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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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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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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY

ZADARMO!ZADARMO!ZADARMO!

0908 186 129 e-mail: info@strechysc.sk
www.strechysc.sk

PREDAJ:
– odkvapové

systémy
– strešné

príslušenstvo
– strešné rezivo

– strešné okná
– strešné krytiny

MONTÁŽNE PRÁCE:
– pokrývačske práce
– klampiarske práce

– tesárske práce
– montáž blezkozvodov

– demontáž eternitu/azbestu
– krovy, prístrešky, strešné okná

Zľavy 
na rekonštrukcie

až do 40%

59
-0

35
80905 20 70 59   
www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov

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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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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Unikátna ochrana 
domácnosti pred 
vytopením

www.waterguard.sk    tel: 0948 238 067
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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www.SIETKY-ZALUZIE.sk

BEZÚDRŽBOVÉ HLINÍKOVÉ PERGOLY

� 0919 432 800 � obchod@propergola.sk

www.proPERGOLA.sk

TERAZ

POSEZÓNNE

CENY

TERAZ

POSEZÓNNE

CENY
NOVINKA

U NÁS

PRÚTENÉ

PLOTY

NOVINKA

U NÁS

PRÚTENÉ

PLOTY

Doučujem nemecký jazyk
ZŠ, SŠ a aj firmy

Tel.: 0908 777 023
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Ponúkame
komplet 

rekonštrukcie 
bytov a domov 

0940 859 344
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DOUČUJEM
MATEMATIKU

ZŠ a SŠ

0905 426 930
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8,40 € / kg

0915 950 055

Predám výborné

ORECHY
min. odber 3 kg

lúpané
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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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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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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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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

predaj, montáž

a servis
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AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ PARTNER
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www.pozicovna-igorson.sk
Senecká cesta 198
Bernolákovo

Veriaci človek „ctí otca svojho a 
matku svoju, aby dlho žil na zemi, 
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, číta-
me v knihe Exodus v hlave 20 vo 
verši 12. Veriaci človek má za svoj-
ho otca aj otcov biskupov, vrátane 
toho rímskeho, pápeža. 

Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a 
výzvy. I bežné usmernenia, vyplýva-
júce z každodenného laického života. 

Pápež František, svätý otec, rím-
sky biskup, najnovšie upozorňuje na 
neprípustnosť hospodárskej krimi-
nality. Považuje ju za zločiny tých 
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej 
venuje iba nepatrná alebo žiadna po-
zornosť. Hovorí  o organizovanej kri-
minalite. „Ide o zločiny, ktoré majú 
závažnosť zločinov proti ľudskosti, 
keď vedú k hladu, biede, nútenej 
migrácii a k smrti kvôli chorobám, 
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromen-
tálnym katastrofám a k etno-cíde 
obyvateľov.“

Pápež František najnovšie veľmi 
ostro odsúdil aj „kultúru vylučova-
nia a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne 
nahlas a bez zaobalených fráz za-
stal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej 
orientácie a ich prenasledovanie pri-
rovnal k tomu, čo robili v prvej po-
lovici minulého storočia nacisti. Vo 
Vatikáne v prejave na medzinárod-
nej právnickej konferencii kritizoval 
tých, ktorí hovoria o menšinových 

skupinách vrátane ľudí hlásiacich 
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rov-
nakým štýlom, akým hovoril v 30. 
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto 
sú typické prejavy nacizmu, ktorý 
so svojím prenasledovaním Židov, 
Rómov alebo ľudí homosexuálnej 
orientácie predstavuje dokonalý mo-
del kultúry vylučovania a kultúry 
nenávisti,“ povedal pápež.

Nuž a treba ešte pripomenúť vy-
hlásenie našich slovenských otcov 
biskupov. A mimoriadne ho oceniť. 
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn. 
red.) v politických stranách, hoci pro-
stredníctvom druhých osôb, nie je 
primerané kňazskému stavu. Úlohou 
kňaza je byť otcom všetkých veria-
cich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia 
k určitej strane... Toto stanovisko sa 
v aktuálnych okolnostiach týka otca 
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti 
aj každého klerika, ktorý by sa anga-
žoval v činnosti alebo verejnej propa-
gácii politických strán.“ Pod stano-
viskom je podpísaný Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský 
arcibiskup metropolita, 
predseda KBS a Mons. 
Štefan Sečka, spišský 
diecézny biskup.

Tak čo s tým štvr-
tým prikázaním u 
nás?

Štvrté prikázanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

bratislavský 
etropolita,

a Mons.
, spišský 

up.
ým štvrm -
ím u 
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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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

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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» Prenaj. gars. v SC RD.Tel. 
0905737309

» Predám sklolaminá-
tové žumpy o objeme 
5.000, 8.000 a 10.000 
litrov a vodomerné plas-
tové šachty . Cena od 650 
€. Doveziem, osadím, vy-
konám aj tlakovú skúš-
ku.Tel. 0905925991

» Predám jačmeň, pše-
nicu, balíkovanú slamu.
Tel. 0907241857

» Kúpim akordeón, heli-
gonku.Tel. 0915876860
» Kúpim staré mince, 
bankovky, odznaky, po-
hladnice, knihy, vyzna-
menania, hodinky.Tel. 
0903753758

„Stále je ťažko a smut-
no nám všetkým, nič už 
nie je také ako predtým. 
Všade okolo chýba tvoj 
hlas, mal si rád život, my 
teba a ty  nás.“Dňa 29. 
novembra uplynie osem 
rokov odvtedy, ako sme 
sa navždy rozlúčili s mi-
lovaným synom, bratom, 
otcom, strýkom Milanom 
Petríkom z Novej Dedin-
ky. S láskou a úctou spo-
mínajú rodičia, synovia a 
súrodenci s rodinami.

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    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2.

SPOMIENKY

Zberné miesto: 
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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   

My, diabetológovia, poznáme okrem 
celosvetovo platnej klasifikácie,  iba 
dobre a zle kompenzovanú cukrov-
ku, nezávisle od typu. 

Rozhodujúce je, či  má pacient dobré 
alebo nedostatočné výsledky a s tým sú-
visiace riziko vzniku komplikácií, ktoré 
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom 
veľakrát znamená ten najsprávnejší 
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je 
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u 
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom 
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.

Klasifikácia diabetes mellitus 
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je cha-
rakterizovaný poškodením a postup-
ným zánikom buniek pankreasu pro-
dukujúcich hormón inzulín. Dochádza 
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí 
sú odkázaní na jeho pravidelné podá-
vanie inzulínovými striekačkami ale-
bo inzulínovými perami. Predstavuje 
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo 
všetkých diabetikov. Častejšie postihu-
je mladšie vekové skupiny.

2. Diabetes mellitus 2. typu predstavu-
je 85 – 90 percent všetkých diabetikov. 
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa 
s vekom.  Na rozdiel od predchádzajú-
ceho typu sa v organizme síce tvorí in-
zulín, ale v nedostatočnom množstve, 
alebo organizmus vytvorený inzulín z 

rôznych príčin nedokáže využiť. V lieč-
be na začiatku často stačia režimové 
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tab-
lety. Inzulín je potrebný neskôr, oby-
čajne u 20 percent diabetikov 2. typu. 
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, vo-
ľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa 
objavuje aj u mladších, hlavne pri ne-
dostatku pohybu a zlej skladbe stravy.

3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niekto-

rých iných stavoch – napríklad pri ge-
netických poruchách, pri ochoreniach 
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri 
endokrinných ochoreniach), pri ocho-
reniach podžalúdkovej žľazy (pan-
kreas), pri užívaní niektorých liekov a 
chemikálií, pri niektorých infekčných 
ochoreniach (napríklad pri rubeole).

4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento 

typ metabolickej poruchy sa prejavuje 
po prvýkrát počas gravidity. U nás po-
stihuje niečo vyše 4 percentá všetkých 
tehotných. Nakoľko pred-
stavuje zvýšené zdravot-
né riziko pre matku aj 
plod, musia byť ženy  po-
čas tehotnosti aj po nej 
pravidelne sledované. 

Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)

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

metabolizmu a výživy

percentá všetkých 
pred-

avot-
u aj
po-
nej 
. 
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20% ZĽAVA*

BRATISLAVA  PREŠOVSKÁ 45

SENEC  ŠAMORÍNSKA 16

ČISTIAREŇ KOBERCOV INPROKOM
*UVÁDZACIA ZĽAVA PLATÍ DO KONCA ROKA 2019
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4Rýchle posúdenie, OP + Výpis z účtu

NONSTOP: 0911 306 998

PÔŽIČKY ON-LINE do 15 000 € INZERCIA
0905 915 040

Majetkový opatrovník sa radí medzi 
špeciálnych opatrovníkov a v sloven-
skom právnom poriadku je relatívne 
novým inštitútom. 

V  dnešnej dobe je už celkom bežné, 
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale 
správu tohto majetku vykonávajú rodi-
čia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Správou majetku rozumieme rozhodo-
vanie o majetku a hospodárenie s majet-
kom maloletého. Táto správa je súčasťou 
rodičovskej zodpovednosti a  rodič má 
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať 
majetok svojho maloletého dieťaťa. 

Môže však nastať aj taká situácia, že 
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa 
nebudú schopní vykonávať túto správu 
riadne. Pre tento prípad zákon posky-
tuje maloletému zvýšenú ochranu, a  ak 
rodičia správu majetku maloletého die-
ťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca 
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví ma-
loletému na ochranu jeho záujmov ma-
jetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou 
majetkového opatrovníka je zabezpečo-
vať takú ochranu majetku maloletého 
dieťaťa, aby zo strany dospelých účast-
níkov právnych vzťahov nedochádzalo 
k  poškodzovaniu majetkových záujmov 
dieťaťa. 

Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré 
môžu byť ustanovené ako majetkový 
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická 
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vy-
žadované podmienky. Musí mať spôso-
bilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

a s ustanovením do funkcie musí súhla-
siť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj 
predpoklad, že bude konať v záujme ma-
loletého dieťaťa. Takouto osobou môže 
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka 
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad 
právny alebo daňový poradca. 

Za majetkového opatrovníka môže 
byť ustanovená aj obec alebo iná práv-
nická osoba, ktorá s  takouto funkciou 
súhlasí, a  taktiež spĺňa predpoklad na 
riadny výkon správy majetku v  záujme 
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný 
vykonávať správu s  náležitou starostli-
vosťou. Nesmie na seba brať neprimerané 
majetkové riziká a  hazardovať s  majet-
kom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu 
správy o  nakladaní s  majetkom malole-
tého dieťaťa v presne určených lehotách 
a po skončení svojej funkcie vypracovať 
záverečný účet zo správy majetku, a  to 
najneskôr do dvoch mesiacov od skonče-
nia výkonu správy. Funkcia majetkového 
opatrovníka môže zaniknúť z  rôznych 
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnu-
tia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu 
pre ktorý bol majetkový opatrovník usta-
novený, smrť alebo zánik majetkového 
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom. 

Majetkový opatrovník

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

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

Pred 30 rokmi sa začala „nežná“ re-
volúcia. V spomienkach sa mi obja-
vuje pieseň Sľúbili sme si lásku. 

Nakoniec a ukázalo, že to až také než-
né nebolo. Kým sme my štrngali kľúčmi, 
komunisti si pripravovali svoje lúpeže 
a stratégie. A namiesto väzenia sedia 
dodnes vo vláde a na úradoch. To, čo 
sa nám vtedy zdalo nežné, bolo hlúpe. 
Hrubé čiary nie sú dobré – zločiny mali 
byť potrestané a zločinci izolovaní, aby 
nemohli viac škodiť. Ani s tou láskou to 
nedopadlo tak, ako sme si mysleli. Pri-
šli hádky, delenie štátu a majetkov, viac 
závisti a nenávisti, ako lásky. V jednej 
disciplíne sme však dosiahli možno sve-
tové prvenstvo – rozkrádanie štátu.

O pár mesiacov nás čaká reparát. 
Dokončiť to, čo sme vtedy začali. A lás-
ku by sme si už nemali sľubovať, ale 
skutočne dávať. Budeme ju potrebovať 
aj pri obnove našej krajiny. Máme dnes 
viac peňazí aj vecí, ako sme mali vtedy. 
A chýba nám to, o čom sme spievali na 
námestiach – pravda a láska. Pravda ve-
die k uvedomeniu si problémov a chýb. 
Láska je liek na ich vyriešenie a zahoje-
nie rán.

Neprotivme sa zlému. Tieto slová sú 
napísané v Evanjeliu podľa Matúša a na 
prvý pohľad pôsobia, ako keby sme sa 

mali so zlom zmieriť, alebo mu ustupo-
vať. Dôležité sú však aj ďalšie Ježišove 
slová: „ Milujte svojich nepriateľov a 
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.”  

Čo nám teda Ježiš hovorí? Aby sme 
nebojovali so zlom zlými prostried-
kami. Aby sme pochopili, že zlo sa dá 
poraziť iba láskou a odpustením. Ježiš 
hovorí, aby sme konali pokánie a použí-
va slovo, ktoré znamená aj zmeniť svoje 
postoje k životu a obrátiť sa.

Bojovať so zlom teda neznamená, 
že ho zbombardujeme ďalším zlom, ale 
prijatím a láskou ho premeníme na dob-
ro. Znie to niekedy smiešne, ak nejaká 
komisia vyzýva darebákov, aby urobili 
sebareflexiu. Ale koľkí ľudia sa násilím 
a represiami obrátili na dobré? 

Človek neprestane robiť zlo zo stra-
chu, ale až keď sa obráti. Verme, že zlo 
a nespravodlivosť, 
ktoré vidíme okolo 
seba, budú zasta-
vené a potrestané. 
A verme aj to, že sa 
raz v nebi stretneme 
– všetci hriešnici, 
ktorí sa chce-
me polepšiť.

Pravda a láska

» Ján Košturiak

dlivosť,
okolo 

zasta-
tané.
že sa

etneme 
nici, 



SC19-47 strana 7

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, ZDRAVIESENECKO
7

03
-0

01
71

 O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
Sl

ob
od

a 
a 

So
lid

ar
ita

 (S
aS

) s
.r.

o.
, P

rie
m

ys
el

ná
 8

, 8
21

09
 B

ra
tis

la
va

, I
Č

O
42

13
93

33
  V

yd
áv

at
eľ

: R
EG

IO
N

PR
ES

S,
  s

.r.
o.

 Š
tu

de
nt

sk
á 

2,
 9

17
 0

1 
Tr

na
va

, I
Č

O
: 3

62
52

41
7

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku 
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.

Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to naj-
dôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli 
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,                    
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu     
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes. 
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože 
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj po-
vinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť 
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená 
so zodpovednosťou.

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí rad-
šej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí 
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi 
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to, 
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vy-
štrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme 
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon. 
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne 
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime 
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre 
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revo-
lúciu len hráme, lebo máme voľné 
ruky a slobodu. 

Za seba a za stranu Sloboda       
a Solidarita vám garantujem,     
že dodržím slovo.

Vyštrngali sme si nádej, 
využime ju

Richard Sulík
predseda SaS

Menej štátu, nižšie 
dane

Tento rok som oslávila okrúhle šesťdesiate 
narodeniny. Môžem tak povedať, že som presne 
polovicu života prežila za socializmu a polovi-
cu v demokracii. Ten rozdiel sa nedá porovnať. 
Pred rokom 1989 sme žili akoby dva životy naraz.       
Jeden verejný a jeden súkromný. Na verejnosti 
sme museli chodiť povinne na voľby  a prvomá-
jové sprievody. Kto nešiel, mal problémy v práci 
či v škole. Ak som ako mama štyroch malých detí 
nechcela svoju rodinu vystavovať konfrontácii          
a šikane zo strany režimu, voľby a sprievody boli 
povinnou jazdou.  

Zároveň sme v súkromí viedli život s hodno-
tami, ktoré chcel režim udupať. Chodili sme do 
kostola, navštevovali sme sa s našimi kresťan-
skými priateľmi a chodili na výlety do prírody. 
To nám dodalo silu a odvahu zúčastniť sa Svieč-
kovej manifestácie a neskôr vyjsť do ulíc počas 
Nežnej revolúcie.

Posledných 30 rokov sa nám dýcha oveľa 
ľahšie. Som rada, že môžeme otvorene zastávať 
hodnoty slobody a demokracie, ktoré sme si                                                                         
v roku 1989 na uliciach vyštrn-
gali. Niekedy ich berieme ako 
samozrejmosť, ale nie je to tak. 
Vo februárových voľbách 
máme príležitosť dať stopku 
tým, ktorí kupčia s demokra-
ciou.

Dýcha sa nám oveľa ľahšie

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

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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Regeneračné masáže

Praktizujeme domáce masáže v súkromí
domova aj na firme

Tel.: 0944 472 444

06
-0

18
1
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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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Na pultoch predajní stále ešte 
viac-menej ohrdnutá. V sloven-
skej kuchyni málo používaná. No 
predsa len – „zázračná“ brokolica.

Táto superzelenina je vychvále-
ná pre jej protirakovinové účinky a v 
oblasti výživy je skutočným pojmom. 
Je vynikajúcim zdrojom príbuzných 
protirakovinových látok nazývaných 
izotiokynáty, ktoré rakoviny ničia 
tak, že neutralizujú karcinogénne lát-
ky. Uskutočňujú to prostredníctvom 
znižovania ich škodlivých účinkov 
a stimulovaním uvoľňovania zabi-
jakov karcinogénov a urýchľovaním 
ich odstraňovania z tela.

Hoci za priaznivý vplyv brokolice 
na naše zdravie môže množstvo lá-
tok, osobitú pozornosť si zaslúžia in-
doly. Brokolica obsahuje indol-3-kar-
binol. Ten je dôležitý najmä pre ženy. 
Estrogén má tri základné metabolity, 
ktoré sa v tele správajú odlišne. Dva z 
nich pôsobia karcinogénne a jeden je 
nezhubný a vykazuje ochranné účin-
ky. Indol-3-karbinol zlepšuje pomer 
medzi nezhubným metabolitom a po-
tenciálne škodlivými.

Aj muži produkujú estrogén, a 
preto brokolica aj ďalšie druhy ka-
pustovitej zeleniny obsahujúcej indo-
ly sú prospešné a zdravé aj pre nich. 
Okrem toho však brokolica obsahuje 
aj veľké množstvo fytolátky suforafá-
nu, ktorá zvyšuje aktiváciu enzýmov 

známych ako fáza-2-enzýmy. Tie sú 
vraj zodpovedné za znižovanie rizika 
vzniku rakoviny prostaty.

Asi dvadsať dekagramov broko-
lice (jedna rozmixovaná šálka) ob-
sahuje viac ako 2 gramy bielkovín, 
2 gramy vlákniny, 288 miligramov 
draslíka, 43 miligramov vápnika, 81 
miligramov vitamínu C a navyše fo-
láty, horčík, fosfor, betakarotén, vi-
tamín A, luteín aj zeaxatín. Posledné 
dva menované karotenoidy dokážu 
zabraňovať poškodeniu makuly, čo je 
hlavnou príčinou slepoty u starších 
ľudí.

V roku 2003 predstavitelia En-
vironmental Working Group zaradili 
brokolicu na zoznam dvanástich po-
travín najmenej kontaminovaných 
pesticídmi. Brokolica si tieto látky 
totiž neukladá.

Onkológ špecialista - brokolica

» red
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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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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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-0
13
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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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

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

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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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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Mäkké techniky
Fyzikálna terapia
Bankovanie
Kineziotejping
��������	
������	�����

0919 216 185 Lichnerová 37/A, Senec|
| fyzio_senecfyzio_senec
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montáž a oprava

Byť „nad“ či mať „v paži“. Niekoľký-
mi slovami charakterizovaný postoj 
a prístup veľkej časti mladej generá-
cie k voľbám, k budovaniu zastupi-
teľskej demokracie u nás. Aj preto je 
jej stav taký, aký je.

Jedným z významných indikátorov 
účasti mladých ľudí na „vládnutí“ je ich 
účasť na rozvíjaní zastupiteľskej demok-
racie uplatňovaním aktívneho a pasív-
neho volebného práva. Už viac ako de-
saťročie iba konštatujeme nedostatočnú 
pozornosť politológov a sociologického 
výskumu tejto oblasti politickej partici-
pácie mládeže. 

Vieme, že najvyššiu účasť na voľ-
bách vykazuje stredoškolská gymnazi-
álna a vysokoškolská mládež, najnižšiu 
robotnícka a takmer žiadnu rómska 
mládež. (Na porovnanie . Ak posudzu-
jeme volebnú účasť podľa etnicity – tra-
dične vysokú má mládež, hlásiaca sa k 
maďarskej národnostnej  menšine.)

Prieskumy priebežne poukazujú 
na jav, že problematika života mládeže 
a jej oprávnených potrieb sa vyskytuje 

iba ako súčasť jednotlivých rezortných 
štátnych politík. Napríklad v školskej 
politike sa rozvíja problematika skvalit-
ňovania vzdelávania študentov. V soci-
álnej politike sa saturuje problematika 
pomoci mladým rodinám. Mladá gene-
rácia sa v programoch politických strán 
nechápe ako zdroj rozvojových stratégií 
spoločnosti. Je to skôr skupina spoloč-
nosti, v ktorej ako prvej sa prejavujú spo-
ločenské problémy alebo dokonca sama 
je hrozbou pre dospelú spoločnosť. 

Potom sa ale nečudujme, že o ta-
kýto prístup „zrelej“ časti populácie k 
potrebám, schopnostiam a predstavám 
mladých ľudí mládež nemá záujem, ig-
noruje ho.

Do volieb 29. februára roku 2020 zo-
stáva z pohľadu dejín iba zlomok času. 
Politici a politické strany by teda mali 
s nejakou zmysluplnou ponukou vo 
svojich volebných kortešačkách osloviť 
najmä mladých ľudí, tých, ktorí tu budú 
žiť oveľa dlhšie, ako stály a tradičný vo-
ličský elektoriát.

Volebná účasť mladých

» red

Priaznivci otužovania a plávania 
v ľadovej vode by si nemali nechať 
ujsť druhé kolo Slovenského pohára 
v zimnom plávaní. Uskutoční sa v 
sobotu 30. novembra v Piešťanoch 
na Sĺňave pred Lodenicou.

Prvé súťažné kolo Slovenského po-
hára v zimnom plávaní odštartovalo 
v sobotu, 16. novembra na vodnej 
nádrži Kurinec pri Rimavskej Sobote. 
Účastníkov druhého kola privítajú 
ľadové vody Váhu v piešťanskej Lo-
denici na Sĺňave. Hostiteľom a hlav-
ným organizátorom podujatia bude 
klub Trnavskí Bíli Medvedi. Sĺňavu 
si za dejisko druhého kola pohára 
„Medvedi“ zvolili hneď z viacerých 
dôvodov. „Keďže v okolí Trnavy nie 
je vhodná vodná plocha so záze-
mím pre zabezpečenie možnosti zo-
hriať sa a občerstviť, voľba padla na 
blízke Mesto Piešťany,“ hovorí Eva 
Ležovičová, jedna z organizátorov 
podujatia. „Okrem toho Piešťany sú 
mestom, kde vyrástla a pôsobí naša 
úspešná plavkyňa Martina Moravco-
vá, či diaľkový plavec Ján Novák, kto-
rý preplával La Manche v roku 1974,“ 
dodáva.

Preteky na piešťanskej Sĺňave 
odštartujú o 11.15 hod a predstaví 

sa na nich viac ako 120 výborných 
športovcov. Plavci si budú voliť trať 
v dĺžke 50, 100, 250, 500, 750 alebo 1 
000 metrov, pričom každý plavec za-
pláva len jednu z týchto tratí. „Volí si 
ju podľa vlastného uváženia v závis-
losti od toho, ako rýchlo vie plávať, 
koľko minút vydrží v ľadovej vode a 
tiež musí splniť postupnosť tratí, teda 
začať kratšími a potom môže postup-
ne súťažiť na dlhších tratiach. Tiež sú 
stanovené limity pobytu v chladnej 
vode podľa teploty vody. V 4 stupňo-
vej vode je maximálny časový limit 
22 minút,“ objasňuje pravidlá E. Le-
žovičová.

Trať v dĺžke 50 metrov bude otvo-
reným pretekom, čo znamená, že si 
ho môžu vyskúšať aj neregistrovaní 
plavci. „Priamo na mieste pod do-
hľadom skúsených plavcov, si tak 
môžu zaplávať v ľadovej vode všet-
ci záujemcovia a vyskúšať si tento 
šport na vlastnej koži, prípadne sa aj 
stať jedným z Medveďov“, pozýva E. 
Ležovičová, podľa ktorej lákadlom 
podujatia bude aj účasť exkluzívnych 
hostí, ktorí sú legendami v histórii 
otužovania na Slovensku. 

Slovenský pohár v Zimnom plávaní

» RENÁTA KOPÁČOVÁ   
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Na základe každoročných negatív-
nych zistení v sortimentnej skupi-
ne vianočných svetelných reťazcov 
Slovenská obchodná inšpekcia 
(SOI) odporúča spotrebiteľom, aby 
pri ich nákupe boli obozretní.  

Spotrebitelia by si mali pred kúpou 
výrobku nechať tovar rozbaliť a pred-
viesť a vyžiadať doklad o kúpe. Návod 
na použitie, podmienky záruky a iné 
informácie pre spotrebiteľa musia byť v 
slovenskom jazyku.

Všímať si treba najmä:
- údaj o výrobcovi, dovozcovi,
- označenie CE,
- návody na používanie,
- informácie o vhodnosti výrobku pre 
vnútorné alebo vonkajšie použitie,
- samotné vyhotovenie svetelného re-

ťazca:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou ob-
jímkou musí byť min. 1,5 m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou 
cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie 
stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia 
na zmenu režimov svietenia, prívodnej 
šnúry a pod.)

Kontrola bezpečnosti
SOI každoročne vykonáva kontro-

ly zamerané na overenie, či vlastnosti 
svetelných vianočných reťazcov, ktoré 
deklarujú ich výrobcovia, naozaj zodpo-
vedajú skutočnosti a či sú z hľadiska ich
technického vyhotovenia bezpečné. 
Svetelné reťazce patria medzi výrobky, 
ktoré predstavujú zvýšené riziko ohro-
zenia bezpečnosti. Na posúdenie bez-
pečnosti a zhody s predpísanými tech-
nickými vlastnosťami bolo odobraných 
spolu 18 druhov svetelných reťazcov. 

Výsledky previerok:
- osem druhov bolo nebezpečných, t. j. 
tieto výrobky mali také technické nedo-
statky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť 
alebo zdravie spotrebiteľov,
- sedem druhov nebolo v zhode s pred-
písanými požiadavkami technických 
predpisov,

- tri druhy vyhoveli stanoveným tech-
nickým požiadavkám v odskúšaných 
parametroch.

Najčastejšie nedostatky:
- nevyhovujúci prierez vodičov,
- nevyhovujúca izolácia,
- nedostatočné pripevnenie vodičov k 
zariadeniu na zmenu režimov svietenia,
- zariadenia na zmenu režimov sviete-
nia mali nedostačujúcu konštrukciu 
(ľahko rozoberateľné – prístup k živým 
častiam),
- nedostatočná dĺžka kábla medzi vidli-
cou a prvou objímkou,
- nedostatočná ochrana proti vode,
- nedostatočná ochrana proti horeniu.

Nepriaznivý trend
Situácia v plnení technických požia-

daviek v sortimentnej skupine výrobkov 
vianočné svetelné reťazce sa z roka na 
rok výrazne zhoršila. Takmer 81 per-
cent druhov odobraných na posúdenie 
bezpečnosti a zhody s technickými po-
žiadavkami malo také technické nedo-
statky, ktoré by mohli mať za následok 
ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia 
spotrebiteľov. V roku 2018 sa situácia 
mierne zlepšila, no napriek tomu 44 
percent druhov, ktoré SOI odobrala na 
posúdenie ich bezpečnosti, bolo nebez-
pečnými výrobkami.

Zdroj: SOI
Foto: Fotobanky internet

Výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti 

Pozor na vianočné svetelné reťazce

06:00 Teleráno 08:30 Di-
gitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 
13:40 FARMA 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 Susedia 
Sitkom MN 12 (SR) 2019 P. Marcin, A. Kraus, Z. Tluč-
ková, V. Ráková, M. Sládečková, D. Richterová. 
21:25 FARMA 22:40 Rodinné prípady 23:45 Kobra 
11 01:55 FARMA 03:00 Šiesty zmysel 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:30 BUČKOVCI 3 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Doktori II. 15,16 14:50 SÚDNA SIEŇ 
15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 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 INKOGNITO 21:45 
INKOGNITO 23:00 Myšlienky vraha VI. 16 00:00 
HROBÁRI 7 00:45 POLICAJTI V AKCII 01:45 KRIMI 
02:15 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Mestá v čase 09:10 Rodina doktora 
Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 11:25 5 
proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 
Don Matteo 15:35 Slovensko s Tiposom 16:00 
Správy RTVS 16:25 Mestá v čase 16:55 Rodina 
doktora Kleista 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Tanguy 22:15 Reportéri 22:50 
Rédl 00:00 Don Matteo 00:55 Tanguy 02:40 
Dámsky klub 04:30 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Utaje-
ný šéf 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 
11:40 Kobra 11 13:35 FARMA 15:00 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 20:20 ŠPOR-
TOVÉ NOVINY 20:30 Utajený šéf Nová reality 
show. MN 12 21:45 FARMA Západ vs. Východ, kto 
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 23:00 
Horná Dolná 00:05 Kobra 02:10 FARMA 03:15 
Šiesty zmysel 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 
BUČKOVCI 3 3 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP 
STAR 12:40 INOVUJME SLOVENSKO 12:55 Doktori 
II. 17,18 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 
16:50 NAŠI III. 24/24 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 PO-
ČASIE 20:35 Rýchlo a zbesilo 5 23:30 Myšlienky 
vraha VI. 17,18 01:30 POLICAJTI V AKCII 02:30 NOVI-
NY TV JOJ 03:15 Profesionáli VI. 7 

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 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:20 Don 
Matteo 15:30 Slovensko s Tiposom 16:25 Mestá 
v čase 16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 ... kone 
na betóne 22:05 Mediciovci 23:00 Stará škola 
00:05 Pod rovnakým nebom 01:40 Tajomstvo 
02:25 Slovensko v obrazoch 02:50 Dámsky klub

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:50 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:45 FAR-
MA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO-
VINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Dru-
há šanca na život 22:20 FARMA 23:20 Susedia 
00:10 Kobra 11 02:15 FARMA 03:15 Šiesty zmysel 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 
10:30 BUČKOVCI 3 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Doktori II. 19,20 14:50 SÚDNA SIEŇ 
15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 1/22 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 21:40 
Orol Eddie 00:00 Myšlienky vraha VI. 19 01:00 
POLICAJTI V AKCII 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 
03:10 Profesionáli VI. 8 

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 Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Fol-
klorika 14:25 Don Matteo 15:30 Slovensko s Tipo-
som 16:25 Mestá v čase 16:50 Durrellovci 17:50 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Good bye, Lenin! 22:25 Firma 00:55 Stará škola 
01:55 Zajtrajšie noviny 02:40 Autosalón 03:05 
Dámsky klub 04:35 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 
11:50 Kobra 11 13:45 FARMA 14:50 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 
21:40 FARMA 22:55 Utajený šéf 00:15 Kobra 11 
02:20 FARMA 03:15 Šiesty zmysel 04:55 TELEVÍZ-
NE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 
HABOVŘESKY 1/6 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP
STAR 12:40 INOVUJME SLOVENSKO 12:50 Doktori
II. 21,22 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 
16:50 NAŠI IV. 2 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 21:50 NA HRANE 22:20 SEDEM 
23:20 Myšlienky vraha VI. 20 00:20 POLICAJTI V
AKCII 01:20 SEDEM 02:15 NOVINY TV JOJ 

05:55 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Mestá v čase 09:10 Durrellovci 09:55 Zajtrajšie
noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy
RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25
Don Matteo 16:00 Správy RTVS 16:55 Durrellov-
ci 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Zlaté časy 21:30 Rodičia klamú lepšie 
23:00 Neskoro večer 23:55 Don Matteo 00:50
Rodičia klamú lepšie 02:20 Svet v obrazoch 
02:45 Dámsky klub 04:15 Športové nádeje 

PONDELOK 25.11.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 26.11.2019 STREDA 27.11.2019 ŠTVRTOK 28.11.2019
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

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

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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Materiály:
HLINÍK, DREVO

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIERÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHYTIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY

STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .Zima sa blíži , nenechávajte veci na poslednú chvíľu .

Í Š

Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.skwww.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

Vieme to stihnúś do Vianoc!
kde potrebujete.Staviame tam,

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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QUARTZOVÉ KÚRENIE

uzavretie TERASY jedineèným ZIP SYSTÉMOM
Predåžte si sezónu v Altánku alebo 
na Terase hermeticky uzavretým 
ZIP SYSTÉMOM a Spríjemnite si 
pohodlie Quartzovými 

, ktoré nezohrievajú 
vzduch ale objekty
OHRIEVAÈMI

genda@s-car.sk

www.s-car.sk

Mobil:+421/905 454 434

PLACHTY

09
-8

5
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Nie súhlas k niečomu, ale súhlas 
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.

Slovenčina naša

Každý z nás má niekoho z rodiny za 
hranicami. Ak nie rodinu, tak pria-
teľov a známych. Títo ľudia sa ne-
rozhodujú podľa  príkazov politic-
kých strán, ale podľa autentičnosti 
volených kandidátov. 

Tých skratka neopijú sľubmi, ktoré 
budú splácať všetci občania vo forme 
daní. Tito našinci, ktorí si do batôžka 
nenaložili predpojatosť, pretvárku, lož 
a faloš, ale najmä strach a predsudky, ti 
môžu svojou voľbou výrazne ovplyvniť 
voľby. Thomas Moore, známy anglický 
teológ, ktorý aj napriek vlastnej popra-
ve odmietol uznať rozvod Henricha 
VIII., napísal vo svojom diele Utópia(o 
ideálnom štáte), že ideálny svet je taký, 
kde je najvyšším trestom vyhnanstvo. 
Anglicko, v ktorom žijem, nie je ideálny 
štát, ale ľudia sem stále prichádzajú. 
Na Slovensko sa nechce ani len utečen-
com. Treba Slovensko teda zmeniť. 

Zmena si žiada, aby volili aj ľudia, 
ktorí dlhodobo, možno aj trvalo, žijú za 
hranicami, ale nie je im osud Sloven-
ska ľahostajný. Za hranicami je podľa 
dostupných informácií vyše 400 tisíc 
občanov SR s volebným pravom.  Na-
priek dohodám nám nebolo umožnené 
voliť zo zahraničia, keďže návrh ne-
prešiel parlamentom „vďaka“ koalícii, 
veľkej časti Sme Rodina a Kotlebovcov.

My, ktorí žijeme za hranicami SR, 
tu nie sme len pre vyšší plat. Pre mňa 
je rozhodujúca kultúra na pracovisku i 

v medziľudských vzťahoch. Ja, ani iní 
sa na Slovensko nevrátime, kým tam 
budú panovať také pomery, aké panujú 
-  občan cudzieho štátu unesený vlád-
nym (!) špeciálom, ešte aj s ponukou, že 
ho vyklopia rovno vo Vietname. Deho-
nestácia akademických diplomov či vo-
jenských hodnosti. No a napokon aj to, 
že sa bohorovní nezdráhajú zavraždiť. 

Toto sú dôvody, prečo nás je toľko 
vonku a mnohí sa nemáme záujem vrá-
tiť. Lebo mnohí čestní ľudia radšej pou-
mývajú taniere v anglickej reštaurácii, 
než by mali nad sebou jedného z tých 
bohorovných. Ak dočasne odídených 
rodákov chceme dostať na Slovensko, 
musíme sa o to nejako pričiniť. 

Vláda si dala tentokrát veľmi zále-
žať, termín na registráciu pre voľby zo 
zahraničia je už 31.12., takže odporú-
čam učiniť tak čím skôr, lebo ako všetci 
vieme, keď prídu sviatky, sme myšlien-
kami inde, ľudia si spomenú, až keď 
bude po nich a to už bude neskoro. 

Našťastie nám šikovní ľudia pripra-
vili aplikáciu, ako sa zaregistrovať do 
volieb zo zahraničia behom troch mi-
nút (ja so to stihol pod dve). Ak chcete, 
aby vaši priatelia a príbuzní nechodili 
na Slovensko ako na bojové pole, pro-
sím, oslovte ich, nech sa zaregistrujú 
na https://volby.srdcomdoma.sk/

Hlasy zo zahraničia sú dôležité 

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra 
Veľká Británia

O potvrdenie pre účely získania 
dvoch percent z daní z príjmu treba 
požiadať čo najskôr.

Sociálna poisťovňa upozorňuje ne-
ziskové organizácie a občianske zdru-
ženia, ktoré potrebujú získať potvr-
denie na účely zapísania do Zoznamu 
prijímateľov 2 percent daní z príjmu, 
aby o potvrdenie požiadali včas a nene-
chávali si to na poslednú chvíľu. Je tak 
potrebné urobiť v týchto dňoch čo naj-
skôr, aby pobočky Sociálnej poisťovne 
zariadili plynulé vybavenie žiadostí.

O potvrdenie stačí požiadať prí-
slušnú pobočku Sociálnej poisťovne 
v mieste pôsobenia mimovládnych 
organizácií neformálnym podaním 
(listom, mailom), nie je na to predpí-
sané osobitné tlačivo. V žiadosti musí 
byť jednoznačne uvedený názov a IČO 
daného občianskeho združenia či ne-
ziskovej spoločnosti a zároveň v ňom 
treba uviesť aj spôsob doručenia potvr-
denia – buď osobne v pobočke, poštou 
na adresu združenia (resp. adresu šta-
tutára združenia) alebo prostredníc-
tvom portálu e-Slovensko.

O potvrdenie možno požiadať 
elektronicky cez kontaktný mail prís-
lušnej pobočky zverejnený na webovej 

stránke Sociálnej poisťovne (Pobočky 
- kontakty), resp. cez mailovú adresu 
- Formulár pre otázky. Použiť na tento 
účel možno aj formulár uverejnený na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne 
tu: Žiadosť o vydanie potvrdenia. Po-
tvrdenie vystavuje pobočka Sociálnej 
poisťovne bezplatne.

Potvrdenie od Sociálnej poisťovne 
pre mimovládne organizácie na zapí-
sanie do Zoznamu prijímateľov dvoch 
percent z dane z príjmu nesmie byť 
staršie ako 30 dní. Slúži ako podklad, 
že dané občianske združenie či nezis-
ková organizácia nemá nedoplatok na 
poistnom na nemocenské poistenie, 
na poistnom na dôchodkové zabezpe-
čenie a na poistení v nezamestnanosti. 
Ak nemajú pracovníkov v zamestna-
neckom pomere, potrebujú od Sociál-
nej poisťovne získať potvrdenie o tom, 
že nie sú vedené v registri, a tým im ako 
zamestnávateľovi nevznikla odvodová 
povinnosť na nemocenskom a dôchod-
kovom poistení.

Posledný termín na zapísanie do 
Zoznamu prijímateľov je 15. december 
2019.

Ak chcete dve percentá...

» Zdroj: SP

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 
10:45 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 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA 
Západ vs. Východ, kto z farmárov získa výhru 75 
000 €? 22:45 Osem hrozných Dobrodružný film 
MN 18 (USA) 2015 S. L. Jackson, K. Russell, J. J. Lei-
ghová, W. Goggins, D. Bichir. 02:20 FARMA  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:20 SÚDNA SIEŇ 
10:30 HABOVŘESKY 2 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Tlkot srdca 5,6 14:50 SÚDNA SIEŇ 
15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 3 17:30 NO-
VINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Deň nezávislosti: 
Nový útok 23:05 Gringo: Zelená pilulka 01:30 Za 
nepriateľskou líniou 3 - Kolumbia 03:20 NOVINY 
TV JOJ 04:00 Profesionáli VI. 10 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 
Mestá v čase 09:10 Durrellovci 09:55 Zajtrajšie 
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 16:00 
Správy RTVS 16:25 Mestá v čase 16:50 Durrel-
lovci 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Milujem Slovensko 21:55 V dobrej spoloč-
nosti 22:30 Cestou necestou 23:00 Collateral 
01:00 Don Matteo 01:50 Zajtrajšie noviny 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:45 Nové 
dobrodružstvá Toma a Jerryho 08:00 Splnené 
prianie 09:55 Arthur zachráni Vianoce 12:00 
Bozkom k hviezdam 14:00 Modrý blesk 16:10 
Avatar: Posledný vládca vetra 18:20 Smotánka 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Ostreľovač Akčný triler 
MN 15 (USA-Kanada) 2007 M. Wahlberg, M. Peňa, 
D. Glover, K. Marová, R. Serbedzija. 23:05 Mission: 
Impossible 4 01:55 Ostreľovač  

05:45 KRIMI 06:15 NOVINY 
TV JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 
25,26/26 08:10 Labková patrola  II. 1/26 08:40 
PRÁZDNINY III. 1/10 10:00 NAŠI I. 18 10:35 SUPER 
KARAOKE 11:30 MILÁČIKOVO 12:10 ČESKO SLOVEN-
SKO MÁ TALENT 13:50 Twilight sága: Zatmenie 
16:30 Plán hry 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:50 HROBÁRI 8/8 
23:35 2 dni v New Yorku 01:50 Stopy zmiznutých 
03:40 Profesionáli VI. 11 04:25 TOP STAR 

06:10 INUI 06:35 Včielka Maja 
07:35 Sofia Prvá 08:10 Levia stráž 08:35 Fidlibum 
09:00 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:05 Merlin 11:25 
On air 11:45 V dobrej spoločnosti 12:25 Záhady 
tela 13:25 Milujem Slovensko 14:55 Grand hotel 
16:25 Poirot: Osie hniezdo 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 Grand hotel 
00:40 Poirot: Osie hniezdo 01:30 Obdobie zločinu 
03:10 Slovenský raj 03:50 Merlin 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:20 Nové 
dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:00 Avatar: 
Posledný vládca vetra 09:10 Nevestou v decem-
bri 10:55 Ďalší vianočný bozk 13:00 Na telo 13:40 
Mission: Impossible 4 16:20 Horná Dolná 17:20 
Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:15 Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 96 hodín: Zúčtovanie 22:45 Nebezpeč-
ný pomstiteľ 00:45 96 hodín: Zúčtovanie 02:45 
Nebezpečný pomstiteľ 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:30 KRIMI 06:00 NOVINY 
TV JOJ 06:50 SpongeBob SquarePants IX. 1/26 
07:15 Ľadová sezóna 09:20 Plán hry 11:40 Sa-
hara 14:20 Deň nezávislosti: Nový útok 16:50 NA 
CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:40 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná 
šou Vila Rozborila. MN 12 2019 22:40 V zajatí 
snehu Americký dobrodružný životopisný film. 
MN 15 2017 00:55 Paul 03:00 NA CHALUPE 03:45 
NOVÉ BÝVANIE  

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 
Snehuliak Albi 07:05 Ziggy a zoovláčik 07:20 So-
fia Prvá 07:55 Levia stráž 08:20 Zázračný ateliér 
08:45 Táraninky 09:00 Kriminálka 5.C 09:40 Au-
tosalón 10:05 Japonsko zhora 11:00 Slovensko v 
obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 
12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Smrť na 
Níle 15:15 Zlaté časy 16:25 Briliantová ruka 18:15 
Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 
20:30 Rukojemník 22:10 Andrej Hryc - 70: Čiara 
00:00 Poirot: Smrť na Níle 01:40 Briliantová ruka

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 29.11.2019 SOBOTA 30.11.2019 NEDEĽA 1.12.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

30.11.2019 
20:30 

OSTREĽOVAČ
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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
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Prijmeme na TPP

0905 182 120
objednavky@yend.sk

Y END spol. s r. o.
Hrubý Šúr

(SK-CZ), zákl. mzda: 900 € + diéty
vodiča vozidla sk. “C”

Prijmeme do TPP pomocnú silu

pizzéra / pizzérku
do reštaurácie Robin v Senci

Info: 0905 202 418
alebo priamo v reštaurácii
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Spoločnosť TINACO s.r.o. sídliaca
v Logistickom centre v Senci hľadá

skladníkov

Kontakt: personálne oddelenie 0911 345 121
e-mail: personalne@dracik.sk

 nástup ihneď
 ponúka trvalý pracovný pomer
 práca na jednu smenu od 6:30 h. do 15:00 h. bez víkendov
 zdarma firemnú dopravu na trase Galanta, Sládkovičovo,
   Pusté Úľany, Veľký Grob, Reca, Boldog, Senec a späť
   a taktiež na trase Veľké Úľany, Jánovce, Jelka, Hrubá Borša,
   Kráľová pri Senci, Senec a späť
 mzda: od 800 € do 1100 € brutto v závislosti od výkonu
 náplň práce: príjem tovaru, uskladňovanie tovaru,
   manipulácia tovaru, práca s paletami, príprava
   a balenie tovaru podľa objednávok

06
-0
16
3

prijme
» výčapníka /-čku

» brigádnnikov
Plat: 500 € /čistom

+ odmeny

KRČMA
PLECHÁČ

Info:
0918 382 762

Hľadáte ľudí? Inzerujte v tejto rubrike
0905 719 132, 0905 915 040

Senecko.skSenecko.sk
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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
ELEKTRONIKOV
EXPEDIENTA

Požiadavky:

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

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

Mzda od 820 € - 1 100 €

príjme do pracovného pomeru

51
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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)

Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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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
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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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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 9.12. 2019
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Hľadáme dokladačov tovaru
v regióne Pezinok, Modra

a okolité obce (cca 15 predajní).
Zamestnanie je možné na živnosť alebo dohodu.

Odmena 3€/hod.

Informácie na t.č.: 0905 561 473

� �
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AIW - Práca - Opatrovanie 

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
r r r k Č rv kríž

-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 

seniorov v Rakúsku!

85
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JÚL 2019 
ZASTAVENIE 
NETRANSPARENTNÝCH 
TENDROV V ARMÁDE
- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur  

�������	
�������NOM SR 
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!

SEPTEMBER 2019
BALCIAR 
�����������
	���������
Šéf vojenských tajných má majetky 
v hodnote miliónov eur.  

Eštebácke praktiky 
aj 30 rokov po 
revolúcii
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