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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 08145
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Zimné záhrady
Zasklenie balkónov

Sl
ovenský výrobok

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

www.hpsmont.sk
Slovenský výrobok
Slovenský výrobca
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8,40 € / kg

0915 950 055

Predám výborné

ORECHY
min. odber 3 kg

lúpané

Ponúkame
komplet 

rekonštrukcie 
bytov a domov 

0940 859 344
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HĽADÁ
lekára - neurológa

do svojich priestorov
v budove Polikliniky

Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec
MESTO SENEC

V prípade záujmu kontaktujte:
greksaa@senec.sk
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Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU

NOVÉ MODELY RÁMOV
JESEŇ 2019

U nás nájdete len KVALITU A ODBORNOSŤ
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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.

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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REHABILITÁCIA

objednávky:
0905 321 878, 0948 404 212

www.rehabilitacie-senec.sk

Andrea Majerovská
Pondelok: 
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 16:00

Turecká 10
903 01  Senec

(vedľa Pizza Neapol)

DOUČUJEM
MATEMATIKU

ZŠ a SŠ

0905 426 930
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Čas vulgárny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stíšením to volávala stará mama. Ob-
dobím, v ktorom už sa končilo s bu-
jarosťami, objedaním sa, hlučnosťou 
zábav a verejného prejavu.

V liturgickom zmysle to bol kedysi 
predvianočný čas, advent, termínovo sa 
začínajúci štyri nedele pred sviatkom na-
rodenia. V občianskom vnímaní sa často 
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda 
takmer o mesiac skôr, a to najmä v pros-
tredí, kde sa ctili určité mravné princípy 
a zásady. 

Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič 
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému 
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či 
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemer-
nosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia 
akejsi priam povinnej novosti považujú 
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od 
ich svetonázoru a od ich konceptov „svet-
lej novej budúcnosti“.

Vulgarita vo verejnom priestore sa 
stáva synonymom pre „smutnosť“, úna-
vu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, 
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo 
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť, 
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. 
Neschopnosť používať vlastný rozum a 
jeho degradácia iba na preberanie a ďal-
šie hlásanie vulgárností iných, aj to je 

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad po-

znateľná použitím obscénneho jazyka, 
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí. 
Jej rozšírené používanie nepriaznivo 
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednot-
livca, znižuje slovnú zásobu a obmedzu-
je ju. 

Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavu-
je predovšetkým v správaní mnohých ve-
rejných činiteľov, politikov, ale aj takzva-
ných hviezd divadla, filmu a hudobného 
či módneho priemyslu. Takzvané „čier-
ne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v 
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených 
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hod-
notu“. Ak si rozoberieme škandály tejto 
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v  
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre 
alkohol a drogy či v obľube porušovať zá-
kon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny, 
že navodzuje povinnosť smiať 
sa aj na tom, čo je v slušnej 
spoločnosti smutné.

Nestojí preto aspoň za 
úvahu porozmýšľať o čase 
stíšenia, takom čase, ako 
ho poznali generácie 
našich starých ro-
dičov?



SC19-44 strana 3

SLUŽBYSENECKO
3

Príprava terénu 
na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Požičovňa náradia

Údržba zelene

Požičovňa náradia
Otvorené aj cez víkend - na tel. objednávky

Nová 12, Veľký Biel

0948 359 782

Rozvoz náradia priamo k Vám!

Údržba zelene

Návrh a vizualizácie záhrad

Kompletná realizácia záhrad

Príprava terénu na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Dodávka a navážka zeminy

Závlahové systémy

 ybžuls ešan a ukdailhbo is etjandejbO
.0202 unózes únraj an zaret žu www.abmajstri.sk
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montáž a oprava
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

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

25
rokov

sme tupre vás už 
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie

matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby
už od 400 €

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

»Predaj 4 izbový byt v 
Zlatých Klasoch, ulica 
Sídlisko. Byt v pôvodnom 
stave, výmera 84 m2. 
Cena: 54900 EUR. Tel. 
0915 919 758

»Predám v obci Čierna 
Voda okr. Galanta, pek-
ný znížený poschodový 
rodinný dom, 5-izbový, 
všetky inž. siete, plasto-
vé okná, ústredné kúre-
nie, cena 115 000 €. Tel. 
0905 509 586

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

»Predám kukuricu. Tel. 
0904 506 481

»Kúpim rôzne starožit-
nosti aj poškodené. Tel. 
0903 753 758

»Kupim hodinky Schaf-
fh ausen. Tel. 0944 137 
683
»Kúpim hodinky Heuer. 
Tel. 0944 137 683

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

16
-0
33
4Rýchle posúdenie, OP + Výpis z účtu

NONSTOP: 0911 306 998

PÔŽIČKY ON-LINE do 15 000 €
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60905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

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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plynových kotlov, elektrokotlov,
ohrievačov vody plynových a elektrických,

ročné prehliadky a čistenie kotlov,
oprava sporákov, inštalatérske práce

Tel.: 0910 996 565, intexasro@gmail.com

OPRAVY - SERVIS

PREDAJ a MONTÁŽ KOTLOV

Zberné miesto: 

Nie mať pekný deň, 
ale prežiť či žiť pekný deň.
Nie budeme sa stretnúť, 

ale stretneme sa.

Slovenčina naša

Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý 
popri svojej práci varí najchudobnejším 
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfku-
chár Tony Pereira, ktorý pracoval vo via-
cerých päťhviezdičkových hoteloch. To 
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre 
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.

Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá 
na motorku a cestuje do farnosti San Sebas-
tian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza 
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred 
nástupom do svojej práce ide na nádvorie, 
zapne varič poháňaný starou plynovou ná-
dobou, vezme niekoľko obrovských mosadz-
ných hrncov a každý deň venuje niekoľko 
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špe-
ciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím 
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo 
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba. 

Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí. 
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo 
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Kaž-
dý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí 
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom 
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec. 
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemo-
hol prísť, má horúčku, takže som ho nechal 
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké 
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Naj-
prv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“

Tony je presvedčený, že napriek kríze 
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dob-
rých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrn-
ko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej 
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v 
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí 

vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve 
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž, 
ktorý hovorí za všetko.

Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž 
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti. 
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný, 
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Pri-
šiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho sna-
žil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo 
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro 
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život 
v chudobnej krajine.

Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide 
spať, prosí Tony Boha o silu, aby doká-
zal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol 
schopný pomáhať svojim bratom a ses-
trám až do posledného dňa svojho života.

Tony Pereira zrejme už nezíska žiad-
nu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne 
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no 
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéf-
kuchára každý deň: dáva nádej a chuť do 
života mnohým ľuďom.

Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme 
boli na návšteve vo Ve-
nezuele. ACN v krajine 
podporuje viacero pro-
jektov v stovkách farnos-
tí. Zapojiť sa do pomoci 
trpiacim kresťanom po 
celom svete sa môžete na 
www.acn-slovensko.org. 

Ďakujeme.

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života

p ,
vo Ve-
ajine
pro-
nos-

moci 
m po
žete na
rg. 

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 

INZERCIA
0905 719 132



SC19-44 strana 5

SLUŽBY, BÝVANIESENECKO
5

24
-0
00
6

Pezinok - Bratislavská 56          Bratislava - Miletičova 67    

   lock@lock.sk

PREDAJ  •  SERVIS  •  PORADENSTVO

info: 0948 066 146
Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

Akcia platí LEN pre predajne LOCK service do 15.11.2019.

MIMORIADNA PONUKA
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- v 2. bezpečnostnej triede K330/2 za  929€

- v 3. bezpečnostnej triede      K2/3 za  999€

24
-0

00
6

DVERE

51
-0
06
8

Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06 

otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300

www.slovakiatap.sk

Akcia KOBERCE - PVC

Pokládka,Pokládka,
dovoz

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

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

- 40% zľavazľava
na všetky shyggy kobercena všetky shyggy koberce

- 30% zľava
na koberce 200x290 mm

- 40% zľava
na všetky shaggy koberce
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www.pozicovna-igorson.sk
Senecká cesta 198
Bernolákovo

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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POJAZDNÉ ŠTÚDIO VSTAVANÝCH

SKRÍŇ A ŠATNÍKOV

Interiéry na mieru

0903 462 353www.mitek-interiery.sk

mitek.interiery@gmail.com

Nemusíte nikam chodiť
stačí zavolať a my prídeme k Vám domov

• návrhy

• fototapety

• poradenstvo

• cenová kalkulácia

• široký výber rámov (hliník, oceľ)

• široký výber povrchových úprav
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME

predaj, montáž

a servis
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AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER

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

Nitrianska 48A
Senec

Tel.: 0918 525 222 , servis@vaseauto.sk

KUPÓN
10,- Eur
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Glukóza je jeden z  typov jednodu-
chých cukrov, sacharidov. Pre ľudské 
telo je práve glukóza základný zdroj 
energie. 

Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva 
glykémia. Meria sa pravidelne, je samo-
zrejmou súčasťou preventívnych, ale aj 
iných vyšetrení. Optimálna hladina je 
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Od-
ráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu 
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to oby-
čajne hneď dáva najavo pocitom hladu, 
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa 
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu 
hladinu ako je optimálna človek obyčaj-
ne nepociťuje, varovné príznaky chýba-
jú. Preto je dôležité chodiť na preventívne 
vyšetrenia a  zistená hodnota glykémie 
je smerodajná pri určení poruchy me-
tabolizmu cukrov. Na základe zistenia 
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň 
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú 
cukrovku, diabetes mellitus. 

Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčas-
tejšie nalačno a  90-120 minút po jedle. 
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže 
merať diabetik sám jednoducho pomo-
cou prístroja – glukometra. Za cukrovku 
je považované, keď glykémia opakovane 

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo 
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.

Pred zistením cukrovky ale rôzne 
dlhú dobu je v  záťažových situáciách 
možné zaznamenať zvýšenú hladinu, 
prediabetes, kedy je hodnota glykémia 
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekraču-
je hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii 
s  tým, že diabetes mellitus (predovšet-
kým 2. typu) nevznikne náhle z jedného 
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým, 
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa 
vyvíja porucha hladiny krvného cukru, 
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok 
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď 
dôjde z  porušeniu regulácie krvného 
cukru na 50 percent.

Vhodná strava predstavuje základ 
liečby. Cvičením sa okrem 
dosiahnutia normál-
nej hmotnosti veľmi 
úspešne ovplyvňuje 
inzulínová rezistencia, 
ktorá je jednou z dvoch 
príčin vzniku meta-
bolickej poruchy.

Kedy je zvýšená hladina cukru 
v krvi už cukrovka

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

metabolizmu a výživy

a predstavuje základ a
a okrem 
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Jesenné prázdniny a ich sviatky mám 
veľmi rád. Sú plné farieb, spomienok, 
melanchólie a pavučín z babieho leta. 
Na chvíľu sa pozastavíme a spome-
nieme si na ľudí, ktorí nás opustili a 
dívajú sa na nás z krajšieho, no nepo-
znaného sveta. 

Napriek tomu, že sa stránim cirkvi, 
mám vieru, že človek nemôže len tak 
zomrieť a obrátiť sa v obyčajný prach. 
Musí byť miesto, kam živé bytosti po 
smrti odchádzajú. Aj takýmito úvahami 
sa rok čo rok na konci októbra zaoberám, 
sledujúc celoslovenský pohyb po cintorí-
noch a kostoloch. Pritom necítim potrebu 
zájsť na zádušné aktivity žiadnej cirkvi. 
Viera nepotrebuje byť organizovaná. 
Ale cintoríny plné sviečok považujem za 
veľmi silný zážitok a doslova pociťujem 
spojenie s odišlými, čo silnejšie upevňuje 
moju všeobecnú vieru. 

Mnohé školy, mladí ľudia si spájajú 
tieto sviatky s americkým Halloweenom. 
Strašenie, tekvice, masky. Pohanské, 
však? Hoci tradícia svetlonosov nie je 
americká. A ešte stále sme neprijali zvyk 
amerických detí chodiť v maskách po su-
sedoch a strašiť, vytvorili sme si vlastnú 
obdobu tohto sviatku. Navyše, nahradiť 
strach zo smrti paródiou smrti je zvykom 
vo viacerých kultúrach a určite to osvie-

žuje neraz depresívne nálady jesene, kto-
ré môžu skončiť akokoľvek. Ja sa takých 
aktivít nezúčastňujem, hoci milujem du-
chárske horory. Ale chcem byť tolerantný 
k tomu, že mladí chcú zažiť halloween-
sku párty. Rozhodne je lepšie pobaviť sa 
s blízkymi ako drogy a blbnutie z nudy 
medzi činžiakmi.

Úlohou školy je poukazovať na slo-
venské tradície, aj na pamiatku zosnu-
lých. A možno aj na zvyky v iných kraji-
nách, hoci aj v USA, veď porovnávaním 
sa vychováva a vyučuje efektívnejšie. 
Zámer rozveseliť sa aj pri pamiatke zo-
snulých a vysmiať sa smrti, ktorá nikoho 
neminie, neberme ako niečo neúctivé, 
prevzaté či svedčiace o arogancii mla-
dých. Je to len ďalší spôsob prejavu kultú-
ry, ktorá je v dnešnom svete ozaj rozma-
nitá. Inkvizícia a netolerancia voči inému 
nie je na mieste. O to viac, že sú často šíri-
teľom nenávisti a vlastnej pravdy platfor-
my, ktoré by sa mali vyznačovať ľudskos-
ťou, toleranciou a láskou. U nás v škole 
chcú deti strašidelnú noc. Nebudem im 
to zakazovať. Vieru v život a spomienku 
na zosnulých to neohrozí. Opačný názor 
tomu môjmu je väčším problémom (ne-
bezpečenstvom) ako Halloween.

Viera a Halloween

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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KVALITNE         A NAČAS

fero STAV

MY STAVIAME

0915 441 422
www.fero-stav.sk
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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
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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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila
Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 

kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie
Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 

význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva
Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 

rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

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

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 4NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.

0905 719 132

0905 915 040

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT

Facebook/Senecko.sk
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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.  

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

Študijné centrum BASIC Senec
Šafárikova 47
Tel.č.: 0908 738 644

Odporučili vám odklad, alebo máte na niečom
do septembra popracovať?

Chcete mať pripraveného prváčika?

Predškolská príprava s tréningom fonematického
uvedomovania podľa D. B. Eľkonina čoskoro začína.

(posledné volné miesta)

Obsahom kurzu je:

   a zrakového vnímania

Máte doma
budúceho prváčika?

   a spoluhlások

E-mail: sc@centrumbasic.sk
centrumbasic.senec@gmail.com

Budeme:

BEZPLATNÁ PREDNÁŠKA
„Učenie nemusí byť mučenie“

7.11.2019 o 18:00
www.centrumbasic.sk

alebo volajte 0908 738 644

pre predškolákov

Začiatok: November
Frekvencia stretnutí: 1 krát do týždňa, sobota (10 stretnutí)

Čas: 8:30 – 9:15
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06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné 
prípady 11:35 Kobra 11 12:30 FARMA 16:00 Rodin-
né 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 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2019 
21:25 FARMA Západ vs. Východ, kto z farmárov 
získa výhru 75 000 €? MN 12 22:40 Rodinné prí-
pady 00:35 Kobra 11 01:35 FARMA 02:55 Cestova-
telia v čase 04:15 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:25 
Bučkovci 1/8 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Doktori I. 5,6 14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 8 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 IN-
KOGNITO 23:05 Myšlienky vraha VI. 2 00:05 HRO-
BÁRI 5 00:40 POLICAJTI V AKCII 01:50 KRIMI 02:20 
NOVINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné sprá-
vy RTVS 08:45 Otvorené nebo 09:50 Zajtrajšie 
noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky 
klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Najkrajšie miesta na potápanie 16:55 Rodina 
doktora Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Chuť zázraku 22:10 Reportéri 
22:40 Rapl 23:40 Fetiše Nežnej revolúcie 00:20 
Pán Selfridge 01:05 Chuť zázraku 

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
09:30 Oteckovia 10:30 Rodinné prípady 11:25 
Kobra 11 13:30 FARMA 14:55 Policajné prípady 
15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NO-
VINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky II. 21:40 
FARMA Západ vs. Východ, kto z farmárov získa 
výhru 75 000 €? MN 12 22:55 Horná Dolná 00:05 
Kobra 11 02:15 FARMA 03:15 Polícia Battle Creek 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:25 
Bučkovci 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
12:50 Doktori I. 7,8 14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLI-
CAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 9 17:30 NOVINY 17:55 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM III. 7,8 22:40 MINISTRI 
II. 22:50 Myšlienky vraha VI. 3 00:50 ZA SKLOM III. 
7,8 03:15 NOVINY TV JOJ 03:50 Profesionáli III. 19 
04:50 NOVINY TV JOJ  

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:40 Najkrajšie miesta na potápanie 09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Druhá šanca 15:35 Slovensko s 
Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Mestá v čase 
16:50 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Mediciovci 21:25 
Stará škola 22:30 Ponorka 23:30 Ray Donovan 
00:20 Druhá šanca 01:00 Zajtrajšie noviny 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
10:55 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:50 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 NOVI-
NY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá 
šanca na život 22:20 FARMA 23:15 Susedia 00:05 
Kobra 11 02:10 FARMA 03:00 Polícia Battle Creek 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 
10:25 Bučkovci 3 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Doktori I. 9,10 14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 10 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 11 21:35 ČAU, 
LUJZA! 22:50 Myšlienky vraha VI. 4 23:50 DELUK-
SE 11 00:55 POLICAJTI V AKCII 02:00 NOVINY TV JOJ 
02:50 TOP STAR 03:05 Profesionáli 

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Mestá v čase 09:05 Rodina doktora Kleista 
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá 
šanca 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy 
RTVS 16:25 Mestá v čase 16:50 Rodina doktora 
Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Foter je lotor 22:15 Volali ju Ruby 
23:50 Stará škola 00:50 Foter je lotor 02:35 Au-
tosalón 03:00 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 09:50 Oteckovia 10:55 Rodinné prípady 
11:50 Kobra 11 13:50 FARMA 14:55 Policajné prípa-
dy 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 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 
21:45 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:05 Kobra 11 
02:10 FARMA 03:10 Polícia Battle Creek 04:55 TE-
LEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 10:25
Bučkovci 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 
12:50 Doktori I. 11,12 14:45 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLI-
CAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 11 17:30 NOVINY 17:55 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEP-
ŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:50 NA HRANE
22:20 SEDEM 23:20 Myšlienky vraha VI. 5 00:20 
MINISTRI II. 00:55 POLICAJTI V AKCII 01:55 NOVINY
TV JOJ 02:45 TOP STAR 03:00 Profesionáli 

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Mestá v čase 09:05 Rodina doktora Kleista 
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Druhá
šanca 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Mestá
v čase 16:50 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté 
časy 21:30 Fetiše Nežnej revolúcie 22:05 Čistá
duša 00:15 Druhá šanca 00:55 Volali ju Ruby 
02:30 Svet v obrazoch 02:55 Dámsky klub 

PONDELOK 4.11.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 5.11.2019 STREDA 6.11.2019 ŠTVRTOK 7.11.2019

Nie neriešim politiku, ale politi-
kou sa nezaoberám. Nie príde mi, ale myslím si.

Slovenčina naša

Občiansky zákonník definuje právny 
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä 
k  vzniku, zmene alebo zániku tých 
práv a  povinností, ktoré právne pred-
pisy s takýmto prejavom spájajú. 

Právny úkon sa musí urobiť slobodne 
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je 
neplatný. Neplatnými sú tie právne úko-
ny, ktorým chýba niektorá z náležitostí, 
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyža-
dované zákonom. Rozlišuje sa neplatnosť 
relatívna a absolútna. Podľa Občianskeho 
zákonníka sa uplatňuje zásada, že právne 
úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ nie sú 
zákonom označené za relatívne neplatné. 
Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo 
zákona a pôsobí voči všetkým, z čoho vy-
plýva, že každý sa jej môže dovolávať. 

Súd musí vždy prihliadať na absolút-
nu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu. 
Absolútna neplatnosť sa nemôže napra-
viť dodatočným schválením, ako je tomu 
v prípade relatívnej neplatnosti právnych 
úkonov a  nemôže byť konvalidovaná ani 
dodatočným odpadnutím dôvodu neplat-
nosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolút-
ne neplatného právneho úkonu, zakladá 
v  zmysle Občianskeho zákonníka bezdô-
vodné obohatenie. Naproti tomu relatívna 
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona, 
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke 
platnosti daného právneho úkonu, to zna-
mená, že takýto právny úkon spôsobuje 
následky akoby bol platný, až do momentu 

zbavenia týchto následkov. 
Právny úkon môže byť zbavený násled-

kov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým, 
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po 
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnos-
ti nastávajú spätne k  okamihu urobenia 
neplatného právneho úkonu. Na relatívnu 
neplatnosť súd, na rozdiel od absolútnej, 
prihliadne iba na návrh oprávnenej osoby. 

Právo dovolávať sa relatívnej neplat-
nosti, je naproti absolútnej ohraničené 
na lehotu troch rokov a začína plynúť po 
vykonaní právneho úkonu. Občiansky 
zákonník výslovne ustanovuje všeobec-
nú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa 
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju 
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno do-
datočne schváliť alebo konvalidovať, a  to 
v  prípade, ak odpadne dôvod neplatnos-
ti. Právny úkon môže byť úplne neplatný 
alebo čiastočne. Ak sa dôvod neplatnosti 
vzťahuje len na časť právneho úkonu, je 
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy 
právneho úkonu alebo z jeho obsahu ale-
bo z okolností, za ktorých k nemu došlo, 
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť 
od ostatného obsahu.

Neplatnosť právnych úkonov 
podľa Občianskeho zákonníka

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

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

Prvý november  bol hraničný ter-
mín na splnenie zákonnej povin-
nosti... nechať svojho psa (spoločen-
ské zviera) čipovať a zaregistrovať 
do registra spoločenských zvierat. 

Prijatá novela veterinárneho zákona 
má okrem iného za cieľ sprísniť pod-
mienky pre chov psov a tak obmedziť 
výskyt množiarní psov. Práve vďaka 
povinnému čipovaniu psov veterinár-
na správa rýchlejšie zistí, či pes nepo-
chádza z množiarne. Teda, povinné či-
povanie prispeje k zlepšeniu súčasnej 
neuspokojivej situácie.

Čip sa psom zavádza do podkožia 
na ľavej strane krku. Označenie psov 
mikročipom vykonávajú všetci sloven-
skí súkromní veterinárni lekári, ktorí 
majú oprávnenie vykonávať veterinár-
nu liečebnú a preventívnu činnosť a sú 
registrovaní v Komore veterinárnych 
lekárov SR. Pre majiteľov šteniat naro-
dených po 31.auguste 2018 platí, že by 
mali svoje miláčikov nechať očipovať 
najneskôr do 12. týždňa veku, prípadne 
skôr, ak mení majiteľa. 

Čip má iba registračné číslo, údaje 
o majiteľovi sú zistiteľné iba z databázy 
v centrálnom registri spoločenských 
zvierat - teda registri čipovaných zvie-
rat. Čip je natoľko malý a jeho aplikácia 

tak šetrná, že psa nijako zdravotne ne-
ohrozuje. Preto sa tohto kroku majite-
lia domácich maznáčikov a chovných 
zvierat nemusia nijako obávať. Bežne 
používané mikročipy sú 1 cm dlhé a 1 
mm široké. Mikročip je naprogramo-
vaný číselným kódom, ktorý je neo-
pakovateľný a jedinečný. Nie je pre 
zviera ani pre jeho okolie nebezpečný, 
neobsahuje žiadny zdroj energie. Ne-
obsahuje ani meno majiteľa alebo jeho 
telefónne číslo alebo e-mail. Mikročip 
nie je možné vyhľadať cez satelit. Po-
vrch čipu je upravený tak, aby psovi 
nespôsobil problémy. Telo psa na čip 
nereaguje ako na cudzie teleso.

Cenové rozpätie mikročipov má 
pomerne široké rozpätie od 7 do cca 30 
eur. Cenu za aplikáciu čipu a jeho zápis 
do očkovacieho preukazu si stanovujú 
veterinárni lekári individuálne.

Súkromný veterinárny lekár už 
nesmie vykonať veterinárne úkony na 
psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem 
nevyhnutých prípadov v záujme ochra-
ny zdravia psa alebo človeka. Za po-
rušenie tejto povinnosti uloží orgán 
veterinárnej správy súkromnému vete-
rinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur 
do 20 000 eur.

Psíka vám ošetria, iba ak...

» Zdroj: Veterinárna klinika Primavet
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06:00 Teleráno 08:30 Slad-
ká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 
Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 11:50 Kobra 
11 13:50 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. Vý-
chod, kto z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 
12 22:45 Londýn v plameňoch 00:50 Kobra 11 
02:35 FARMA  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:25 Bučkovci 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 V ohni 9,10/10 14:45 SÚDNA SIEŇ 
15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 12 17:30 NO-
VINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Kniha džunglí 
23:00 Päťdesiat odtieňov sivej 01:35 Američan 
03:25 Profesionáli III. 22 04:05 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Mestá 
v čase 09:05 Rodina doktora Kleista 09:55 Za-
jtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 
14:25 Don Matteo 15:35 Slovensko s Tiposom 
16:25 Mestá v čase 16:55 Rodina doktora Kleis-
ta 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Milujem Slovensko 21:55 V dobrej spo-
ločnosti 22:30 Cestou necestou 23:00 Mission 
00:50 Don Matteo 01:35 Zajtrajšie noviny 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Tajomstvo 
môjho úspechu 08:50 Som agent 10:50 Let‘s 
Dance 4 12:55 Tvoja tvár znie povedome 15:50 
Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Jack Reacher Akčný triler MN 15 
(USA) 2012 T. Cruise, R. Piková, R. Duvall, R. Jen-
kins, J. Courtney. 23:10 Za mrežami Komédia MN 
12 (USA) 2005 01:30 Jack Reacher 03:45 Policaj-
né prípady  

05:10 NOVINY TV JOJ 06:05 
KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:30 SpongeBob 
v nohaviciach VIII. 18 08:05 Labková patrola  I. 
16,17 09:15 PRÁZDNINY II. 8 10:25 NAŠI I. 12,13 11:40 
MILÁČIKOVO 12:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 
13:55 Warcraft: Prvý stret 16:30 Denník princeznej 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVEN-
SKO MÁ TALENT 22:10 HROBÁRI 6 23:00 Neváhaj a 
zavolaj 00:55 Smrtiaci parazit 03:00 ČESKO SLO-
VENSKO MÁ TALENT 04:20 NOVINY TV JOJ  

06:05 Nezbedný havran 06:20 
Včielka Maja 07:15 Sofia Prvá 07:50 Levia stráž 
08:45 Trpaslíci 09:10 Daj si čas 09:40 Merlin 11:00 
On air 11:20 V dobrej spoločnosti 11:55 Záhady tela 
12:55 Milujem Slovensko 14:30 Grand hotel 15:45 
Poirot: Ako sa darí tvojej záhradke? 16:40 Fetiše 
Nežnej revolúcie 17:20 KULTÚRA.SK 17:55 Cestou 
necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 
Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 
22:20 3 pódiá 23:15 Fetiše socializmu 23:40 Grand 
hotel 00:55 Poirot: Ako sa darí tvojej záhradke? 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
05:55 Priatelia Toma a Jerryho 06:20 Nové 
dobrodružstvá Toma a Jerryho 06:40 Lekcia z 
romantiky 08:20 Nevesta na úteku 10:55 Lara 
Croft - Tomb Raider 13:00 Na telo 13:45 Za mre-
žami 16:00 Horná Dolná 17:15 Susedia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie povedome - FINÁLE 
Šou, v ktorej môžete byť kýmkoľvek! 23:10 Ne-
vesta na úteku 01:50 Let‘s Dance 4 03:20 Horná 
Dolná 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:10 KRIMI 05:40 NOVINY TV 
JOJ 06:30 SpongeBob v nohaviciach VIII. 19 07:05 
Labková patrola  I. 18,19 08:15 Dr. Dolittle 2 10:00 
Knight Rider 9 11:00 Denník princeznej 13:30 
Kniha džunglí 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:45 NA 
CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:20 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE 
POČASIE 20:35 Do posledného dychu Americký 
akčný dobrodružný triler. MN 12 2016 Chris Pine, 
Ben Foster, Casey Affleck, Eric Bana 23:20 Nindža 
01:10 Posledný dom naľavo 03:50 NA CHALUPE  

05:30 Správy RTVS „N“ 06:55 
Veselá farma 07:20 Sofia Prvá 08:00 Levia stráž 
08:20 Zázračný ateliér 08:45 Táraninky 09:05 
Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 10:05 Otvorené 
nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v ob-
razoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 
13:35 Poirot: Miliónová lúpež 14:30 Zlaté časy 
15:35 Ivanhoe 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 
Nero a Seneca 22:00 Toman 23:15 Poirot: Milió-
nová lúpež 00:10 Ivanhoe 01:55 Toman  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 8.11.2019 SOBOTA 9.11.2019 NEDEĽA 10.11.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

9.11.2019 
20:30 

JACK REACHER

0917 373 326
www.pemont.sk

ODVOZ ODPADU
KONTAJNERMI

stavebný � bio � komunálny
VÝKOPOVÉ PRÁCE

MINIBÁGROM
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DOVOZ: štrk•piesok•makadam•zemina
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ZASKLIEVANIE TERÁS
ZIMNÉ ZÁHRADY

0917 404 959
zahradnestavby@centrum.sk

Zimné záhrady na mieru,
terasy, prístrešky,
zasklievanie terás
Uzatvárame  hliníkovým
posuvným systémom
v rôznych farebných prevedeniach

V cene:
zameranie,

výroba,
dovoz

a montáž

75
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Nie 
moje meno je, ale volám sa.

Slovenčina naša

Sv. Hubert bol náruživým poľovní-
kom, žiakom sv. Lamberta a bisku-
pom v Maastrichte v Holandsku. 

Od rannej mladosti až po jeho pre-
menu v mnohom jeho život pripomína 
niektorých ľudí dnešnej doby. Predo-
všetkým v tom, že človek sa správa k 
prírode devastačne a samotná príroda 
všetko len mlčky znáša a čaká, kedy 
mnohé prečiny voči nej, raz jedným úde-
rom rázne zmení tak, ako sa stalo aj u sv. 
Huberta.

Hubert, podľa legendy akvitán-
sky princ (656-727) poľoval, holdoval a 
užíval si život, nectil si poklady a dary 
prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až 
raz, keď sa mu Boh prihovoril, a zjavil 
sa  podobe kríža medzi parohmi jeleňa, 
ktorého chcel uloviť. Okamžite po tejto 
skúsenosti sa jeho postoj k životu zme-
nil. Začal viesť pokorný život, neskôr sa 
naučil vážiť si zvieratá a prírodu, prijal 
kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval 
sa misijnej činnosti v oblasti Ardén.

Popri vedení diecézy Hubert pôso-
bil ako misionár v južnom Brabantsku a 
v Ardennských horách (juhovýchodné 
Belgicko), kde bolo obyvateľstvo ešte z 
veľkej časti pohanské.  Biskup Hubert 
mal však stále predsa len čosi z lovec-

kej záľuby: občas šiel chytať ryby. To sa 
mu napokon stalo osudným. Keď sa raz 
chystal na rybačku, jeho pomocník tak 
neobratne narábal s udicou, že vážne 
poranil biskupa na ruke. Rana sa za-
pálila a spôsobovala Hubertovi stále 
väčšie bolesti. Uvedomil si, že mu hrozí 
smrť. Napriek tomu sa usiloval vykoná-
vať biskupské povinnosti. Zároveň si dal 
pripraviť hrob v kostole sv. Petra a Pavla 
v Liége.

Zomrel 30. mája 727. Podľa jeho 
želania ho previezli do Liége a tam ho 
pochovali v pripravenom hrobe. O šest-
násť rokov neskôr otvorili jeho hrob a 
jeho telo našli neporušené. Zvesť o tom 
sa dostala až na kráľovský dvor. Vplyv-
ný majordóm Karolman prišiel osobne s 
veľkým sprievodom do Liége a dal pre-
niesť biskupove telo do nového hrobu 
pred hlavným oltárom kostola. Bolo to 3. 
novembra 743. Tak sa tretí november stal 
sviatkom sv. Huberta.

Možno práve preto je sv. Hubert pat-
rón poľovníkov, aby každý v sebe našiel 
lásku a porozumenie nielen k prírode, 
ale aj k ostatným ľuďom a taktiež mieru 
vo využívaní odmien, ktoré nám príroda 
poskytuje.

Patrón poľovníkov bol ochranca zveri

» red

INZERCIA
0905 915 040
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Zuzana Šubová je bývalou riaditeľkou odbo-
ru na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, kde pôsobila na sekcii eurofondov. 
Preukázala svoje morálne kvality tým, že sa 
odmietala podieľať na rozkrádaní eurofondov. 
Keď poukázala na  zlyhania svojho nadriadené-
ho, bola vedením ministerstva perzekuovaná, 
až kým nebola prepustená. Šubová je zároveň 
oznamovateľkou závažnej ekonomickej trest-
nej činnosti v súvislosti s čerpaním fi nančných 
prostriedkov EÚ na ministerstve pôdohospodár-
stva. V súčasnosti je poslankyňou miestneho za-
stupiteľstva v Bratislave, v mestskej časti Devín.

„Štátny zamestnanec má do veľkej miery 
oklieštenú právomoc v rozhodovaní a vo veľa 
prípadoch je jeho rozhodovanie konfrontova-
né s nadriadenými, ktorí vyvíjajú neprimeraný 
nátlak na zamestnancov,“ hovorí Šubová, pre 
ktorú je téma korupcie a klientelizmu zásadná. 
Presadzuje nulovú toleranciu voči vedúcim pra-
covníkom štátnej správy, chce sa zasadiť o prija-
tie právnych noriem, ktoré eliminujú zámerné 
zneužívanie funkcie pre osobný 
prospech alebo prospech tre-
tích osôb. Kľúčové je však pre-
sadzovanie zákona o hmotnej 
zodpovednosti štátnych za-
mestnancov a taktiež zákona 
o preukazovaní pôvodu 
majetku.

Bola som perzekuovaná za odhale-
nie rozkrádania eurofondov

Zuzana Šubová
kandidátka SaS č. 120

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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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

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

kde potrebujete.Staviame tam,

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.skwww.montter.sk

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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e-mail: sekostav@sekostav.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

PONÚKAME:

SEKOSTAV spol. s r.o.

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

» stavebné práce - 0911 408 660
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- 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 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk
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V U K I a.s. 
PRIJME IHNEĎ

ELEKTROMECHANIK - 5,5 €/h (brutto)
oprava riadiacich systémov pre pohony elektrických 
motorov a ohrevu
Miesto výkonu práce: Rybničná 38, Bratislava - Vajnory

Kontakt: 0906 063 102, nabor@vuki.sk

Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

83
-0
42
1

85
_0
69
0

Meno priezvisko 
priezvisko@regionpress.sk 
0912 555 666

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.

redakcia SENECKO
senecko@regionpress.sk 
0905 915 040, 0905 719 132
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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

Prijmeme do TPP pomocnú silu

pizzéra / pizzérku
do reštaurácie Robin v Senci

Info: 0905 202 418
alebo priamo v reštaurácii
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prijme
» výčapníka /-čku

» brigádnnikov
Plat: 500 € /čistom

+ odmeny

KRČMA
PLECHÁČ

Info:
0918 382 762
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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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Hľadáme šikovné UPRATOVAČKY 
do obchodných priestorov.

Práca je na dve zmeny. 
Ponúkame výhodné pracovné ohodnotenie:  
3€ netto/hod. + stravné lístky 4€.

0907 777 0070
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