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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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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

45
-0

02
7

za
m
er
an
ie

vý
ro
ba

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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Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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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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PONÚKAME aj

www.SIETKY-ZALUZIE.sk

BEZÚDRŽBOVÉ HLINÍKOVÉ PERGOLY

� 0919 432 800 � obchod@propergola.sk

www.proPERGOLA.sk

TERAZ

POSEZÓNNE

CENY

TERAZ

POSEZÓNNE

CENY
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20% ZĽAVA*

BRATISLAVA  PREŠOVSKÁ 45

SENEC  ŠAMORÍNSKA 16

ČISTIAREŇ KOBERCOV INPROKOM
*UVÁDZACIA ZĽAVA PLATÍ DO KONCA ROKA 2019

Ponúkame
komplet 

rekonštrukcie 
bytov a domov 

0940 859 344
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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, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Igram, Ivanka pri Dunaji, 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: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (27.920 domácností)
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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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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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montáž a oprava

 chemicky neošetrovanú pšenicu
Cena: 17,- € / 100 kg alebo vymeníme za jačmeň

 granule bez GMO, mäsokostnej a rybacej múčky
pre zajace, brojlery, nosnice, kozy, ovce.

Cena: 13,50 € / 25 kg
Dovoz možný po dohode.

PREDÁME:

Tel.: 0907 589 190 alebo 0911 361 784 91
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Absencia pochybností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Cogito, ergo sum. Múdrym túto sta-
rú pravdu v latinčine netreba pre-
kladať a hlupákom tiež nie. Lebo tí 
nemyslia. Dokonca myslenie nená-
vidia. Lebo sa ho boja. 

Naša spoločnosť prejavuje známky 
rezignácie na schopnosť myslieť. Zvažo-
vať, posudzovať javy a udalosti, vyvo-
dzovať z nich závery a nastoľovať cesty 
ako ďalej. Naša spoločnosť sa aj preto 
ponára do nenávisti. A ňou podporova-
nej hlúposti.

Všetko rieši dav. Jednotlivci sú 
zväčša ticho. Aj tí istí, ktorí, keď sú 
v dave, sú zrazu iní. Podivný prípad 
(doktora) Jekylla a pána Hyda. Vyberte 
si - román, dráma, horor, psychologický 
triler, fantasy tematika Roberta Louisa 
Stevensona z roku 1886. Ja volím horor. 
Človek s dvomi ja. Alebo ešte viac ich 
má. Mimochodom, aj to je výraz, po-
chádzajúci z latinčiny. „Horrere“ - zhro-
ziť sa, stuhnúť. Dav žiada to a tamto, je 
proti takému a onakému javu. Dav. Ale 
politikom a ich politike prechádza aj 
tak všetko. 

Lebo dav je nič. Pre nich, ale nielen 
pre nich. Dav všeobecne je nič. Zhluk 
ľudí na jednom mieste v jednom čase, 
trvajúci maximálne pol dňa. A potom 

zas pokoj. Prípadne voľby. Kde je v deň 
volieb ten dav? Jeho požiadavky, protes-
ty? No nikde, dav voliť nechodí, chodia 
jednotlivci. Respektíve, chodia iba veľ-
mi málo. Zdá sa, aspoň vzhľadom na 
výsledky mnohých volieb za uplynulé 
desaťročia, najmä jednotlivci, ktorým 
úvodný latinský výrok nič nehovorí. 
Ani rozvážnosť, zodpovednosť, po-
chybnosti. Volia tí, ktorí nepochybujú, 
väčšinou a masovo. A tí ostatní? Kde sú? 

Je rozdiel medzi vsugerovanou ta-
kzvanou pravdou a poznaním. To prvé je 
manipulácia, to druhé ovplyvňuje mieru 
demokracie. A samozrejme, aj výšku jej 
deficitu na ďalšie volebné obdobie.

Vážení čitatelia, v nedeľu je Svätého 
Michala. Je jedným z hlavných anjelov, 
ktorý je považovaný za ochrancu Božie-
ho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší ve-
riacich z moci satana a je anjelom, ktorý 
sprevádza duše ľudí zo sveta 
pred Boží súd. Nenechá-
vajme všetko iba na ňom, 
aj keď je svätý. Z moci zla 
sa musíme pokúsiť dostať 
najmä vlastnými silami. 
Ešte zaživa. 

Pekný týždeň

 

Kvalitné vizitky od           za ks*

Technická špecifikácia:
300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm,
jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset,
*cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,- € / 30,1260 Sk.

 200  ks  ........          14 € / 0,070 € za ks

 400  ks  ........          24 € / 0,060 € za ks

 600  ks  ........          32 € / 0,053 € za ks

 800  ks  ........          39 € / 0,049 € za ks

 1000  ks  ........          33 € / 0,033 € za ks 
0905 915 040Uvedené ceny sú bez DPH.
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PLYN

KÚRENIE

VODA

0903 168 625
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www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

stavebný � bio � komunálny
VÝKOPOVÉ PRÁCE

MINIBÁGROM
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina

predaj, montáž

a servis
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8Tel.: 0911 585 577

AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER
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tel.: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov

ODVOZ Odpadov
veľkokapacitnými

kontajnermi

DOVOZ Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

e-mail: kontblesk@stonline.sk

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel
KONT-BLESK
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gapco64@gmail.com Kamenárstvo Gapčo

BYTY, DOMY, PIVNICE,
SKLADY, POVALY, GARÁŽE,

FIRMY

VYPRATÁVANIE

VYPRATÁVANIE
A DEZINFEKCIA

VYPRATÁVANIE
A DEZINFEKCIA

PO UHYNUTÝCH ZVIERATÁCH
PO HAVÁRII KANALIZÁCIE

BYTOV PO ZOSNULÝCH

0948 359 782

VYP
A DE

VYP
A DE

PO UHYNU
PO HAVAA ÁVV

BYTOV 

0948

ANIE
CIA
IERATAA ÁTT CH
LIZÁCIE

ANIE
CIA

NULÝLL CHÝÝ

9 78222222222

.................................................

.................................................

www.abmajstri.sk

H

.............................
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Záhradníctvo Jurajov Dvor v Kráľovej pri Senci
na hlavnej ceste (stará Senecká) smerom na Sládkovičovo

 letničky
 trvalky
 okrasné rastliny

 ovocné stromy a drobné ovocie
 thuje a rastliny na živý plot
 substráty a hnojivá, trávne osivá

Ponúkame:

Tešíme sa na Vašu návštevu
Tel.: 0905 237 431
Po - pia: 7:00 - 15:30
Sobota: 8:00 - 12:00
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Zberné miesto: 

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-DOHODA 
ISTÁ. Tel. 0908 205 521

»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. 0905 925 991

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú 
linku, rôzne. Tel. 0919 
176 233

Dňa 20.9.2019 uplynulo 
30 rokov čo nás opustil 
náš otec, starý otec a 
prastarý otec Ladislav 
Knap. Prosím o tichú 
spomienku všetkých 
známych a rodinu. Syn 
Imro s rodinou.

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    

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.

SPOMIENKY

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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Čistenie kanalizácie

www.havarijnapomoc.sk

• Rekonštrukcie kanalizačných
  a vodovodných sietí
• TV - monitoring kanalizácie
• Oprava kanalizácie
• Vytýčenie kanalizácie
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Neodteká?

NON - STOP  0949 177 200
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Neplatí sa mesiac dozadu, 
ale mesiac spätne. Nie pahýľ, ale kýpeť.

Slovenčina naša

Dočítala som sa, že v tehotenstve sa 
môže u žien objaviť tzv. tehotenská 
cukrovka, ktorá údajne môže u niekto-
rých žien neskôr prepuknúť do cukrov-
ky druhého typu. Môžem nejako pre-
ventívne chrániť seba i dieťatko pred 
diabetom? Ako zistím,či nemám náho-
dou predispozíciu na vznik cukrovky?  
Henrieta z Popradu.

Tehotenská cukrovka - gestačný diabe-
tes mellitus - je samostatným typom cuk-
rovky. Ide o poruchu metabolizmu cukrov 
rôzneho stupňa, ktorá  sa po prvýkrát 
objaví v  tehotenstve.  Súvisí s  vylučova-
ním placentárnych hormónov, z  ktorých 
niektoré účinkujú proti inzulínu. Najčas-
tejšie ide o prechodnú poruchu, ktorej tr-
vanie je obmedzené na obdobie gravidity. 
U nás sa vyskytuje asi u 4 percent budú-
cich mamičiek. Nepoznaná a  neliečená 
cukrovka môže spôsobiť komplikácie 
plodu (ale nie cukrovku dieťatka ako sa 
pýta čitateľka). Väčšinou ide o bezprízna-
kové ochorenie, preto majú gynekológo-
via povinnosť vyšetrovať každú tehotnú 
ženu na vylúčenie gestačného diabetu. 
Vyšetrenie sa vykonáva medzi 24. a  28. 
týždňom gravidity, u  rizikových prípa-
doch  (vek nad 35 rokov, problémy v pred-
chádzajúcej gravidite, obezita, výskyt 

cukrovky v rodine) však ihneď po zistení 
tehotenstva.  Je jednoduché a nenáročné 
– 2 hodiny po vypití roztoku s  presným 
obsahom glukózy sa vyšetrí krv a  sta-
noví sa v  nej hladina cukru (glykémia). 
Gestačný diabetes je potvrdený, ak sa 
zistí glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l. Od 
tohto času budúca mamička bude pravi-
delne sledovaná diabetológom, obyčaj-
ne v  2-týždňových intervaloch. Väčšina 
žien zvládne svoju metabolickú poruchu 
iba zmenou jedálnička, dodržiavaním 
racionálnej diabetickej diéty a zvýšenou 
fyzickou aktivitou. Odporúča sa cviče-
nie, chôdza, plávanie. Budúca mamička 
realizuje selfmonitoring glykémií gluko-
merom, hodnoty pred jedlom majú byť do 
5,6 a po jedle do 6,8 mmol/l. 

Najlepšou prevenciou pred vzni-
kom gestačného diabetu je udržiavanie 
si normálnej hmotnosti 
pred aj počas gravidity, 
a primerané tehotenské 
cvičenie, ktoré zlepšuje 
metabolizmus cukrov.

Budúcej mamičke 
prajem všetko dobré 
a radosť z dieťatka.

O tehotenskej cukrovke

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

metabolizmu a výživy

iabetu je udržiavanie
motnosti 
vidity, 
nské

pšuje 
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ičke
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASYPRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIERÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHYTIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

montter@montter.skmontter@montter.sk            0919 370 730   0919 383 3630919 370 730   0919 383 363

7
rocnéˇ
skúsenosti

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?

Áno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.skÁno, pre Nás to nieje problém.  Presvedčte sa sami  www.montter.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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Ondrej Varga

Zámkova dlažba Varga Ondrej
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0948 322 399
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(a skončenie pracovného pomeru v skú-
šobnej dobe zo strany zamestnanca)

Okamžité skončenie pracovného po-
meru je neodvolateľným jednostranným 
právnym úkonom, ktorým sa ukončí 
pracovný pomer s druhým účastníkom, 
a to jeho doručením. Takéto skončenie pra-
covného pomeru nie je viazané na uplynutie 
výpovednej doby. Ide o spôsob skončenia 
pracovného pomeru, ktorý si môže zvoliť tak 
zamestnanec, ako i zamestnávateľ. V zmysle 
platnej právnej úpravy musí byť okamžité 
skončenie pracovného pomeru urobené pí-
somne a je nutné v ňom vymedziť jeho dôvod 
tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom 
a zároveň musí byť druhému účastníkovi 
doručené, a to v zákonom presne ustanove-
nej lehote, inak je neplatné. Výnimočnosť 
tohto spôsobu ukončenia pracovného po-
meru zo strany zamestnanca je vyjadrená 
už v  samotnej podmienke jeho odôvodne-
nia. Zamestnanec môže okamžite skončiť 
pracovný pomer v troch prípadoch. Prvým 
prípadom je, ak podľa lekárskeho posudku 
nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho 
ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ 
ho nepreradil do 15 dní odo dňa predlože-
nia tohto posudku na inú pre neho vhodnú 
prácu. Druhým prípadom je, ak zamest-
návateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, 
náhradu mzdy či cestovné náhrady alebo 
ich časť do 15 dní odo dňa splatnosti. Tre-
tím prípadom je, ak je zamestnanec bez-

prostredne ohrozený na živote alebo zdraví. 
Raz uvedený dôvod okamžitého skončenia, 
nie je možné následne meniť a rozširovať. 
Okamžite môže zamestnanec ukončiť pra-
covný pomer v lehote jedného mesiaca odo 
dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov 
taxatívne uvedených v  Zákonníku práce. 
V prípade ak zamestnávateľ nesúhlasí s  ta-
kýmto okamžitým skončením pracovného 
pomeru zo strany zamestnanca, môže sa 
dovolávať neplatnosti skočenia pracovné-
ho pomeru na príslušnom súde, to isté platí 
i v opačnom prípade. Zákonník práce prizná-
va tak zamestnancovi ako aj zamestnávate-
ľovi možnosť skončiť pracovný pomer v skú-
šobnej dobe. Zamestnanec i zamestnávateľ 
môže skončiť pracovný pomer v  skúšobnej 
dobe z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez uda-
nia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení 
pracovného pomeru sa má doručiť druhému 
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred 
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 
Trojdňová lehota má však len poriadkový 
charakter a jej nedodržanie nespôsobuje ne-
platnosť skončenia pracovného mieru. Skú-
šobná doba môže byť v pracovnej zmluve 
dohodnutá najviac na tri mesiace. 

Okamžité 
skončenie pracovného pomeru 

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Ako učiteľ citlivo vnímam slovo 
sociálne, keďže som zažil žiakov v 
rôznych životných situáciách. Aj v 
„bohatej“ Bratislave. 

Ťažko mi počúvať, keď politici mani-
pulujú s týmto dôležitým slovom, hovo-
ria o sociálnej politike. Opovážlivejšie 
je nazvať Slovensko sociálnym. Isto, za 
roky samostatnosti sa presadili opatre-
nia, ktoré pomohli ľuďom. Ale krajina, 
ktorá sa radí k vyspelým európskym 
štátom, má ešte ďaleko k silnej soci-
álnej politike. Vďaka nešikovnosti re-
klamnej stratégie to dokazujú odkazy 
na „sociálne“ opatrenia, ktoré sú „za-
darmo“. Práve tie dokladajú, že ľudia 
na mnohé veci nemajú, že potrebujú 
takýto druh dávok, že potrebujú ušetriť 
svoj rozpočet. Tým si uvedomujeme, že 
napriek slušnej ekonomike sme odká-
zaní na sociálne darčeky. Otázkou je, či 
ich využijú práve sociálne slabší. Čo ak 
sa nerekreujú, nestravujú v škole alebo 
necestujú vlakom?

Sociálnym štátom nie je krajina, 
kde si dôchodcovia zo svojich dôchod-
kov môžu iba  nakúpiť, nie cestovať či 
žiť kultúrou. Sociálny štát nemáme, 
kým v „bohatom“ hlavnom meste bez 
problémov nájdeme ľudí bez domova. 
Sociálne nie je, že deti bývajú v chatr-
čiach bez kúrenia, elektriny či kana-
lizácie a jediná ich zábava je váľať sa 
v kontaminovanej vode či uprostred 
odpadkov. Vrcholom asociálna je, že 
nezamestnaní nemajú na to migrovať 

za prácou do veľkých miest a nedoká-
žu tam prežiť, hoci o prácu stoja. Vi-
zitkou nesociálnej politiky je aj to, 
keď lekári, učitelia a iní, ktorí (za-)
chránia ľudí, zarábajú niekoľkoná-
sobne menej ako priemerný politik 
či excentrická celebrita. Sociálne nie 
je ani to, že ak sa chce občan dovolať 
spravodlivosti, vopred sa vzdá, keďže 
na spravodlivý proces nemá peniaze. 
Ako svedčí o sociálne to, že Slováci 
patria k najzadĺženejším, keďže im na 
život z výplat nezostáva? Sociálny prí-
stup nedokazuje ani to, že keď nechcete 
trpieť bolesťami zubov, musíte si vziať 
úver na zubára. O sociálne nemožno 
hovoriť v štáte, kde je dvojaký meter na 
ľudí, kde jedni majú štandard, druhí 
hypervýhody. O sociálnom prístupe 
isto pochybujú aj rodičia žiakov, kto-
rí často nemajú eurá na stále drahšie 
učebné pomôcky, ktoré im štát všet-
kým v „bezplatnom“ školstve dlhodo-
bo nezabezpečuje...

Poznám jednu pani učiteľku. Po 
dlhšom čase začala učiť. Najprv musela 
prejsť  byrokratickými zbytočnosťami, 
no jej druhým krokom bolo, že sociál-
ne slabšej žiačke zaplatila za obedy 
„zadarmo“. Inak by nejedla. A možno 
ani doma. Zachovala sa sociálne? Ne-
viem, pretože toto dôležité slovo cynic-
ky degradoval politický marketing.    

Sociálno - prázdno

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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 tradičné
 slovenské
 chutnéDobrý pastier

Tel.: 0902 819 966, www.dobry-pastier.sk
e-mail: dobry-pastier@dobry-pastier.skVýrobky z rodinných fariem, firmičiek a firiem, kde sa vyrába s láskou a kvalitne

Dobrý pastier Senec
Mierové námestie 19

Podla Vašich predstáv zhotovíme z našich
výrobkov pre Vás syrové misy na každú príležitost

V našej ponuke nájdete - 100% ovčiu bryndzu, tradičnú žinčicu,
gazdovské maslo, syrové výrobky z kravského, kozieho a ovčieho mlieka,
čerstvé kozie mlieko, tradičné gazdovské maslo, ovčie oštiepky,
pražené maslo GHEE, jogurty a jogurtové mlieka, kozí kefír,
kváskový chlebík tradičný aj BIO, domáca sušená zelenina,
zeleninové pomazánky, nátierky Hummus, liečivé bylinky,
vločky, obilie, múky klasické, špeciálne, ale aj múky
na kváskovanie, bezlepkové výrobky, aj bezlaktózové vojky,
zdravé maškrty, vynikajúce domáce klobásky – bravčové,
mangaličie, muflónie, jelenie aj hovädzie, sušené domáce šunky
a výborná slanina, výrobky zdravej
výživy, nechýba ani SLOWTELA
a pochúťky InfiNuty, ale aj veľa
iných poctivých, chutných dobrôt
a pochúťok – stačí prísť a vybrať si.
U nás opäť naspäť Kráľovstvo domácich koláčikov a ich vynikajúce dobroty,

a  aj klobásky od rodinnej firmy Benc - tradícia a kvalita je naspäť

NOVINKA
výborné jogurty, zákvasy

a šťavnaté nite z kravského mlieka

z rodinnej farmy Teličákovcov

z Horného Sŕnia
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Počet akútnych respiračných ocho-
rení sa každoročne po prázdninách 
výrazne zvýši, pričom najväčšiu 
skupinu chorých tvoria päťročné 
deti. Schopnosť ich organizmu odo-
lávať rôznym patogénom ešte nie 
je dostatočne vyvinutá a po nástu-
pe do škôlky ochorejú aj viackrát. 
Najjednoduchšia prevencia je časté 
umývanie rúk. Naučte deti hygie-
nickým návykom, môžu predísť res-
piračným ochoreniam, zažívacím 
ťažkostiam, aj hepatitíde typu A. 

Deti si radi dávajú do úst hračky 
alebo iné predmety, všetko skúmajú, 
a tak sa ľahko do organizmu dostanú 
rôzne patogény. Reakcia imunitného 
systému dieťaťa na primárnu infekciu, 
s ktorou sa ešte nestretlo býva prud-
ká, odolnosť získa až po určitom čase, 
keď si organizmus zvykne na bakteri-
álnu flóru, ktorá sa vytvorí v kolektí-
ve. Priebeh ochorenia potom už nie je 
taký závažný a zmierni sa aj početnosť 
ochorení. 

Najjednoduchšou prevenciou je 
časté umývanie rúk, až 80 percent in-
fekcií sa šíri špinavými rukami. Obra-
nyschopnosť organizmu posilní aj 
pravidelný pohyb, zdravá strava, pre-
dovšetkým dostatok zeleniny a ovocia. 
„Najúčinnejšiou prevenciou proti in-
fekčným preventabilným ochoreniam 
je očkovanie dieťaťa v rámci povinného 

očkovania zodpovedajúce jeho veku a 
podľa očkovacieho kalendára,“ zdôraz-
ňuje docentka Jana Hamade.

V škôlke môže byť podľa zákona 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov umiestnené iba 
dieťa, ktoré neprejavuje príznaky pre-
nosného ochorenia. Každý deň musí 
zodpovedná osoba zistiť zdravotný 
stav detí. Dieťa, u ktorého je podozre-
nie, že je choré, prijme iba na základe 
vyšetrenia jeho zdravotného stavu prí-
slušným ošetrujúcim lekárom. Ak sa 
príznaky akútneho prenosného ocho-
renia prejavia u dieťaťa počas dňa, 
musí zodpovedná osoba dieťa izolovať 
od ostatných, zabezpečiť nad ním do-
časný dohľad a okamžite informovať 
jeho zákonného zástupcu.
Prevencia proti vírusom 
a baktériám:

Dôkladné a časté umývanie rúk, 
dostatok vitamínov, minerálov a sto-
pových prvkov v strave, zdravé nápoje, 
každodenný pohyb.
Najčastejšie detské ochorenia:

Zápaly horných dýchacích ciest, šar-
lach, hnačkové ochorenia, ovčie kiah-
ne.

Chráňte deti 
pred infekčnými ochoreniami

» Zdroj: Odbor hygieny detí a mládeže 
a Referát komunikačný ÚVZ SR
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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

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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INZERCIA
0905 719 132
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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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

Jeden jediný 
hlas chýbal ku 
schváleniu záko-
na, ktorý by po-
mohol tehotným 
a týraným ženám 
a ich deťom, ktoré 

nosia pod srdcom. Jeden jediný hlas 
mohol zachrániť stovky nenarode-
ných detí.

OĽANO predložilo zákon, ktorý 
mal podať pomocnú ruku tehotným 
ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej 
situácii. Zákon by prešiel, ak by fari-
zej Andrej Danko potlačil svoje ego a 
keby hlasoval za. Lenže jeho nenávisť 
voči mne je oveľa silnejšia. Zaslepila 
ho až natoľko, že radšej nepomohol te-
hotným a týraným matkám v núdzi a 
ich nenarodené deti hodil cez palubu.

Náš návrh posilňoval práva tehot-
ných žien, ktoré sa kvôli zlej finančnej 
alebo spoločenskej situácii rozhodli 
pre utajený pôrod. Navrhli sme, aby 
sme týmto ženám umožnili pred pô-
rodom aj „utajené tehotenstvo“, kedy 
by od polovičky tehotenstva (keď už 
žena nevie skryť tehotenstvo), mohli 
tieto ženy ísť na nemocenskú a neboli 
tak na očiach iných ľudí pred ktorými 
chcú svoje tehotenstvo skryť.

Vytváral pre ne lepšie podmienky 
pre to, aby mohli donosiť svoje deti, a 
neboli donútené ísť na interrupciu len 

preto, lebo sa boja reakcie iných ľudí. 
Zároveň sme zákonom navrhli, aby 
mohli byť tieto detičky ihneď po pô-
rode osvojené náhradnými rodičmi, 
a nemuseli by čakať dlhé mesiace na 
adopciu.

Andrej Danko sa na nedávnom 
Národnom pochode za život pretŕčal 
pred kamerami a rozprával, že je za ži-
vot a chce robiť všetko preto, aby sme 
tehotným ženám a ich deťom pomohli. 
O tri dni neskôr nepodporil návrh zá-
kona, ktorý zásadne pomáha matkám 
v núdzi, tehotným a týraným matkám, 
ktoré sú tlačené do interrupcie. 

Pýtam sa preto Andreja Danka, 
či je takéto konanie v súlade s kres-
ťanstvom, za ktoré sa tak rád skrýva? 
Lebo ak niekto hlása kresťanstvo ako 
lásku, nemôže ho premôcť nenávisť až 
tak veľmi, že úmyselne ublíži tehot-
ným matkám v núdzi, 
a hodí cez palubu 
ich deti, ktoré nosia 
pod srdcom.

Najlepšie slová 
sú skutky. Dan-
ko zlyhal pri prvej 
skúške a ublížil mat-
kám v núdzi. Ukážko-
vý farizej.

Mohli sme pomôcť tehotným ženám 
v núdzi. Vyhralo však ego Andreja Danka

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

vvvv núddzi, 
palubu 
nosia 

slová 
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Súťaž vo videotvorbe pre začínajú-
ce talenty, ktorá úspešne funguje 
už tretí rok, ocenila najšikovnej-
ších videotvorcov, ktorí do svojich 
videí vložili veľkú dávku kreativity. 

V Nitre sa konalo slávnostné odovzdá-
vanie cien so sprievodným programom, 
ktorý vyvrcholil oficiálnym vyhlásením 
výsledkov. Tohto podujatia sa zúčastnili 
nielen samotní ocenení, ale aj viacerí 
súťažiaci, ktorí svoje videá do RECfruitu 
prihlásili. Výherca 3. miesta Patrik Re-
genda s videom Neznáme číslo sa vy-
jadril nielen o samotnej udalosti: „Tiež 
oceňujem výhernú sošku. Páči sa mi, že 
sošky sú vyrobené ručne a majú myš-
lienku.“ Pochválil tak návrh, ktorý oso-
bitne pre RECfruit vytvoril Michal Her-
czog, žiak Školy umeleckého priemyslu 
v Košiciach. Na 2. mieste sa umiestnilo 
video Holič, ktorého autorom je Mat-
thias Kasar. Mladý talent tvrdí: „Je 
veľmi pozitívne, že sa niekto rozhodol 

motivovať a podporovať mladých tvor-
cov. Súťaž tohto charakteru má rozhod-
ne význam a je dôležité podporovať jej 
rast.“ Prvé miesto v treťom ročníku sú-
ťaže napokon obsadil Miroslav Marko 
vďaka kreatívne spracovanému videu, 
ktoré nieslo v názve aj tému tohto roč-
níka – Bola to náhoda. Víťaz napokon 
celkom trefne vyjadril myšlienku sú-
ťaže, ktorú sa organizátori snažia šíriť: 
„Súťaž RECfruit 2019 sa mi veľmi páčila, 
pretože na Slovensku podľa mňa nie je 
veľa súťaží, kde by človek ukázal, čo do-
káže vytvoriť s kamerou v ruke, pokiaľ 
nepočítam školy.“ Tohtoročné odovzdá-
vanie cien nesie so sebou aj milý príbeh, 
keďže Miroslav sa vzhľadom na štúdium 
v zahraničí nemohol zúčastniť samot-
ného vyhodnotenia. Cenu prišli prevziať 
jeho starí rodičia. „Práve takýmito veca-
mi mi moji vnuci robia radosť. Ďakujem 
vám veľmi pekne,“ povedala babička 
výhercu, pričom neskrývala slzy doja-
tia v okamihu, keď sa dozvedela, že jej 
vnuk v RECfruite premenil shortlist na 
1. miesto. Tri výherné videá vyberala 
odborná porota spomedzi 12 najlepších 
videí umiestnených na spomínanom 
shortliste. Okrem troch hlavných prie-
čok sa však organizátori rozhodli udeliť 
aj dve ďalšie ceny, a to špeciálnu cenu 
a cenu agentúry ContentFruiter. Výher-

ca špeciálnej ceny 
Norbert Kundrák 
si cenu odniesol za 
špeciálny prínos 
do súťaže s videom 
Neobyčajná ban-
kovka v obehu, 
pretože so svojím 
scenárom si dal 
skutočne veľkú ná-
mahu a pracoval 
precízne s viacerý-
mi časovými líniami s využitím rôznych 
miest počas natáčania. Norbert, ktorý 
nevlastní žiadnu drahú techniku po-
trebnú na natáčanie, podľa vlastných 
slov pochopil, že v skutočnosti je to 
celé o dobrom nápade či predstavivosti. 
Cenu organizátora súťaže, ktorým je už 
od jej počiatku agentúra ContentFruiter, 
si prevzal Patrik Hrabovec. Jeho video 
Accident? bolo humorným pokračo-
vaním príbehu z minulého ročníka. 
Organizátori mu udelili cenu, pretože 
vnímajú pokrok v jeho technických 
zručnostiach a takisto na Patrikovom 
prípade vidia, že mladí ľudia skutočne 
majú záujem o súťaž tohto druhu a radi 
sa do nej zapájajú opakovane. Roman 
Kleman (CEO agentúry) sa potešil vý-
hercovmu vyjadreniu: „Patrik mi v roz-
hovore prezradil, že ho nadobudnuté 

ocenenie opäť motivovalo a presvedčilo, 
že ide do toho aj o rok.“ Novinkou tohto 
ročníka bola možnosť hlasovať za video 
vo verejnom hlasovaní, ktoré bežalo 
na webe RECfruitu do konca augusta. 
To pomohol organizátorovi uskutočniť 
generálny partner celého projektu – 
Slovenská sporiteľňa. Video Náhodná 
výhra v pretekoch? od Marka Gerbo-
ca získalo viac ako 500 hlasov a stalo sa 
tak najúspešnejším v očiach verejnosti, 
nezávisle od hodnotenia poroty. Na zá-
klade pozitívnych reakcií z radov súťa-
žiacich, partnerov či ostatných ľudí, kto-
rým táto súťaž akokoľvek skrížila cestu, 
organizátori veria, že práve RECfruit je 
pre mladé talenty akousi zastávkou na 
ceste za ich úspešnou kariérou režisé-
rov, kameramanov, videomarketérov či 
umelcov. 

Slovensko spoznalo ocenených mladých 
videomakerov v súťaži RECfruit  
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www.novafenz.sk

Boldocká cesta 7
Senec - areál PD

Boldocká cesta 7
Senec - areál PD

0903 169 818

senec@novafenz.sk

 Predaj a montáž oplotenia

 Široký sortiment pletív a plotových panelov,
stĺpov brán a bránok, stĺpy na vinice, klince,

drôty, trstina, zámky LOCINOX
91
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50905 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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Aby šelmy žijúce v našej krajine 
prežili, je jednak potrebné chrániť 
územie na ktorom žijú a rovnako aj 
cesty, po ktorých sa pohybujú. Ka-
diaľ vedú migračné cesty veľkých 
šeliem ale i to, aká je úmrtnosť 
zvierat na cestách a železniciach 
vo vybraných územiach, zisťovali 
experti v projekte TRANSGREEN. 
Aj vďaka tomu ochranári poznajú 
posledné miesta, ktoré treba chrá-
niť, aby sme umožnili zvieratám 
putovať krajinou.

Niektorým migračným koridorom 
hrozí zastavanie, iné blokujú ploty, ale-
bo ich pretínajú cesty a pri ich prechode 
zvieratá zomierajú. Medzinárodný pro-
jekt TRANSGREEN popisuje migračné 
koridory vo vybraných chránených 
územiach v piatich krajinách, pričom 
na Slovensku sledovali ochranári úmrt-
nosť živočíchov na cestách a železnici a 
monitorovali migráciu na severe v Chrá-
nenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce, 
v CHKO Strážovské vrchy a v Národnom 
parku (NP) Malá Fatra a na juhu v CHKO 
Cerová Vrchovina, CHKO Vihorlat a v 
NP Slovenský kras.

Migračné koridory sú dôležité
Odborníci hovoria, že pre prežitie 

šeliem ako vlk, rys či medveď nie je dô-
ležité chrániť len izolované územia ako 
napríklad národné parky, ale i migračné 
koridory teda zvieracie cesty medzi tý-
mito územiami. „Pri výstavbe na severe 
Slovenska sa na ich ochranu veľmi ne-
myslelo. Projekt TRANSGREEN upozor-
ňuje na posledné koridory, ktoré sa tu 
zachovali. Ich ochrana je zásadná pre 
udržanie migrácie a zachovanie genetic-
kej obnovy populácií. Na juhu Slovenska 
je výstavba rýchlostnej cesty v príprave 
a je dobré, že vieme, na ktoré migračné 
koridory treba brať ohľad,“ hovorí Miro-
slava Plassmann, riaditeľka WWF Slo-
vensko, teda medzinárodnej mimovlád-
nej organizácie podporujúcej ochranu, 
výskum a obnovu životného prostredia, 
ktorá projekt koordinovala a na Sloven-
sku spolupracovala so Štátnou ochranou 
prírody Slovenskej republiky, Národnou 
diaľničnou spoločnosťou a urbanistami 

zo Slovenskej technickej univerzity.

Na severe je migrácia ťažká
„Rozvoj osídlenia vždy prebiehal aj v 

údolí riek. A ak sa pozrieme na mapu, 
vidíme, že údolia riek Kysuca a Bystrica 
sú územia s takmer súvislou zástavbou. 
Údolím Kysuce od Žiliny až po hranice 
s Poľskom vedie aj frekventovaná cesta 
I/11, železnica a stavia sa diaľnica. Tieto 
bariéry výrazne sťažujú priechodnosť 
krajiny. Posledné ako-tak priechodné 
koridory, zostali pri obciach Povina, 
Oščadnica či Svrčinovec, kde má stáť 
zelený most pre zvieratá. Zastavaná je i 
Bystrická dolina v smere na Oravu, kde 
je kľúčový koridor pri Klubine. Veľmi by 
sme uvítali, keby nebola ochrana bioko-
ridorov boj, ale samozrejmosť,“ hovorí 
Peter Drengubiak z CHKO Kysuce. Cesta-
mi a železnicou je obkolesený i NP Malá 
Fatra. „Na cestách a železniciach v okolí 
NP Malá Fatra bolo od roku 1997 dopo-
siaľ zabitých 50 medveďov, v roku 2019 
je už šesť medveďov. Význam dopravnej 
mortality naznačuje fakt, že takýto spô-
sob usmrtenia predstavuje takmer 43 % 
zo všetkej známej mortality. Kritickými 
miestami na ceste I/18 sú oblasti medzi 
Turanmi a Šútovom, Dubná skala, Do-
mašín. Vlaky zabíjajú medvede najčas-

tejšie v k.ú. Nezbudská Lúčka, v blízkos-
ti Strečna. Okrem medveďov evidujeme 
6 zrazených rysov a 2 vlkov,“ hovorí 
riaditeľ Správy NP Malá Fatra Michal Ka-

laš. Podľa posledných údajov Slovenskej 
správy ciest za rok 2015 prejde pod Streč-
nom takmer 27-tisíc áut za 24 hodín. Ta-
kéto čísla sú podľa odborníkov pre zvie-
ratá už neprekonateľnou bariérou.

Na juhu pribúda zástavba a ploty
Na juhu Slovenska sú bariérami cesty 

I/16 zo Zvolena cez Rožňavu do Košíc 
a I/19 z Košíc do Vyšného Nemeckého. 

Mnohými úsekmi prejde aj deväťtisíc áut 
za 24 hodín. A plánuje sa tu rýchlostná 
cesta. Ako ukazujú výsledky projektu, 
bariérami sú i rozširujúca sa zástavba, 
rozsiahle polia, kde migrujúce zvieratá 
nenachádzajú úkryty a novým fenomé-
nom sú tiež ploty okolo pozemkov. V NP 
Slovenský kras bolo identifikovaných 
8 koridorov a priechodnosť viacerých 
ohrozuje práve oplotenie. „V prípade 
koridoru pri Krásnohorskom podhradí 
na nebezpečenstvo zrážky so zvierata-
mi upozorňuje dopravné značenie „Po-
zor, zver“. Minulý rok bol koridor sčasti 
oplotený, čo rieši bezpečnosť, ale nerieši 
migráciu zvierat. Aj počas dňa je pri tejto 
novej bariére možné sledovať veľké stá-
da kopytníkov, ktoré čakajú na možnosť 
bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. 
Pri biokoridoroch Soroška či Zádiel sú 
tiež na ceste z bezpečnostných dôvodov 
zvodidlá, no tie rovnako sťažujú migrá-
ciu,“ hovorí Milan Olekšák zo Správy 

NP Slovenský kras. Csaba Balázs z CHO 
Cerová vrchovina objasňuje, že región 
má teraz príležitosť naplánovať celý sys-
tém migračných koridorov pre zvieratá v 
primeranej hustote a tak, aby bol naozaj 
funkčný, „aby populácia zvierat na jed-
nej ani druhej strane nechátrala, pretože 
ak hovoríme o poklese biodiverzity, tak 
rast výstavby je významným faktorom a 
vyhynutie druhu je v najhorších prípa-
doch nenávratný proces,“ dodáva Balázs.

Smutná štatistika a
potreba ekoduktov

Železničná spoločnosť Slovensko 
eviduje za uplynulý rok 857 zrážok so 
zverou. Uvádzajú, že to je o 38 menej 
ako pred rokom, hoci najazdili o milión 
vlakokilometrov viac. Pokles pripisujú 
tomu, že začali používať píšťalky s ul-
trazvukom. Policajné údaje sú v tomto 
podhodnotené, nakoľko evidujú len prí-
pady, kde vznikla väčšia škodová uda-
losť, je ich 76 v minulom roku, zomreli 
pri nich dvaja ľudia, deviati utrpeli ťaž-
ké zranenie a následky na zdraví si nesie 
42 ľudí. Na cestách však reálne zomrie 
zvierat oveľa viac. Evidované sú zväčša 
len zrážky s väčšími zvieratami, pri kto-
rých vznikla škoda, či už napríklad so 
šelmami, diviakmi či srnami, prípadne 
vtákmi či netopiermi. Na cestách však 
zomrú i tisíce menších zvierat ako žaby 
či plazy. Národná diaľničná spoločnosť 
sa snaží nehodám predchádzať tak, že 
oplotila všetky diaľnice. Pre zachova-
nie migrácie je však dôležité, aby ploty 
viedli zvieratá k ekoduktom, čiže zele-
ným mostom, podchodom či viaduk-
tom, ktoré pod diaľnicou zachovávajú 
prírodnú krajinu. Na Slovensku máme 
pritom len tri ekodukty a to na D1 Men-
gusovce – Lučivná a Mengusovce – Já-
novce a na D2 Moravský Sv. Ján. Pláno-
vaný je jeden pri Svrčinovci a niekoľko 
na juhu krajiny. Ešte dôležitejšie je však 
poznať migračné koridory včas, už pred 
výstavbou ciest a rozširovaním miest a 
obcí, a práve na poznanie týchto zviera-
cích ciest sa chcú ochranári sústrediť v 
novom projekte ConnectGREEN. 

Stranu pripravila Renáta Kopáčová

Tisícky zvierat zomrie ročne na našich cestách a železniciach

Zmapovali migračné koridory zvierat

Migrácia zvierat cez cestu medzi obcami Dubové a Budiš           foto autor Mária Apfelová

Ekodukt Moravský svätý Ján                                                    foto zdroj WWF Slovensko

Ekodukt Mengusovce - Janovce                                                   foto autor Václav Hlaváč
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Mäkké techniky
Fyzikálna terapia
Bankovanie
Kineziotejping
��������	
������	�����

0919 216 185 Lichnerová 37/A, Senec|
| fyzio_senecfyzio_senec
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Objednanie k lekárovi online !   Objednanie k lekárovi online !   Objednanie k lekárovi online !   

www.topdoktor.skwww.topdoktor.sk

Viete, že ...
� do ambulancie všeobecného lekára a internistu (dr.med PV. s.r.o) v Pezinku 
� do gynekologickej ambulancie Fed – Gyn s.r.o. v Senci
� na mammogra�u, ultrazvuk, denzitometriu a RTG vyšetrenie v Pezinku

sa už môžete objedna� aj elektronicky cez   www.topdoktor.sk  ?

Pre�o rezervácia online?
Lebo ...
� termín si môžete rezervova� 24 hodín denne aj mimo ordina�ných hodín
� termín vyšetrenia Vám pripomenie SMS a e-mail
� dostupný termín si rezervujete ve�mi rýchlo
Na stránek www.topdoktor získate aj informácie o ordina�ných hodinách a dovolenke.  
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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

OTVÁRAME
30.9.2019

AAAAAAMMMMMMEEEEEE
00000001111111199999999

SK

NOVÁ OČNÁ OPTIKA
LICHNEROVA 37, SENEC

40% zľavy na multifokálne sklá
40% zľava na blueCUT+420
(ochrana pred slnkom aj počítačom)

www.droptic.sk
fb: optikadroptik

LEN
 30.

9. -
 2.1

0.20
19

OKULIA
ROVÉ 

ŠOŠOVKY

ZADARMO*

*platí pre prvých 3 zákazníkov 30.9. - 2.10.2019  
na jednoohniskové šošovky 1.5 AR 

do kompletných okuliarov.
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Keď sa nedávno kúsok od istej vi-
lovej štvrte na Slovensku začali 
stavať unimobunky, ktosi rozšíril 
fámu, že sa chystá priestor pre slo-
venských Rómov vracajúcich sa z 
Británie. Lenže – prečo by to vlast-
ne robili?

Ďalšou fámou či už skôr legendou 
je, že Rómovia sa tu v Británii prihlásia 
na prvú prácu, vykonávajú ju tri, maxi-
málne dvanásť mesiacov a následne sa 
vyhlásia praceneschopnými a žijú na 
dávkach. Jedno i druhé je nezmysel. Ži-
jem tu tri roky, kvôli tomuto článku som 
urobil viaceré rozhovory so slovenskými 
Rómami.

Slušná spoločnosť nepaušalizuje
Odmietli zverejniť mená, nemajú 

záujem byť atrakciami slovenskej po-
litiky. Ani sa im nečudujem - lepšia 
tmavšia pokožka než byť otravovaný 
čiernymi dušami. Príbeh však musím 
začať i ukončiť pri nás, „čistých, bielych 
a slušných Slovákov“. Minulý rok zís-
kal tunajšiu Novinársku cenu článok o 
príkladnom živote Rómov v Sheffielde. 
V iných novinách, sa však písalo aj to, 
že v Sheffielde je problém s Rómami 
zo Slovenska. Pár ulíc v časti Page Hill 
tohto 535-tisícového mesta si postupne 
prenajala skupina Rómov zo Sloven-

ska. Robia neporiadok „ako v tanku“, 
inklúziu majú na mizernej úrovni. Pri-
šli naraz, do jednej lokality a vytvorili 
enklávu. Rómov v Sheffieldskej oblasti 
Tinsley, odkiaľ je prvá reportáž, je však 
približne štvornásobok. Na Slovensku 
sa nikto s takýmto delením na slušných 
a asociálnych neunúva.

Zvládneš alebo nezvládneš
Stretol som na kamarátovej oslave 

zaujímavého chlapíka. Róma zo Slo-
venska. Celú našu diskusiu s týmto 
študentom farmácie zhrniem do citá-
tu: „Vieš asi aký život by ma čakal pod 
Tatrami ako Róma a geja v jednom.“ A 
všeobecne -  tu sa mi chlapci aj dievčatá 
zo skupiny slovenských Rómov pochvá-
lili, že majú svoje reštaurácie, predajne 
všetkého možného, ich deti ovládajú 
plynulú angličtinu. Na Slovensku sa im 
dostáva iba špeciálnych škôl, tu je to o 
tom, či zvládneš alebo nezvládneš. Žia-
dajte od učňa nemožné a zistíte, čo je u 
neho možné. 

Róbertov príbeh
Róbert, pôvodom slovenský Rom, mi 

podal celkom zaujímavý obrázok o situ-
ácii Rómov z našich končín. Jeho život-
ný príbeh je krátený. „Narodil som sa v 
Rómskej osade na strednom Slovensku, 
rodičia má chceli zapísať do riadnej 

školy, ale pri zápise im bolo odporuče-
né, nech ma prihlásia do špeciálnej. 
Až neskôr som pochopil, prečo s tým 
rodičia nesúhlasili. Po otvorení hraníc, 
teda vstupu do Shengenu sme sa medzi 
prvými presťahovali do severného An-
glicka. Starší brat, ktorý pracoval ako 
murár v Rakúsku a v Nemecku, pochytil 
aj trochu angličtiny a tak sme sa usadili 
v menšom meste, ktoré mladšia gene-
rácia opúšťa. Rodičia boli prekvapení, 
že na úradoch sa ich pýtajú, či netre-
ba tlmočníka, či im ešte nejako môžu 

pomôcť a kde sa môžu rekvalifikovať. 
Vychodil som základnú (elementary 
school), následne som si dal high scho-
ol(strednú) s nadstavbou na farmáciu a 
dnes pôsobím ako zástupca vedúceho 
lekárne. Keď sa obhliadnem späť, vidím 
ako zle by som dopadol, keby som zo-
stal v systéme, ktorý hľadí iba na farbu 
pokožky.“ Niečo je zjavne v tom systéme 
zlé. Od jeho samotného fungovania až 
po  mentalitu mnohých „ľudí“.

Z Veľkej Británie pre REGIONPRESS 
Ondrej Putra

Málo známe fakty zo života slovenských Rómov vo Veľkej Británii 

Žiadajte od učňa nemožné a zistíte, čo dokáže

Ilustr foto/zdroj: Zo života komunít Rómov vo Veľkej Británii

Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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príjme do pracovného pomeru
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OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY: 
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE:  ihneď
PRACOVNO - PRÁVNY VZŤAH:  hlavný pracovný pomer 
PLAT:  550 € + odmeny* 
                (priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
                                               e-mail: kurtisova@machhydina.sk

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)
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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

HĽADÁTE
ĽUDÍ? 

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

PRIJME IHNEĎ
ROBOTNÍKOV výroby, expedície a lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV -

MECHANIKA
STROJNÍKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKOV

Požiadavky:

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €
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výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV ��0948 787 585

p r i j m e m e  s  n á s t u p o m  i h n e ď

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom
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Slovenská Grafia a.s.

PRIJME IHNEĎ
Obchodného zástupcu

      Požiadavky:

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 
e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

nástupná mzda 1100 €
(z toho: základná zložka mzdy 600 €, prehodnotenie po skúšobnej dobe)

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
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prijme do TPP pracovníkov
 do strážnej služby pre 

objekt v Senci
Nástup : ihneď

Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 
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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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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov

Nie 
je tomu tak, ale je to tak.

Slovenčina naša
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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 € 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
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Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
� Vykonáva manuálnu prácu v skladových priestoroch s použitím technických
     zariadení (nízkozdvižného a vysokozdvižného vozíka) a skenera
� Spolupracuje s ostatnými členmi tímu
� Pracuje podľa pravidiel BOZP, interných pravidiel a postupov DP DHL
� Spracováva potrebnú dokumentáciu
� Plní ďalšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených
� Práca v trojzmennej prevádzke

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Vodič na NZV – od 800 Euro základná mzda brutto 
                                 plus ďalšie finančné a nefinančné benefity.
Vodič na VZV – od 900 Euro základná mzda brutto
                                 plus ďalšie finančné a nefinančné benefity.

Zamestnanecké výhody a benefity:
� Doprava zabezpečená firem. autobusmi ZADARMO z TÝCHTO miest a obcí:
    - Veča, Šaľa, Čierny Brod, Galanta, Diakovce, Dolné Saliby, Matúškovo,
       Galanta, Nový Dvor,Pusté Uľany, Veľký Grob, Reca, Boldog, Senec
    - Šoporňa, Sereď, Veľká Mača, Sládkovičovo, Veľké Uľany - Ekoosada,
       Jánovce, Jelka, HrubáBorša, Kráľová pri Senci,
    - Vištuk, Budmerice, Modra, Pezinok, Viničné, Slovenský Grob,
    - Dunajská Streda, Báč, Šamorín, Mierovo, Hubice, Zlaté, Holice,
       Hrubý Šúr, Tureň
� Bezplatné zaškolenie na prácu s vysokozdvižným a nízkozdvižným vozíkom
� Stravné lístky v plnej výške hradené zamestnávateľom
� Životné poistenie
� Motivujúce odmeňovanie
� Nadštandardné príplatky za odpracované sviatky, nedele a nočné zmeny
� Práca na hlavný pracovný pomer a mzda vždy načas

VODIČOV NZV a VZV
DO PREVÁDZKY V SENCI

PRACUJTE PRE DHL
NAJVÄČIA LOGISTICKÁ SPOLOČNOSŤ
HĽADÁ SKÚSENÝCH AJ NESKÚSENÝCH
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06:00 Teleráno 08:30 Di-
gitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:40 
Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:35 Kobra 11 
13:40 FARMA 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 
Sitkom MN 12 (SR) 2019 21:25 FARMA 22:40 Ro-
dinné prípady 23:35 Kobra 11 01:40 FARMA 02:55 
NCIS: New Orleans 04:15 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:35 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA 
SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 20,21 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 
INKOGNITO 23:10 Myšlienky vraha IV. 17 00:05 
Profesionáli II. 24 01:10 ZÁCHRANÁRI 02:00 NO-
VINY TV JOJ 02:55 DIVOKÉ KONE 88 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné sprá-
vy RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 
09:10 Rodina doktora Kleista 10:00 Nash Bridges 
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 
16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na po-
tápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Moje leto 
v Provence 22:45 Rapl 23:45 Pán Selfridge 00:30 
Druhá šanca 01:15 Moje leto v Provence 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:40 
Kobra 11 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 
16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:15 Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Sestričky Seriál o hrdinkách s jedi-
nečným poslaním MN 15 (SR) 2019 21:40 FARMA 
22:55 Horná Dolná 00:05 Kobra 11 02:10 FARMA 
03:10 NCIS: New Orleans  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 
TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA SIEŇ 
15:10 POLICAJTI V AKCII 16:00 NAŠI II. 22,23 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM III. 1/10 
22:00 MINISTRI II . 22:30 Extrémni žgrloši II. 9/9 
23:30 Myšlienky vraha IV. 18 00:30 Profesionáli 
II. 25 01:25 POLICAJTI V AKCII 02:25 KRIMI 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 
proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Správy RTVS 
16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodi-
na doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 S úsmevom po Slovensku 21:15 
Stará škola 22:20 Ponorka 23:20 Ray Donovan 
00:10 Druhá šanca 00:50 Nash Bridges 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zá-
mena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné 
prípady 11:40 Kobra 11 13:45 FARMA 14:55 Policaj-
né prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Extrém-
ne premeny Slovensko - Druhá šanca na život 
22:20 FARMA 23:20 Susedia 00:10 Kobra 11 02:15 
FARMA 03:05 NCIS: New Orleans 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 
10:40 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:05 SÚDNA 
SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 24,25 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 6 21:35 
ČAU, LUJZA! 23:00 Extrémni žgrloši III. 1/13 23:30 
Myšlienky vraha IV. 19 00:25 Profesionáli II. 26 
01:25 NOVINY TV JOJ 02:15 KRIMI 02:45 DIVOKÉ 

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 
Rodina doktora Kleista 17:50 Duel 18:25 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Skutočná guráž 22:15 
Tajomné hory 23:45 Stará škola 00:50 Autosa-
lón 01:15 Tajomné hory 02:45 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 10:00 Oteckovia 11:00 Rodinné prípady 
12:00 Kobra 11 14:00 FARMA 15:00 Policajné prí-
pady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZ-
NE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 
21:40 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:05 Kobra 11
02:10 FARMA 03:15 NCIS: New Orleans 04:55 TE-
LEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 
TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:00 SÚDNA SIEŇ
15:10 POLICAJTI V AKCII 16:00 NAŠI II. 26,27 17:30
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 
NA HRANE 22:20 SEDEM 23:25 Myšlienky vraha 
IV. 20 00:20 Profesionáli II. 27 01:20 POLICAJTI V
AKCII 02:20 KRIMI 02:55 DIVOKÉ KONE 91 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Nash Bridges 10:55 Duel 11:25
5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:00 Sprá-
vy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie
16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 
Svadba nie je pre zbabelcov 23:00 Neskoro večer
23:55 Druhá šanca 00:40 Nash Bridges 

PONDELOK 30.9.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 1.10.2019 STREDA 2.10.2019 ŠTVRTOK 3.10.2019

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 
15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 
Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 
20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto z farmárov 
získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 Sniper 4 Akč-
ný film MN 18 (JAR-Nemecko) 2011 00:45 Kobra 11 
02:30 FARMA 04:30 Policajné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:35 EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:45 TOP STAR 13:00 SÚDNA SIEŇ 14:00 SÚDNA 
SIEŇ 15:10 ZÁCHRANÁRI 16:00 NAŠI II. 28,29 17:30 
NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVO-
JA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Jedna za všetky 
23:00 Špinavý obchod 01:15 Smrť čaká všade 
03:55 KRIMI 04:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO 
TVOJA  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina doktora 
Kleista 10:00 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá 
šanca 15:05 Kultúrne dedičstvo 16:25 Najkrajšie 
miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora Kleista 
17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Milujem Slovensko 21:55 V dobrej spoločnosti 
22:30 Cestou necestou: Soul 23:00 Hráči so smr-
ťou 00:50 Druhá šanca 01:30 Nash Bridges

05:15 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Zajac Bugs a priatelia 
08:20 Tom a Jerry 09:00 Kozmetička a zviera 
11:15 Beethoven: Cesta za pirátskym pokladom 
13:20 Tvoja tvár znie povedome 16:15 Klebetí sa... 
18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Legen-
da o Tarzanovi Dobrodružný film MN 12 (USA-
-VB-Kanada) 2016 22:40 Megakrokodíl verzus 
superanakonda 00:45 Sniper 4 02:35 Prioritný 
cieľ 04:00 Megakrokodíl verzus superanakonda  

05:30 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:45 SpongeBob 
v nohaviciach VIII. 4 08:15 Labková patrola I. 3 
08:40 PRÁZDNINY 9,10/10 10:40 NAŠI I. 1,2/21 
12:00 MILÁČIKOVO 12:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TA-
LENT 14:15 Jurský park 16:55 Vládkyňa zla 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT 22:00 HROBÁRI 1/8 22:40 TAKE ME OUT 
01:05 Zopár nenormálnych aktivít 02:55 Splete-
nec 04:55 KRIMI  

06:20 Správy RTVS „N“ 07:25 
Včielka Maja 07:40 Sofia Prvá 08:35 Fidlibum 
09:05 Trpaslíci 09:35 Daj si čas 10:05 Merlin 
10:50 Hore a dole po Hodvábnej ceste 11:40 On air 
12:05 Záhady tela 13:05 Milujem Slovensko 14:40 
Grand hotel 15:55 Poirot: Stratená baňa 16:55 
Fetiše socializmu 17:25 KULTÚRA.SK 17:55 Cestou 
necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro ve-
čer 22:20 3 pódiá 23:10 Fetiše socializmu 23:40 S 
úsmevom po Slovensku 00:25 Grand hotel 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:05 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Tom a Jerry 
08:00 Beethoven: Cesta za pirátskym pokladom 
10:10 Spider-Man 3 13:00 Na telo 13:30 Legenda o 
Tarzanovi 16:00 Horná Dolná 17:10 Susedia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie povedome Šou, 
v ktorej môžete byť kýmkoľvek! Osem známych 
slovenských osobností v koži svetoznámych in-
terpretov. 23:10 Klebetí sa... 01:15 Kozmetička a 
zviera 03:15 Klebetí sa... 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:15 
KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:35 SpongeBob v 
nohaviciach VIII. 5,6 08:35 Labková patrola I. 4 
08:55 Psia superstar 10:55 Knight Rider 3 11:50 
Vládkyňa zla 13:55 Kuriér 2 15:50 NOVÁ ZÁHRA-
DA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Silnejší Americký živo-
topisný film. MN 15 2017 J. Gyllenhaal, T. Masla-
nyová, C. Brown, M. Richardsonová a ďalší. 23:15 
Rozzúrený pes 01:20 Sin City 2 03:25 KRIMI 

05:15 Správy RTVS „N“ 06:45 
Včielka Maja 07:00 Levia stráž 07:20 Zázračný 
ateliér 07:50 Táraninky 08:00 Kriminálka 5.C 
08:40 Medzinárodný maratón mieru Košice 
2019 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 
13:35 Poirot: Krádež kráľovského rubínu 14:20 
Zlaté časy 15:30 Waterloo 17:45 Hurá do záhra-
dy 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Dôverný nepriateľ 22:20 Stoj, lebo 
netrafím 23:50 Poirot: Krádež kráľovského rubí-
nu. 00:35 Waterloo 02:45 Dôverný nepriateľ  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 4.10.2019 SOBOTA 5.10.2019 NEDEĽA 6.10.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

5.10.2019 20:30  
LEGENDA 

O TARZANOVI



SC19-39 strana 15

ZAMESTNANIESENECKO
15



SC19-39 strana 16

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
16

63
-0

15
0

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 

32
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

r r r k Č rv kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

spoločnosť pre prieskum trhu,
 médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

REGRUTÁTOR/KA

schopných vykonávať aj náročnejšie 
projekty

(rozhovory s respondentmi)

(získavanie respondentov do 
rôznych projektov)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk
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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

40
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ A INÉ ....

85
_0
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PRÁCA V ČR

85
_0
66
0

s.r.o.

PRÁCA PRE 
STOLÁROV 
V NEMECKU

Ubytovanie a doprava zdarma

Potrebný nemecký jazyk

Práca na trvalý pracovný pomer, 

PLAT: 2800€ netto

0948 754 727
0940 610 120

job.royceagency@gmail.com
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