

odporúčaná môže byť kniha.
V texte nie odsek, ale odstavec.

Slovenčina naša
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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:

0917 373 326
www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

stavebný � bio � komunálny
VÝKOPOVÉ PRÁCE

MINIBÁGROM
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina

INZERCIA
0905 719 132
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gapco64@gmail.com Kamenárstvo Gapčo
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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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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
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smer Viničné
(pri Slovnaft pumpe)

BEZDOTYKOVÁ UMYVÁREŇ

OTVORENÉ
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Rádiodiagnostické centrum
Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2
vykonáva vyšetrenia:

Naše pracovisko patrí k najmodernejším na Slovensku.
Je kompletne digitalizované a používa prístroje spĺňajúce nové, prísne normy Európskej únie.

Objednávanie pacientov na tel. č.: 0904 013 977, 0905 600 314 alebo na presný termín cez www.TOPDOKTOR.sk

klasické RTG – skiagrafiagrafia ultrazvukové vyšetrenia 

celotelová denzitometria                             
                                                                                      

 mamografia

Od júla 2019 sú všetky rádiologické vyšetrenia vrátane
denzitometrie hradené zo zdravotného poistenia

u všetkých poistencov zdravotných poisťovní  

Predlhé roky sľu-
bujem mojej Pavlín-
ke postaviť dom. Keď 
som si už konečne 
našiel čas, tak som 
sa dostal do vlastnej 
pasce. Pri všetkom 
chcem byť, všetko 

kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak 
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.

Keďže finišujem s domom, správy 
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam 
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si 
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla 
spŕška kritiky za to, že podľa Trubano-
vých slov si dal v mladosti jednu cigaretu 
marihuany ... a chcel som sa ho zastať. 
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu 
viac a pozrel predmetné video, kde Tru-
ban reční o drogách.

A zostal som z neho zhrozený. Pustili 
ho na vysokú školu medzi mladých štu-
dentov a on miesto toho, aby im dal ne-
jaký pozitívny vzor či príklad do života, 
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami, 
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne 
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade 
vôbec nebolo o jednej marihuanovej ciga-
rete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A 
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjad-
rovali, museli to byť aj tvrdé drogy.

Tu je pár jeho výrokov pred študen-
tami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe 
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN 
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA 
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som 

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a po-
tom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ 
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA 
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež 
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE 
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP, 
že ti to bude trvať celý život …“

Katastrofa. A toto má byť vraj budúci 
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpoved-
ne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami 
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujú-
ce. Viem, že ostatní opoziční politici budú 
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčan-
livosti - lebo veď Truban je „náš človek“. 
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba 
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.

PS. V našom hnutí OĽANO ideme na 
to poctivo - ak sa chce poslanec znova po-
slancom stať, musí ísť pekne krásne na ko-
niec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voli-
čom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí 
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka 
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli 
si hľadať nového hostite-
ľa, cez ktorého sa do 
parlamentu znova 
prepašujú. Dve z 
nich tento týždeň 
nakoniec skončili v 
KDH, ktoré ich dá do-
predu na kandidátku 
... nuž aj tak sa dá robiť 
akože „charakter-
ná“ politika.

Trubanove drogy

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO
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(dokončenie z minulého čísla)

Nadviažem na text o kritickom 
myslení (KM) z minulého čísla. Vy-
učovanie KM je dôležité nielen v 
rámci predchádzania extrémistic-
kým názorom, konšpiráciám alebo 
manipuláciám. 

Je dôležité aj z hľadiska výchovy k 
občianstvu a politickej gramotnosti, 
aby nová generácia predchádzala váž-
nym chybám v spoločenskom živote. 
Žiaľ, sme v situácii, keď mnohé osob-
nosti propagujú informácie bez KM 
- nevedome alebo schválne. Robia tak 
aj mnohé médiá, najmä informačné 
kanály na internete, ktoré sú žiakom 
najbližšie. Aj keby sme dospeli ku kon-
cepcii KM na vyučovaní, ťaháme za 
krátky koniec, pretože nám konkuru-
jú médiá a osobnosti, ktorých „berú“ 
mladí vážnejšie ako učiteľov. Obávam 
sa, že snahy viesť novú generáciu ku 
KM budú málo účinné. Nejaký účinok 
nie je vylúčený, no ciele netreba prece-
ňovať. 

Napriek tomu treba poukazovať 
na prejavy osobností. Neraz sú autori-
tami nielen pre žiakov. Nemusia to byť 
len ľudia z populárnej kultúry, ale aj 
činitelia, ktorí môžu ovplyvniť alebo 
ovplyvňujú štát. Aj títo vyslovujú vý-
roky, ktoré maria snahy školy i rodiny 
viesť deti k triezvemu mysleniu.

V týchto dňoch rezonujú vo vrchol-
nej politike drogy. Jeden z politikov sa 
priznal pred mladými, že bral drogy. 
Ako učiteľ takéto vyjadrenie nemôžem 
prijať ani z úst bežného učiteľa, ani 
vplyvného politika. Do tejto osobnosti 
sa „pustili“ iní, ktorí mali alkoholový 
škandál, alebo kontakty s ľuďmi, čo 
sa zaoberajú nelegálnou činnosťou či 
politici, čo propagujú totality. Zlodej 
kričí, chyťte zlodeja! Len na chvíľu si 
predstavte, ako to ničí výchovné snahy 
školy či rodiny. 

Okrem toho, v školách hovoríme o 
marihuane, argumentujeme žiakom, 
aká je riziková, škodlivá, nelegálna. 
Pritom sa legálne užíva obrovská časť 
drog, z ktorých štát žije, dovolí ich 
propagovať, ba ich viac-menej toleru-
je. Napr. alkohol, ktorý masívne ničí 
ľudí, rodiny, vzťahy a podliehajú mu 
aj politici, čo je tolerovaným verejným 
tajomstvom. Je to takisto kategória 
drog a možno nebezpečnejšia ako ma-
rihuana. Avšak KM našich osobností 
v tejto oblasti zlyháva a svoju nevedo-
mosť či zámernosť šíria. Potom sa chcú 
zázraky od učiteľov, ktorých vplyv je 
prirodzené menší ako verejne činných. 
Otázkou je, či práve tí majú dôvod po-
výšiť KM na jednu z priorít školy.     

Kriticky o kritickom myslení 

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
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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

PD Tomášov
prijme:

Info na tel.:
0905 564 505

Nástup: dohodu
Hrubá mzda: cca 850 €

 dojič
 naháňač

06
-0

11
2

06
-0

12
5

Úspešná firma hľadá do nových priestorov:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*
ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € brutto
- 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 Senec, Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,90 €, pitný režim, zabezpečené ubytovanie

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

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410

(obsluha strojov a strojných zariadení, výroba
komponentov pre automobilový priemysel)

Firma UniTube, Poľná 4/A, Senec

do nášho kolektívu v Senci hľadáme
nových kolegov na pozíciu

výrobný pracovník

V prípade záujmu kontaktovať:
Mgr. Mária Hyrosova

m.hyrosova@unitube.ch
Telefon: 0918 729 509

Práca na dve zmeny: od 06.00 - 14.00 hod
a 14.00 - 22.00 hod , vhodne skôr pre ženy
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Zákl. mzda: 770 € /mes. brutto
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6Info na tel.: 0948 299 121

Domus Bene - Dom Dobra Senec
prijme do zariadenia pre seniorov

Nástup:
Miesto práce:

Ubytovanie:
Plat:

IHNEĎ alebo dohodou
Senec
zabezpečené
600 - 800 €

Autoservis v Bratislave prijme do TPP

skúseného, samostatného
automechanika s praxou

Plat: cca 1200 - 1400 podľa výkonu

Tel.: 0905 234 257 06
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Vitálos zákusky s.r.o., Nová Dedinka
hľadá do výrobne na TPP:

Informácie na tel. č.: 0907 362 031
alebo 02/4591 4341

cukrára / cukrárku
Hovoríme aj po maďarsky.         Plat: 1200 € brutto

Súkromná materská škola Senec - Svätý Martin 
príjme do SMŠ na plný úväzok

Mob.: 0903 450 630
Nástup: od 5.8.2019             Plat: 600 € / mes. 

školníčku
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Hľadáte ľudí?
inzerujte

0905 719 132
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,5868 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Oblasti ľudských práv a  integrity 
ženy sa venujem už desiatky rokov.  
Vždy som zastávala dôstojné posta-
venie mužov a žien, ich skutočný rov-
nocenný partnerský vzťah bez domi-
nancie jedného či druhého pohlavia. 

Chápem, že aj dnes môže mať žena 
problém presadiť sa, aj dnes jestvuje ná-
silie voči nej (v zjavnejších či v skrytejších 
formách), rozumiem aj jej potrebe ekono-
mickej nezávislosti pri súčasnej hrozbe 
nevery a rozvodovosti, alkoholizmu a zá-
vislostí. Postavenie žien a  mužov sa od 
minulosti podstatne zmenilo a nemôžeme 
uplatňovať  tie isté vzorce stereotypných 
modelov a  úloh žien. Existujú však isté 
platné princípy, ktoré určujú samú iden-
titu ženy. Môžeme ich síce násilne búrať, 
odmietať, ale nie bez toho, aby sme za-
siahli najhlbšie jadro vitality a súdržnosti 
spoločnosti. 

Materstvo je bezpochyby takýmto 
princípom, hoci už som sa stretla aj s ná-
zorom, že materstvo je mýtus, ktorý sme 
si v dejinách vytvorili. Ponechám však bo-
kom teraz túto debatu. Ide o to, že zastávať 
ženu a jej práva má tiež isté hranice. Tou 
hranicou sú životy iných ľudí. V médiách 
sa opäť rozohrala „vojna“ o slobodu ženy 
a jej rozhodnutie ísť na potrat. Samozrej-
me, jej sloboda je nespochybniteľná, po-
kiaľ ide o rozhodnutie mať dieťa prv, ako 
sa pustí na cestu jeho splodenia.  To sú 
skutočné reprodukčné práva. Žiaľ ich vý-
znam sa posunul k „právu na potrat“. Toto 
právo však stále neexistuje ani v medziná-

rodnom právnom systéme. 
Preto ma stále znepokojuje dojemná 

starostlivosť niektorých aktivistiek za žen-
ské práva a ich právo „voľby“.  Obmedze-
ním vykonávania potratov na kratšiu dobu 
(6 týždňov) by sa vraj skrátil ich čas na slo-
bodné rozhodnutie.  Som členkou výboru 
pre rodovú rovnosť a  dobre si pamätám, 
ako mi tieto zástankyne odpovedali, keď 
som argumentovala, že 48-hodinová le-
hota  na rozmyslenie pred potratom v sku-
točnosti dáva väčšiu slobodu a  čas žene 
uplatniť ju. Odpoveď bola - vraj ide o mani-
puláciu žien, aby si to ešte premysleli a aby 
ich niekto presvedčil na potrat nejsť. 

Dojíma ma ich starosť o  ženu. Ich 
paradoxná  argumentácia o  dlhšom či 
kratšom čase rozhodovania. Ich (ne)pre-
svedčivé tvrdenie o  tom, že potraty sú 
vždy zlým riešením a pritom za celé roky 
nevytvorili jedinú konkrétnu poradňu pre 
ženy, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii dile-
my.  Ich jediným riešením je „ponechať 
ženu“ v jej práve. Lenže ona naozaj potre-
buje pomoc, oporu, sprevádzanie, a  nie 
všeobecné deklaratórne reči o  právach. 
Potrebuje partnera, ktorý ju podrží. Čo 
vieme v tomto ako spoločnosť urobiť? 

Ak je dieťa na ceste, potrebuje aj sta-
tus svojho uznania, aby si mohlo právo 
na život uplatniť. Ak už nikto nepovažuje 
potrat za dobré riešenie, vezmime to za 
východisko a uberme sa touto cestou, nie 
vzájomného boja, ale spolupráce v mene 
„pomoci životu“.

Dojemná starostlivosť o ženy

» Mária Raučinová, Fórum života
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4

362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo�������	lát�
������rokom

zimné záhrady 

Mo������výhry 300 €

ter��y

Z�AVY A��DO 30�

balkóny
�	látky od 35 € �	látky od 149 € �	látky od 98 €

rámové
bezrámové
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Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10. 

 13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
www.oravskahoraren.sk

Pobyt na 7 dní / 6 nocí
s plnou penziou a Programom

iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ �������	�
�������

����������	���������

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA
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