Č. 42/ 18. OKTÓBER 2019 / 23. ROČNÍK

SENECKO
Týždenne do 27 920 domácností
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Očná Optika SENEC

BEZÚDRŽBOVÉ HLINÍKOVÉ PERGOLY

AZ
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NOVÉ MODELY RÁMOV
JESEŇ 2019

VYŠETRENIE ZRAKU

Tel.: 0950 248 511

SIETKY-ZALUZIE.sk

www.optikasenec.sk

www.

 0919 432 800  obchod@propergola.sk
06-0044

Ponúkame
komplet
rekonštrukcie
bytov a domov

Zimné záhrady
Zasklenie balkónov
Pestovate¾ská 1,
831 03 Bratislava
tel.: 02/4329 1235

www.hpsmont.sk
Slovenský výrobok
Slovenský výrobca

52-0041-1

91-0160

HPS mont, spol. s r.o.
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0940 859 344

91-0008

U nás nájdete len KVALITU A ODBORNOSŤ

PONÚKAME aj

www.proPERGOLA.sk

Lichnerova 8
903 01 Senec

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

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

150

0905 746 124

 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

Objednajte sa u nás
na vyšetrenie zraku
telefonicky alebo cez našu
webovu stránku

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
odbornosť - kvalita - spoľahlivosť
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91-0007

3,50 €/m
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ČALÚNNICTVO
06-0002

škridla výpredaj
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STRECHYNA KĽÚČ

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Predám výborné
lúpané

Thuje Smaragd

ORECHY
8,40 € / kg
min. odber 3 kg

Vykonávame
všetky druhy
STAVEBNÝCH PRÁC
IZOLÁCIE STRIECH
OPRAVY DOMOV
za výhodné ceny

0915 950 055

0902 272 708

0905 343 909


"$'&)-
,#+*'

91-0164

www.tuje.sk

52-0131

tel.: 0911 832 054
www.pozicovna-igorson.sk

PREDAJ

06-0156

Senecká cesta 198
Bernolákovo

91-0162

33-0036

2

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

Pohrebná služba v Senci
VA-SI, spol. s r.o.

NON STOP Služba

  



!  

91-0163

%# !(
     

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA
Pohreby
Pohreby aj
už od 400 €
na splátky
PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk
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06-0001

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

SLUŽBY

SENECKO
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

4

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

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
DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)
Každý týždeň:
Senec, Bernolákovo, Blatné,
Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 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

Senec

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Kamenárstvo Gapčo

BOSCH Service Senec

Autoservis SCHWARTZ plus
Vám ponúka extra akciu
Prehliadka vozidla pred zimou
v cene 25 € vrátane zmerania 3D geometrie
S kupónom zľava 10 €
Trvanie prehliadky: 45 min
Objednajte sa ihneď!
Platnosť akcie do: 20.12.2019

KUPÓN

10,- Eur
Tel.: 0915 525 222 , servis@vaseauto.sk

Nitrianska 48A
Senec

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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AUTO -ELEKTRO

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

gapco64@gmail.com

91-0028

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?

91-0058

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

06-0161

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk
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91-0006

Redakcia:

Čas pavučín

KAMENÁRSTVO KAJAL
PLYN
Najväčšia výstava
KÚRENIE náhrobných kameňov
POZOR: prijímame objednávky
VODA
0903 168 625

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

51-0011

SENECKO

Najčítanejšie regionálne noviny

už na rok 2020!
Pre prvých 5 zákazníkov
mimoriadne zľavy,
bezkonkurenčné ceny!

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

SC19-42 strana
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0948 312 754

36-0009

49-0112

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov

SLUŽBY

SENECKO

5

Nová 12, Veľký Biel

0948 359 782
Údržba zelene

Návrh a vizualizácie záhrad
Kompletná realizácia záhrad
Príprava terénu
na siatie trávnika

Príprava terénu na siatie trávnika
Pokládka trávnika
Dodávka a navážka zeminy

Pokládka trávnika

Závlahové systémy
Údržba zelene
Požičovňa náradia

Požičovňa náradia

Rozvoz náradia priamo k Vám!

www.abmajstri.sk

06-0159

Objednajte si obhliadku a naše služby
už teraz na jarnú sezónu 2020.

06-0162

Otvorené aj cez víkend - na tel. objednávky

SC19-42 strana
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01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené auto, motocykel.Tel.
0905218938

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
» Predám v obci Čierna
Voda okr. Galanta, pekný znížený poschodový
rodinný dom, 5-izbový,
všetky inž. siete, plastové okná, ústredné kúrenie, cena 115 000 €.Tel.
0905509586

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606

08 STAVBA
» Predám sklolaminátové žumpy o objeme
5.000, 8.000 a 10.000
litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650
€. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991

Najčítanejšie regionálne noviny

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

Podanie trestného oznámenia
Podstatnou úlohou trestného práva
v právnom poriadku Slovenskej republiky je ochrana spoločnosti a jednotlivca pred trestnými činmi, teda pred
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadúcim správaním, a ktoré porušujú alebo
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jednotlivca.
O spáchaní trestného činu, alebo o podozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pokusu alebo príprave sa môžu
dozvedieť predovšetkým tie subjekty,
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľovať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,
prípadne k niektorému z jeho vývinových
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štátny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú
povinnosť takéto svoje zistenie bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť,
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom.
Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice,
telegraficky, telefaxom, elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným
elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie
urobené telegraficky, telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie
neupravuje, v dôsledku čoho je na samotnom oznamovateľovi aké skutočnosti
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých
rysoch opisovať a poukazovať na skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver, že
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamovateľ domnieva, že je trestným činom. Oznamovateľ nie je povinný oznámený skutok
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia
skutku je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Okrem opisu skutku môže
oznamovateľ v oznámení uviesť aj údaje
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o poškodenom či údaje prípadných svedkov.
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie
určené a uviesť aj svoje identifikačné údaje. Po podaní oznámenia nasleduje proces, v ktorom zo strany orgánov činných
v trestnom konaní dochádza k preverovaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so
zameraním na zistenie toho, či skutočne
došlo alebo naopak nedošlo k spáchaniu
trestného činu.

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

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

24

rookov
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5
5 983 602
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Frézovanie

komínov
• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom
stave.Tel. 0903753758
» Kúpim akordeón, heligónku.Tel. 0915876860

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
» Kupim ludove kroje.Tel.
0902708047

15 HĽADÁM PRÁCU
» Hľadám si prácu ako
osobný asistent pre
TZP klienta v okrese SC.
Auto mám k dispozícii.
Pomôžem so všetkými
prácami okolo klienta aj
domácnosti. Skúsenosti
mám.Tel. 0948509073

16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
Návod nájdete na strane 6.

Zberné miesto: 401," TQPMTSP 1SJFNZTFMOÈ 4FOFDtQPOQJBIPE
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ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

09 DOMÁCNOSŤ

Chcete si podať inzerát?

94-0165
165

Občianska
riadková
inzercia

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

15-0004

6

BÝVANIE

SENECKO

7

MIMORIADNA PONUKA
Kvalitné bezpečnostné dvere vyrobené na Slovensku
- v 2. bezpečnostnej triede za

929€ - v 3. bezpečnostnej triede za 999€

info: 0948 066 146

lock@lock.sk

Bratislava - Miletičova 67

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

24 0006
24-0006

24-0006

Akcia platí LEN pre predajne LOCK service do 15.11.2019.

Pezinok - Bratislavská 56

0903 169 818

www.novafenz.sk

 Široký sortiment pletív a plotových panelov,
stĺpov brán a bránok, stĺpy na vinice, klince,
drôty, trstina, zámky LOCINOX

senec@novafenz.sk

Miešanie
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 SAKRET
 PEAKSTON

AKCIA
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Tureň, okres Senec

e-mail: bonamal@bonamal.sk

0905 602 887

(areál bývalého PD)

SC19-42 strana
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91-0135

Boldocká cesta 7
Senec - areál PD

06-0146

 Predaj a montáž oplotenia

ACN / SLUŽBY

8
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Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii

Napriek viacerým pozitívnym správam sa dnes nedá písať o inom než o
Sýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich.
Najsmutnejšie na celom konflikte je to,
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.
Emeritný arcibiskup Hindo pôsobí
v Sýrii priamo v kurdskom regióne. S
predstaviteľmi tohto etnika je v pravidelnom kontakte. Práve od neho sme
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa
ľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny
v Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíckych a 50 % ortodoxných kresťanov z
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam
podobného, ak nie väčšieho exodu.“
„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí
všetky snahy o návrat utečencov do ich
domovov. Naopak, bude začiatkom novej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude
schopný mať pod kontrolou,“ varuje taktiež arcibiskup Bashar Warda z irackého
Erbilu. Práve do jeho diecézy utekajú
mnohí Sýrčania.
V Sýrii navyše pokračujú nepokoje
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch

krvavého konfliktu, žiaľ, musíme konštatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla
však budú oveľa nižšie.
Prečo je to problém?
Kresťania zohrávajú dôležitú úlohu
ako mediátori medzi šiítskymi a sunnitskými moslimami, ktorým pomáhajú
riešiť vzájomné spory. Kresťania garantujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabilitu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá,
pretože kresťanstvo je náboženstvom
zmierenia a odpustenia a práve to Blízky
východ dnes potrebuje.
Aj kurdské jednotky sa niekedy
dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zverstiev Asadovho režimu. No v súčasnosti
sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu
ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Jezídi – dýchať slobodnejšie.
A bez slobody nemôže žiaden človek
žiť svoj život a svoju vieru naplno.
ACN pomáha v Sýrii už niekoľko rokov. Len v tomto roku sme podporili už
103 projektov zameraných na humanitárnu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže
každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa
modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“
prihovára sa k nám Bashar Warda, chaldejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj prostredníctvom www.pomocpresyriu.sk.

» Pre REGIONPRESS ACN

0907 332 761
0915 324 286

Bernolákovo, Senecká cesta 142

sme
pre vástuuž

25
rokov

tTBESPLBSUØO
tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF
tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN
tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF

Areál PD, Boldocká 301, Senec
tel./fax: 02/4592 5329, 0905 605 209

www.in-real.sk

e-mail: inreal@wmx.sk

91-0013

V pápežskej nadácii ACN počúvame
každý deň množstvo príbehov. Smutných, strašných, ale aj radostných.
Všetky hovoria príbeh o Božej láske
k nám. A o tom, ako tragicky v láske
zlyhávame my ľudia.

POKLADNIČNÉ RIEŠENIA
NÁJDETE
NÁS

TU

18 999

www.POKLADNA.sk

SC19-42 strana
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91-0167

Nová predajňa Turecká 2D, Senec

SPRAVODAJSTVO

9

Výstava Slovenského národného múzea,
Národopisného múzea vo Viedni a mesta Marchegg

Pozývame na cestu odhaľovania pokladov na výstave v kaštieli Marchegg
do 15. novembra 2019
Výstava, katalóg a lektorský sprievod v slovenskom a nemeckom jazyku
www.schloss.marchegg.at
www.snm.sk

51-0213

SENECKO
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POLITICKÁ INZERCIA / BÝVANIE, ŠKOLY

Mafia nám ukradla Slovensko

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00

06-0024

150 €/ha a rok

SEKOSTAV spol. s r.o.
: » stavebné práce - 0911 408 660
E
M

A
ÚK

N

PO

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

Šamorínska 4B, 903 01 Senec

e-mail: sekostav@sekostav.sk

06-0039

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a PellegriniPeell
P
ell
l egriinimu to vôbec nevadí
evadí a
ide tomuto skorumorumpovanému podvoddvodníkovi robiť garde
rde na
kandidátku Smeru.
meru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvoodvodoch vedel.

Vezmeme do prenájmu
ornú pôdu v Tomášove
031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

Najčítanejšie regionálne noviny

ZASKLIEVANIE TERÁS
ZIMNÉ ZÁHRADY

Zimné záhrady na mieru,
V cene:
terasy, prístrešky,
zameranie,
výroba,
zasklievanie terás
dovoz

Uzatvárame hliníkovým
a montáž
posuvným systémom
v rôznych farebných prevedeniach
0917 404 959
zahradnestavby@centrum.sk

63-0006
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BEZPLATNÁ PREDNÁŠKA
„Učenie nemusí byť mučenie“

7.11.2019 o 18:00

www.centrumbasic.sk
alebo volajte 0908 738 644

Máte doma
budúceho prváčika?
Predškolská príprava s tréningom fonematického
uvedomovania podľa D. B. Eľkonina čoskoro začína.
(posledné volné miesta)
Obsahom kurzu je:
t*OEJWJEVÈMOZQSÓTUVQ
t3P[WPKTMVDIPWÏIP
a zrakového vnímania
t3P[WPKHSBGPNPUPSJLZ
t6WFEPNPWBOJFTJTMBCÓL

t"OBMâ[BTMPWOBIMÈTLZ
t%JGFSFODJÈDJBTBNPIMÈTPL
a spoluhlások
t.OPIPJOÏIP

Frekvencia stretnutí: 2-krát do týždňa od 8:00 - 9:00
30 stretnutí: od novembra 2019

Budeme:
tTQP[OÈWBƃNBUFNBUJLVISBWPVQPIZCPWPVGPSNPV
tQSBDPWBƃTQSJNFSBOâNJWâ[WBNJ QSJLUPSâDI[BäJKFNF
SBEPTƃ[PCKBWV
tTQPMVQSBDPWBƃBEJTLVUPWBƃ
tTBNPTUBUOFVWBäPWBƃBIűBEBƃWMBTUOÏSJFÝFOJBBQP[OBOJB
tQSJKÓNBƃDIZCVBLPOÈTUSPK[MFQÝFOJBTBBWâ[WZ
Začiatok: November
Frekvencia stretnutí: 1 krát do týždňa, sobota (10 stretnutí)
Čas: 8:30 – 9:15

Študijné centrum BASIC Senec
Šafárikova 47
E-mail: sc@centrumbasic.sk
Tel.č.: 0908 738 644
centrumbasic.senec@gmail.com

SC19-42 strana
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91-0166

Odporučili vám odklad, alebo máte na niečom
do septembra popracovať?
Chcete mať pripraveného prváčika?

.BUFNBUJDLâLSÞäPL
QPEűB)FKOÏIPNFUØEZ
pre predškolákov

ZDRAVIE

SENECKO
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SPOLOČNOSŤ / RELAX
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

2

Vojna amier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

■

Zabudnuté boje o pokoj

FITNESS ŽENY

■

Násilie hrozí stále

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.

LICHNEROVA 44, SENEC
(nad Poštovou bankou)

0905 308 046
Dama FIT

Chudni s radosťou
aj darčekové poukazy

platné od 1. 11. 2019 do roku 2020

Balík, ktorý zvládne každá žena: 45 €

vstupné meranie tuku, vody v tele, vacutherm, rolletic,
vibračná plošina, ﬁtness s trénerkou, trampolíny,
tabata, SM systém, zdravý chrbát + relaxačná masáž
balík prispôsobíme zdravotným problémom, veku

Intenzívny balík pre náročné: 3 mesiace 95€
vstupné meranie, kombinácie dvičení podľa vášho
výberu, SM systém, zdravý chrbát, vacutherm, rolletic,
vibračná plošina, uvoľňujúca masáž

V oboch balíkoch poradenstvo ako jesť,
aby sme si zrýchlili metabolizmus a chudli.
Platia Multisport karty

denne: 16:00 - 20:00 h. | pon, str, pia: 7:00 -11:00 h. | Sob: 9:00 -11:00 h. | JUMPING: ut, štv, ned: 18:30 h.
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91-0165

Jednorazový vstup: 3 € | Prvý tréning zdarma

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, BÝVANIE

SENECKO
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Slovenčina naša
Nie zostaň
v kľude, ale zostaň pokojný.

 

45-0119

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD



  
 

AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER

ontáž

predaj, m
a

servis

91-0028

Slovenčina naša
Nie fena
či fenka, ale suka či sučka.

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

16-0311

Tel.: 0911 585 577

    
 

ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením
Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

SC19-42 strana

87-0058

montter@montter.sk
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VLHNE VÁM DOM?
0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk
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Prediabetes – varovný príznak
pred vznikom cukrovky
U niektorých ľudí niekoľko rokov
pred zistením cukrovky možno
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa
prediabetes.
Ide o stav, keď ešte nie sú splnené
všetky laboratórne kritériá na potvrdenie cukrovky, ale hladiny krvného
cukru sú už zvýšené, ide o hraničnú
poruchu glukózovej homeostázy.
Je to obdobie, keď sa už organizmus
nedokáže úplne vysporiadať s cukrom z potravy, kedykoľvek po jedle
počas dňa, alebo aj nalačno.
Normálna hladina krvného cukru, glykémia, je do 5,6 milimólov
na liter (mmol/l) a po jedle do 7,8
mmol/l. Každá zvýšenie oproti týmto
hodnotám znamená, že ide už poruchu metabolizmu cukru a môže mať
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie
je podľa toho, či bola zachytená zvýšená glykémia nalačno, alebo po záťaži.
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných
podmienkach a nazýva sa orálny
glukózo-tolerančný test (oGTT).
Hraničná glykémia nalačno má
skratku IFG z anglického impaired
fasting glucose. Znamená, že hladina
krvného cukru ráno na lačno je vyššia
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a porucha pri vyšetrení po záťaži nebola
zistená.
Porucha glukózovej tolerancie

má slovenskú skratku PGT, používa
sa ale aj IGT z anglického impaired
glucose tolerance. Znamená, že hladina krvného cukru pri vyšetrení tzv.
glykemickej krivky po záťaži je nad
7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.
Kombinovaná porucha IFG a IGT
predstavuje kombináciu oboch predchádzajúcich, glykémia je vyššia nalačno aj po záťaži. Riziko progresie do
cukrovky v porovnaní s izolovanými
formami je dvojnásobné.
Človek s „pred-cukrovkou“ zväčša nepociťuje žiadne zdravotné ťažkosti. Ale aj bezpríznakové ochorenie môže spôsobovať pomalý plazivý
rozvoj komplikácií, dokonca rizikovosť na ne je podobná ako u pacientov už s potvrdenou cukrovkou. Prediabetes je potrebné včas zachytiť,
lebo je varovným príznakom hroziaceho diabetu, je pravdepodobné, že
do desiatich rokov sa objaví diabetes
mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy
je účinná hlavne zmena
mena
životosprávy.
Riziko
ziko
prechodu do cukrovky
vky
je možné vypočítať. Závisí od mnohých faktoktorov, ktoré človek môže
že
ovplyvniť.

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

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

REHABILITÁCIA
Andrea Majerovská

Turecká 10
903 01 Senec
(vedľa Pizza Neapol)

Pondelok: 7:00 - 19:00
Utorok: 7:00 - 19:00
Streda: 7:00 - 19:00
Štvrtok: 7:00 - 19:00
Piatok: 7:00 - 16:00

objednávky:

INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL
PREDAJ A MONTÁŽ

interiérové dvere
široký sortiment
farieb

ZĽAVA

-1am0in%
ované

na l

dvere

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk

www.dvere-antal.sk
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07-0013

www.rehabilitacie-senec.sk

91-0016

0905 321 878, 0948 404 212

ZAMESTNANIE, BÝVANIE, SLUŽBY

Výuka prebieha v ranných hodinách, 3-krát v týždni.
Cena dohodou.
Trvanie jednej vyučovacej hodiny je 50 min.

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

Pre bližšie informácie volajte 0908 505 982

KRČMA
PLECHÁČ

Spoločnosť
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR

Úspešná ﬁrma hľadá do nových priestorov:

Diaľničná 2, SENEC

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu:

BALENIA CUKROVINIEK
NÁPLŇ PRÁCE:
Balenie cukroviniek
Stavanie papierových stojanov na cukrovinky
Kontrola produktov

od 635 € brutto

Vodič VZV
NÁPLŇ PRÁCE:
Vykladanie/nakladanie kamiónov
Zaskladňovanie paliet do regálov

Plat: 500 € /čistom
+ odmeny

Info:
0918 382 762
Spoločnosť zo TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

ÇJWPUPQJTQSPTÓNF[BTMBƃOBFNBJMQFSTPOBMOF!UFYUJMFIPVTFTL
QSFEBKOÓtLSBKÓOt5&95*-&)PVTF

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

od 935 € brutto

06-0157

•
•

NÁSTUPNÝ PLAT 670 €*

Spoločnosť z Nitry
Damaro Slovakia s.r.o

FIREMNÉ BENEFITY:
Firemná kultúra rodinného charakteru
Doprava zabezpečená z vybraných smerov
Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
13. plat
Školenia
Práca na 2 zmeny (8 hodín)

prijme

•
•
•
•
•
•

vodiča MKD

na pravidelné trasy
Víkendy doma, prípadne
podľa obojstrannej dohody

Plat 770€ (+ diéty a
odmeny, oboje na páske)
= 1600 € na účet vodiča

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle
51-0007

0918 342 807

ໄ0908 728 081

16-0311

PALIVOVÉ DREVO
0911 990 463

Zodpovednosť
Vodičské oprávnenie C+E
KKV a zdravotné testy

Kontakt: 0948 723 767

VEREJNO - PROSPEŠNÝ PODNIK SENEC, a.s., Senec, Fándlyho 3
51-0001

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

UFM tXXXWQQTFOFDTLtFNBJMTFLSFUBSJBU!WQQTFOFDTL

VÝVOZ ODPADU
VEĽKOOBJEMOVÝMI
KONTAJNERMI AJ V SOBOTU

tOÈLMBEOBEPQSBWB CÞSBDJFBWâLPQPWÏQSÈDF
t[ÈNPŘOÓDLFQSÈDF QMPUZ CSÈOZ

Prijmeme vodičov
na nákladný automobil sk. C, E
0CKFEOÈWLZ

02/4592 4704
0903 410 436

t[ÈLMBEOÈN[EBPE EP &63
tPTPCOÏPIPEOPUFOJF TUSBWOÏMÓTULZ
tQSÓQMBULZ[BWÓLFOEZ TWJBULZ OBEŘBTZ
tNPäOPTƃSP[ÝÓSFOJBWPEJŘTLÏIPQSFVLB[V

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

0904 996 772

45-0314

•
•
•

prijme
» výčapníka /-čku
» brigádnnikov

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

Pracovník na úseku

06-0160

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

06-0163

32-0156

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

51-0094

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

Hľadáme lektorku/-ra

nemeckého jazyka - úroveň začiatočníci
a mierne pokročilí v Ivanke pri Dunaji

prijme do TPP aj živnostníkov

83-03

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

15

stavebný ો bio ો komunálny

zasklievanie terás

splátky od 149 €

91-0002

SENECKO

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBÁGROM

splátky od 98 €

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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0917 373 326
www.pemont.sk

24-0035

45-0027

DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

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

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

KAŽDÉMU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

LINKA

Á INFO
BEZPLATN

85_0695
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