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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%
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www.pozicovna-igorson.sk
Senecká cesta 198
Bernolákovo

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

Ponúkame
komplet 

rekonštrukcie 
bytov a domov 

0940 859 344
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Lichnerova 16, Senec
+421 905 433 944

www.optikmorvay.sk
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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

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

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 6
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020
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Hľadáme dokladačov tovaru
v regióne Senec, Šamorín

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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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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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)

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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www.integra-fs.sk   e-mail: integra-fs@integra-fs.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
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Zberné miesto: 

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely- DOHODA 
ISTÁ.Tel. 0908205521

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

»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 slnečnicu. Tel. 
0911206899

»Kúpim staré mince, 
bankovky, odznaky, vy-
znamenania, pohľad-
nice, knihy a starožit-
nosti aj poškodené.Tel. 
0903753758

Dňa 8.11. uplynulo 7. vý-
ročie úmrtia Štefana 
Sklenáka z Alžb. Dvora 
a 29.11. 3. výročie Sidó-
nie Sklenákovej. Kto ste 
ich poznali, venujte im 
tichú spomienku, dcéra 
a sestra Jozefína z Novej 
Dedinky.

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

Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
môže byť riadený samotným diabetikom 

na 75 – 85 percent,
diabetik je včas upozornený na dôleži-

tosť racionálneho stravovania, 
diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-

rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,

ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy 
metabolizmu a výživy

evodných kompli
ky sú 

niteľ-ľľ
ulín
ne-

ova-
bo



SC19-48 strana 5

SLUŽBY, RELAXSENECKO
5

91
-0
16
3

06
-0
00
1

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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• 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

52
-0
17
2

76
-0
01
6

99
-0
22
0

06
-0
03
9

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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Spôsobilosť na právne úkony, označo-
vaná aj ako svojprávnosť, predstavuje 
spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými 
úkonmi nadobúdať práva a brať na 
seba povinnosti.

Znamená to právoplatne vstupovať 
do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy, 
robiť všeobecne záväzné právne úkony, 
ktoré nesú určitý právny následok. Právna 
úprava spôsobilosti na právne úkony fy-
zických aj právnických osôb sa nachádza 
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na 
právne úkony nadobúdajú fyzické oso-
by dovŕšením osemnásteho roku života. 
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná 
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne 
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôso-
bilosť na práva a povinnosti, prípadne roz-
hodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti 
na určité právne úkony. 

Právnickej osobe vzniká spôsobilosť 
na právne úkony spolu so spôsobilosťou na 
práva a povinnosti. U právnickej osoby sú 
tieto spôsobilosti chápané ako celok a vzni-
kajú dňom zápisu do obchodného registra, 
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo 
výnimočne jej založením, ak nemá povin-
nosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony 
pri právnickej osobe  zaniká dňom výmazu 
z Obchodného registra alebo dňom jej zru-
šenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne 
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej 
orgány, ktoré sú na to opravné. 

Pri fyzických osobách sa rozlišu-
je úplná spôsobilosť na právne úkony 
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony. 

Spôsobilosť na právne úkony pred pln-
pletosťou možno nadobudnúť iba uzatvo-
rením manželstva, ato pod podmienkou, 
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako 
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takým-
to manželstvom. Maloletí majú spôsobilosť 
len na také právne úkony, ktoré sú svojou 
povahou primerané rozumovej a  vôľovej 
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. 

Počas života fyzickej osoby môže dôjsť 
k obmedzeniu spôsobilosti na právne úko-
ny, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale 
len za zákonom presne stanovených pod-
mienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj 
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na 
právne úkony, resp. pozbavenie svojpráv-
nosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna 
úprava obsiahnutá v Civilnom mimo-
sporovom poriadku, ktorý s  pozbavením 
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta 
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štan-
dardmi. 

Súd v rozhodnutí o obmedzení spôso-
bilosti na právne úkony zároveň určí roz-
sah tohto obmedzenia. Mal by v rozhod-
nutí uviesť výpočet právnych úkonov, na 
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spô-
sobilosť na všetky ostatné právne úkony 
pritom ostáva nedotknutá.

Spôsobilosť na právne úkony

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

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

Jegyelővétel / Predpredaj lístkov: 0905 554 812

Belépőjegy - Vstupné: 39,- €
(vacsora, kávé, éjféli büfé / večera, káva, polnočný bufet)

SOŠ (Montostroj), Kysucká 14, Senec

2020. február 21.
pénteken 19.00 órától

21. februára 2020
piatok o 19:00 h.

Borkóstoló: Borászat ViPeF
Ochutnávka vín: Vinárstvo ViPeF

Gazdag tombola
Bohatá tombola

Sztárvendég (hosť):

Nótár Mary

Zene (hudba):

Hollósy band
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vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
5.12. 2019

16.1. , 6.2. , 27.2. , 19.3. 2019
Lehnice-trhovisko . . . 9,00 hod.
Kvetoslavov . . . . . . . 9,20 hod.
Hviezdoslavov . . . . . 9,40 hod.
Alžbetin dvor. . . . . 10,00 hod.
Štvrtok na Ostrove 10,20 hod.
Miloslavov . . . . . . . 10,40 hod.
Vlky. . . . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Tomášov-KD . . . . . . 11,20 hod.
Malinovo-samoška . 11,40 hod.
Zálesie . . . . . . . . . . 12,00 hod.
N. Dedinka-pošta . . 12,20 hod.

Tureň-samoška . . . . 12,40 hod.
Kostolná p/D-KD . . 13,00 hod.
Hr. Borša-Coop . . . . 13,20 hod.
Reca-Coop . . . . . . . . 13,45 hod.
Boldog . . . . . . . . . . 14,00 hod.
Blatné-kostol . . . . . 14,20 hod.
Šenkvice-Coop . . . . 14,40 hod.
Višťuk-h. Mizera . . . 15,00 hod.
Báhoň . . . . . . . . . . . 15,20 hod.
Budmerice . . . . . . . 15,40 hod.
Jablonec . . . . . . . . . 16,00 hod.
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králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

5kg KRMIVA
ZDARMA!
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vždy v PIATOK v týchto termínoch:
6.12. 2019

17.1. , 7.2. , 28.2. , 20.3. 2019
Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

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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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Po ničivej víchrici vo Vysokých Tatrách v roku 
2004 sa toho veľa zmenilo. Dnes, 15 rokov po tejto 
udalosti, zásadne inak vyzerá vzhľad našich veľhôr 
aj spoločenský pohľad na to, ako by mal vyzerať 
les. 

Vieme, aké sú monokultúry, a teda lesy, kde 
rastie len jeden druh stromu, zraniteľné a že zdra-
vý a odolný les vyzerá úplne inak. Tichá a Kôprová 
dolina nám zas ukázali, aká je príroda mocná, keď 
jej do toho nehovoríme a necháme ju vysporiadať sa 
s následkami kalamity samú. Oblasť v najvyššom 
piatom stupni ochrany chceli lesníci od kalamit-
ného dreva vyťažiť, ochranári ju ubránili vlastným 
telom. Na týchto miestach dnes rastie nový les,         
ktorý síce nie je dokonale usporiadaný, je však       
ďaleko odolnejší a zdravší ako monokultúra. 

V programe SaS máme komplexné opatrenia 
pre naše lesy. Chceme konečne dokončiť zonáciu 
národných parkov, aby tam platili jasné pravidlá 
a nevznikal chaos. Budeme podporovať výsadbu 
zmiešaných stromov s drevinami, ktoré 
sú naše prírode vlastné. A presadí-
me i prírode blízke hospodárenie. 
Záleží nám na tom, aby sme si 
zachovali naše prírodné de-
dičstvo aj pre ďalšie generácie. 
Aby sa tu oplatilo pracovať, 
podnikať a najmä žiť.

Máme komplexné opatrenia 
pre naše lesy

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept

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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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

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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Okres Šaľa
0918 537 780

Domáca morka
na Váš
sviatočný stôl!
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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,
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Koľko expertov sa zrazu vyrojilo 
okolo politických strán takto pred 
voľbami. Poznám texty rôznych 
odborníkov, no o niektorých „škol-
ských“ politikoch som nepočul, 
hoci sú pasovaní za predstaviteľov 
školstva. 

Môžeme sa tešiť zase na takých, čo 
sa nechajú obklopiť „odborným“ tí-
mom a zabetónovanými štruktúrami 
na ministerstve a budú nimi ovplyvne-
ní. Chodiť do školy nie je kvalifikácia 
na jeho zmenu. Potom získa politik 
funkciu, bude presadzovať svoju kon-
cepciu bez komplexného pohľadu a 
bez odstránenia malých, no zásadných 
každodenných problémov vyučovania. 
Bez toho sa neoplatí prejsť k vyšším 
koncepciám.

Najčastejšie sa noví politici prezen-
tujú tým, že sa majú robiť interaktívne 
hodiny, má sa posilňovať kritické mys-
lenie, nemá sa memorovať a pod. Mrzí 
ma, keď sa prezentujú v médiách ľudia 
(mentori, popularizátori), čo ponúkajú 
deťom vzorové vyučovanie ako kon-
trast k štandardným vyučovacím ho-
dinám. Menej sa ukazuje, koľko práce 
je za tým a koľko inej (zbytočnej) práce 
učitelia musia robiť okrem vyučovania. 
Okrem toho, materiálne podmienky 
škôl nie vždy dovoľujú realizovať veľ-
kolepú hodinu. Ďalším problémom je 
aj čas. Príčin je mnoho, ale isté je, že 
schopnosť učenia sa žiakov klesá. Preto 
učiteľ potrebuje viac času na vysvetle-

nie témy. Samozrejme, môže ju názor-
ne vyložiť, len je otázne, čo si žiaci z 
nej zapamätajú, keď si nemusia písať 
poznámky a nemajú sa učiť. Ak má byť 
učebná téma prostriedkom vzdeláva-
nia, musí byť aj teoreticky reflektova-
ná. Aby ju aj žiak mohol v budúcnosti 
opakovať, aplikovať, transformovať. Čo 
z toho, keď žiak uvidí chemickú šou, 
bez toho, aby pochopil reakcie, ktoré sa 
pred jeho očami dejú? Alebo budeme 
viesť školu prchavými vizuálnymi zá-
žitkami a spoľahneme sa na internet? 

Diskusie, debatné hodiny či kritic-
ké myslenie sú úžasné metódy, ktoré sú-
časných žiakov bavia. Ale ak majú byť 
takéto hodiny efektívne, opäť to pred-
pokladá prípravu, štruktúru a hlavne 
redukciu osnov. Teda, ak to nemá byť 
zbytočná jednorazová aktivita. Hodiny 
bez výkladu či diktovania poznámok? 
Veľmi by sa mi páčilo viesť dialóg o 
téme. Sú však žiaci pripravení učiť sa 
z počutého bez písania poznámok? 
Máme učebnice, ktoré sú také spoľahli-
vé, že netreba písať poznámky? 

Úplne súhlasím, že vyučovanie tre-
ba inovovať. Avšak nesmie to byť tak, 
že sa to uloží ako povinnosť učiteľom 
bez systémovej zmeny prípravy učite-
ľov, úpravy legislatívy a bez odstráne-
nia prekážok, ktoré nás doslova nútia 
ísť po starom. Uvedomujú si toto všetko 
novodobí experti?   

Novodobí experti

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06 
otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300

www.slovakiatap.sk

Ve�ký viano�ný bazárVe�ký viano�ný bazár

Pokládka, dovoz

-50%-50%

-30% výpredajvýpredaj
skladových  zásobskladových  zásob

kusových kobercovkusových kobercov

na kusové kobercena kusové koberce
200x290 mm200x290 mm

-50%
na kusové koberce

200x290 mm

-30% výpredaj
skladových  zásob

kusových kobercov

VVVVVVVVVVVVVVeKOBERCE - PVC

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIA

SENEC - Lichnerova 78, tel.: 0918 555 277, mail: predajnasc@monetix.sk
PEZINOK - NC MOLO, Myslenická 2/C, tel.: 0918 555 449, mail: predajnapk@monetix.sk

Pondelok - Piatok : od 09:00 do 18:00 hod. | Možnosť objednania sa na grafický návrh aj cez víkend

ZADARMO 
3D GRAFICKÝ NÁVRH

na plánované
  kuchyne Family
-45%

AŽ DO
91
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50905 602 887

Tureň, okres Senec
(areál bývalého PD)

 e-mail: bonamal@bonamal.sk

AKCIA

na zateplovací systém
AKCIA

na zateplovací systém
Miešanie

farebných omietok

 SAKRET
 PEAKSTON
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montáž a oprava
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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, Senec
(vedľa Pizza Neapol)

Znovu aktívny
Vďaka MLS® Laser Therapy

Prečo využiť MLS® laserovú terapiu?
Na liečbu symptómov typických pre muskuloskeletálny systém a obnovenie funkcií,
ktoré boli ohrozené operáciou alebo zlomeninami.

BEZPEČNÁ, NEINVAZÍVNA A BEZBOLESTNÁ - VĎAKA 30 ROKOM SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ ASALASER

 Akútne kožné lézie

 Artritída
 Bolesť edrového kĺbu
 Bolesť bedrovej chrbtice
 Bolesť kolena
 Bolesť krčnej chrbtice

 Svalový spazmus

 Tencinitída
 Vredy
 Vyvrtnutia
 Zápal plantárnej fascie
    (Achillova päta)

 Bolesti kĺbov

 Burzitída
 Hematóm / Opuchy
 Ischias
 Pomliaždeniny
 Svalové poranenie
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Lichnerova 37
(pešia zóna - pri ázijskom bistre)

903 01 Senec
mail: senec@droptic.sk, mobil: 0918 237 839
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06:00 Teleráno 08:30 Zá-
mena manželiek 09:40 Oteckovia 10:40 Ro-
dinné prípady 11:45 Kobra 11 13:45 FARMA 15:55 
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 FARMA 
22:40 Rodinné prípady 00:40 Kobra 11 01:40 
FARMA 02:55 Šiesty zmysel 03:40 Policajné prí-
pady 04:20 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 
HABOVŘESKY 3 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 Doktori II. 23/23 13:45 SÚDNA SIEŇ 
14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 
NAŠI IV. 4 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 INKOGNITO 23:00 Myšlienky vra-
ha VI. 21 00:00 HROBÁRI 8/8 00:55 POLICAJTI V 
AKCII 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné sprá-
vy RTVS 08:40 Mestá v čase 09:05 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 Ti-
posom 16:00 Správy RTVS 16:25 Španielsko 16:55 
Durrellovci 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Sprá-
vy RTVS 20:30 Bella a Sebastián 22:10 Reportéri 
22:40 Rédl 23:50 Don Matteo 00:50 Zajtrajšie 
noviny 01:35 Bella a Sebastián 

06:00 Teleráno 08:30 Uta-
jený šéf 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípa-
dy 11:40 Kobra 11 13:40 FARMA 15:00 Policajné 
prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE-
LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utaje-
ný šéf 21:45 FARMA 23:05 Horná Dolná 00:15 
Kobra 11 02:20 FARMA 03:30 Policajné prípady 
04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVI-
NY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:30 
HABOVŘESKY 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP 
STAR 12:50 Tlkot srdca 7 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:50 
SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI 
IV. 5 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 Rýchlo a 
zbesilo 6 23:40 Myšlienky vraha 01:35 POLICAJTI 
V AKCII 02:35 KRIMI 03:10 Profesionáli VI. 13 03:45 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Špa-
nielsko 09:10 Durrellovci 10:00 Zajtrajšie noviny 
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Don Matteo 16:00 Správy RTVS 
16:25 Španielsko 16:55 Durrellovci 17:45 Duel 
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Nevera 
po slovensky 21:40 Mediciovci 22:40 Stará škola 
23:45 Tajomstvo 00:30 Don Matteo 01:25 Medi-
ciovci 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Dám-
sky klub 04:20 Svet v obrazoch 

06:00 Teleráno 08:30 Varte 
s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Otec-
kovia 10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 13:40 
FARMA 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Re-
flex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:40 FARMA 23:45 
Susedia 00:25 Kobra 11 02:30 FARMA 03:25 Po-
licajné prípady 04:15 Rodinné prípady 04:55 TE-
LEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 
HABOVŘESKY 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP 
STAR 12:50 Tlkot srdca 8 13:45 SÚDNA SIEŇ 14:50 
SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI 
IV. 6 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEP-
ŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Bar-
ry Seal: Nebeský gauner 23:00 Myšlienky vraha 
VI. 24/24 00:05 Myšlienky vraha VII. 1/24 01:00 
POLICAJTI V AKCII 02:00 KRIMI 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Špa-
nielsko 09:05 Durrellovci 09:55 Zajtrajšie noviny 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 16:25 Španiel-
sko 16:55 Durrellovci 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 
19:00 Správy RTVS 20:30 Voľný pád Film o prie-
mernom mužovi, ktorého pohár trpezlivosti pre-
tiekol... MN 15 (Francúzsko, Spojené štáty ame-
rické, Veľká Británia) 1993 22:20 Möbius 00:05 
Stará škola 01:10 Voľný pád 

06:00 Teleráno 08:30 
Svokra 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné prípa-
dy 11:40 Kobra 11 13:45 FARMA 14:55 Policajné 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TE-
LEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná 
Dolná 21:40 FARMA 22:55 Utajený šéf 00:15
Kobra 11 02:20 FARMA 03:30 Policajné prípady 
04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVI-
NY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30
HABOVŘESKY 6/6 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP
STAR 12:45 INOVUJME SLOVENSKO 12:50 Tlkot srd-
ca 9 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI IV. 7 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 VII. 
2,3 01:15 POLICAJTI V AKCII 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Špa-
nielsko - história zhora 09:05 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 16:25 Španielsko 16:55 Durrel-
lovci 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS
20:30 Zlaté časy 21:35 Moja cudzia priateľka
23:05 Neskoro večer 00:00 Don Matteo 00:55 
Moja cudzia priateľka 02:25 Svet v obrazoch 
02:50 Dámsky klub 04:25 Správy RTVS „N“  

PONDELOK 2.12.2019
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 3.12.2019 STREDA 4.12.2019 ŠTVRTOK 5.12.2019

Nie odbáčať, zabáčať, ale 
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša

Pre zachovanie bezpečnosti na a po-
pri cestách v jesennom období poli-
cajti pripomínajú chodcom používať 
reflexné prvky. Upozorňujú, že cho-
dec idúci po kraji cesty by mal mať tie-
to prvky na tej strane tela, ktorú vidno 
z vozovky.

Reflexné predmety je najlepšie 
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne 
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku 
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší 
členovia rodiny by mali presvedčiť tých 
starších, ktorí napríklad večer chodia do 
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec ne-
osvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z 
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili 
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Po-
kojne im ich zadovážte, upevnite na ka-
belky, na rukávy kabátov, hoci aj na chr-
bát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť 
nebude, naopak, určite budú za vzor.

Reflexné prvky sú povinné pre chod-
cov na krajnici či okraji vozovky počas 
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, 
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflex-
né pásiky, ktoré sú cenovo dostupné 
pre každého a zároveň ich môžete nosiť 
neustále so sebou. V prípade, že chodec 
nemá v noci, počas hmly či snežnej búr-
ky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50 

eur.
Najväčším rizikom je však ohroze-

nie bezpečnosti a zdravia chodcov – po-
čas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20 
metrov len spodnú časť nôh chodca bez 
reflexných prvkov. Ak má však refexnú 
bundu či overal, dokáže ho vodič spozo-
rovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné 
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne 
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a 
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami 
aj na veľkú vzdialenosť.

Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo, 
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok 
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska 
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste 
niečo podobné hľadali pre svoje deti či 
starkých, určite ho nájdete v každej špe-
cializovanej predajni potrieb pre cyklis-
tov. Reflexné pásky dostať prakticky vša-
de, majú ich už aj v mnohých stánkoch s 
dennou tlačou.

Daruj viditeľnosť, daruješ život

» red
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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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0911 990 463
PALIVOVÉ DREVO
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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

Nie za desať
minút, ale o desať minút.

Slovenčina naša

Nie konzultujeme diplomovú prácu, 
ale konzultujeme s docentom o diplomovej práci.

Slovenčina naša

06:00 Teleráno 08:30 Slad-
ká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:45 Otec-
kovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 13:40 
DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 13:45 FARMA 14:55 DEŇ 
S NADÁCIOU MARKÍZA 15:00 Policajné prípady 
15:55 DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 16:00 Rodinné 
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Re-
flex 17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:15 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:25 DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 20:30 
FARMA 23:00 Bod zlomu 01:05 Kobra 11 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 
10:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 12:00 NOVINY O 12:00 
12:25 TOP STAR 12:50 Tlkot srdca 10/10 13:45 SÚD-
NA SIEŇ 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 POLICAJTI V AKCII 
16:50 NAŠI IV. 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 DEŤOM NA MIKULÁŠA: Hľadá sa Dory 22:40 
DOSPELÝM NA MIKULÁŠA: PREMIÉRA: Päťdesiat 
odtieňov temnoty 01:25 Hranica smrti 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Špa-
nielsko - história zhora 09:05 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 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:25 Španielsko 16:55 Durrel-
lovci 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 
20:30 Milujem Slovensko 22:00 V dobrej spoloč-
nosti 22:30 Cestou necestou 23:05 Mafiáni 01:25 
Don Matteo 02:20 Dámsky klub 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:30 Nové 
dobrodružstvá Toma a Jerryho 06:50 Príbeh 
žraloka 08:30 Fušeri zo striedačky 10:15 Môj 
vianočný anjel 12:20 Už sme tam? 14:20 Kučera-
vá Sue 16:40 Shrek 2 18:20 Smotánka 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 V oku hurikánu Akčný film MN 12 
(USA) 2018 R. Kebbell, M. Gracová, R. Kwanten. 
22:35 Kolíska do hrobu 00:45 Bod zlomu 02:45 
Čeľuste 3D  

05:15 NOVINY TV JOJ 06:05 
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:25 SpongeBob 
SquarePants IX. 2 07:55 Labková patrola  II. 2 
08:25 PRÁZDNINY III. 2 09:40 NAŠI I. 19,20 10:55 
SUPER KARAOKE 1/5 11:00 MILÁČIKOVO 11:40 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Siedmy syn 
16:55 Cumlikátor 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:15 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:25 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:25 Nepodarený 
biznis 01:25 Prázdniny za všetky prachy 03:25 
Profesionáli VII. 1/9 04:00 PRÁZDNINY III.  

06:00 Veselá farma 06:20 
Včielka Maja 07:15 Sofia Prvá 07:50 Levia stráž 
08:15 Fidlibumove rozprávky 09:40 Merlin 10:35 
On air 11:00 Deň nádejí 12:20 Záhady tela 13:25 
Milujem Slovensko 14:55 Grand hotel 16:20 Po-
irot: Tragédia v sídle Marsdonovcov 17:20 KUL-
TÚRA.SK 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav 
dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Noc 
nádejí 23:00 Grand hotel 00:25 Poirot: Tragédia 
v sídle Marsdonovcov 01:20 Mafiáni 03:40 Komi-
sár Manara 04:30 Merlin  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
06:20 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Kučeravá 
Sue 08:50 Shrek 2 10:45 CHART SHOW 13:00 Na 
telo 13:45 V oku hurikánu 16:00 Horná Dolná 
17:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO-
ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 LOVEnie Ro-
mantická komédia MN 12 (ČR) 2019 E. Geislerová, 
J. Prachař, J. Plesl, E. Kramerová, M. Písařík. 23:05 
Skrytý nepriateľ 01:10 LOVEnie 03:00 Skrytý ne-
priateľ 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:10 NOVINY TV JOJ 05:50 
KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:55 SpongeBob 
SquarePants IX. 3,4 07:50 Labková patrola  II. 
3 08:15 Cesta do zeme jednorožcov 10:25 Cum-
likátor 12:30 Nezastaviteľný vlak 14:40 Hľadá 
sa Dory 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 
22:35 Heydrich: Muž so železným srdcom 01:25 
Špeciálna jednotka 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 
Profesionáli VII. 2  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Snehuliak Albi 07:20 Sofia Prvá 07:55 Levia stráž 
08:20 Zázračný ateliér 08:45 Táraninky 09:05 
Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 10:05 Japon-
sko zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet 
v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za 
dverami 13:35 Poirot: Päť podozrivých 15:15 Zlaté 
časy 16:20 Pomáda 18:15 Tajomstvo mojej ku-
chyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Červený kapitán 
22:20 Únos 00:00 Poirot: Päť podozrivých 01:35 
Pomáda  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 6.12.2019 SOBOTA 7.12.2019 NEDEĽA 8.12.2019
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

7.12.2019 20:30  
V OKU 

HURIKÁNU
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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 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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V zime ľahko dostupná zelenina ob-
sahuje mnoho bielkovín, sacharidov 
a vlákniny, z vitamínov je najviac ob-
siahnutý vitamín C, B1 (mrazený B1 
neobsahuje), B2, E a A a ponúka tiež 
veľké množstvo minerálnych látok, 
napríklad draslík, fosfor, síru.

Ružičkový kel je vynikajúcou súčasťou 
mrazených zeleninových zmesí, pridáva 
sa do polievok, omáčok alebo do originál-
nych šalátov.

Látky obsiahnuté v ružičkovom keli 
chránia organizmus pred rakovinou 
hrubého čreva a tiež zabraňujú prem-
noženiu škodlivých baktérií v žalúdku. 
Tým, že má odvodňovacie účinky, pomá-
ha aj pri chudnutí a navyše zvyšuje odol-
nosť voči stresu.

Pomáha zdolať únavu a dodáva elán 
- vďaka vysokej koncentrácií vitamínu B1-
-tiamínu a B9-kyseliny listovej je kel ružič-
kový mimoriadne vhodný pre všetkých, 
ktorí trpia chronickou únavou, podrážde-
nosťou a poruchami koncentrácie. 

Posilňuje nervy - osoby vystavené 
stresu, konfliktom a problémom bezpod-
mienečne potrebujú stravu zameranú 
špeciálne na posilnenie nervov. Stres a 
hnev totiž vo zvýšenej miere spotrebú-
vajú výživné a biologicky aktívne látky z 
krvi. Najlepšou tabletkou proti stresu je 
ružička kelu.

Podporuje krvotvorbu a okysliče-
nie buniek - kyselina listová má mimo-
riadny význam pre deti, lebo podporuje 
krvotvorbu a rast buniek. Zúčastňuje sa 

na tvorbe nukleových kyselín v jadrách 
buniek a aj u starších ľudí vyvoláva omla-
dzujúce účinky.

Upravuje trávenie - ružičkový kel od-
kysľuje organizmus a zbavuje ho škodli-
vých až toxických látok, ktoré sa nestráve-
né hromadia v tráviacom trakte. Obsahuje 
totiž množstvo vlákniny, ktorá upravuje 
trávenie a odstraňuje zápchu.

Podporuje imunitu - jednou z najpô-
sobivejších charakteristík ružičkového 
kelu je jeho vysoký obsah vitamínu C. Jed-
na šálka ružičkového kelu obsahuje viac 
ako 120 percent denného odporúčaného 
množstva vitamínu C. 

Pre zdravé kosti - ružičkový kel je 
obzvlášť bohatý na vitamín K, ktorý je 
nevyhnutný pre zdravie kostí. Vitamín K 
zohráva úlohu pri raste kostí a môže po-
môcť chrániť pred osteoporózou, stavom 
charakterizovaným progresívnym úbyt-
kom kostí. Konzumácia stravy bohatej na 
vitamín K by mohla zvýšiť pevnosť kostí 
a znížiť riziko ich zlomenín u žien po me-
nopauze.

Znižuje zápal a napomáha stabilnú 
hladinu cukru v krvi - zlúčeniny nachá-
dzajúce sa v kapustovitej zelenine, ako na-
príklad ružičkový kel, majú protizápalové 
vlastnosti. Môžu tiež pomôcť udržať hladi-
nu cukru v krvi stabilnú. Je to preto, že kel 
má vysoký obsah vlákniny, čo pomáha re-
gulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina sa 
pomaly pohybuje cez telo bez dozrievania 
a spomaľuje vstrebávanie cukru do krvi. 

Ružičkový kel 

» red

Kapacita materiálového a energe-
tického spracovania odpadu v Eu-
rópskej únii (EÚ) nie je postačujú-
ca, upozorňuje na to viceprezident 
Konfederácie európskych zariade-
ní na energetické využitie odpadu 
(CEWEP) a generálny riaditeľ spo-
ločnosti Kosit Marián Christenko. 

Podľa neho by sa opäť mala otvoriť 
otázka podpory spaľovní. Podľa Mi-
nisterstva životného prostredia SR je 
energetické zhodnocovanie odpadov 
len časťou celého systému nakladania 
s odpadom a má slúžiť ako doplnok.

Marián Christenko tvrdí, že rôz-
ne štáty EÚ čelia vážnym kapacitným 
problémom a nedokážu spracovať 
všetok reziduálny odpad, ktorý vzniká 
pri recyklácii priemyselných odpadov. 
Predpokladá, že v roku 2035 budú 
chýbať kapacity na spracovanie 40 
miliónov ton odpadu, pričom problém 
zasahuje aj Slovensko. Podľa neho zá-
stupcovia Európskej asociácie odpado-
vého hospodárstva koncom septembra 
vyjadrili aj obavy zo zastavenia inves-
tičnej podpory pre Zariadenia na ener-
getické využitie odpadu zo strany Eu-
rópskej komisie. Viaceré z nich pritom 
v najbližších rokoch budú musieť prejsť 
nákladnou rekonštrukciou.

Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ v 
minulosti využili finančnú podporu pri 
budovaní ZEVO, z krajín V4 sa to poda-
rilo iba Poľsku. „Bohužiaľ, Maďarsko, 

Česko ani Slovensko tento trend ne-
zachytili. Na Slovensku stále väčšinu 
odpadu skládkujeme, pretože máme 
iba dve zariadenia ZEVO – v Bratislave 
a Košiciach. Čiže aj reziduálny odpad 
vznikajúci pri recyklácii končí približ-
ne na 80 percentách územia krajiny 
na skládkach,“ povedal Marián Chris-
tenko.

Zároveň dodal, že kapacitné prob-
lémy naprieč celou Európou by mali 
otázku podpory energetického zhod-
nocovania odpadu znovu otvoriť. „Si-
tuácia je alarmujúca. Kým na Sloven-
sku si naivne myslíme, že ďalší odpad 
už vznikať nebude, v ostatných kraji-
nách sa pripravuje výstavba nových 
zariadení ZEVO s končiacou podporou 
EÚ,“ dodal.

Podľa hovorcu MŽP Tomáša Feren-
čáka zariadenia na energetické zhod-
nocovanie spravidla narážajú na ne-
súhlas obyvateľov, v ktorých susedstve 
má spaľovňa vyrásť. „Na Slovensku sa 
okrem spaľovní v Košiciach a Bratisla-
ve nachádzajú aj ďalšie zariadenia na 
energetické zhodnocovanie odpadov, 
a to sú zariadenia na spoluspaľovanie 
odpadov, ktorých je päť,“ povedal pre 
TASR s tým, že na Slovensku neplatí 
zákaz budovania zariadení na energe-
tické zhodnocovanie odpadov. 

Európu zasýpa odpad

» Zdroj: TA SR

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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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”
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prijme
» výčapníka /-čku

» brigádnnikov
Plat: 500 € /čistom

+ odmeny

KRČMA
PLECHÁČ

Info:
0918 382 762

príjme do pracovného pomeru
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OŠETROVATEĽA HYDINY
na farmu ČASTÁ

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

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

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

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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ROME trans, s.r.o. so sídlom v Pezinku
príjme do pracovného pomeru

mzda brutto: 1.200,- €
požiadavky: psychotesty, kvalifikačná karta vodiča
kontaktná osoba: p. Kotes, � 0903 784 026
                                   e-mail: info@rometrans.sk

VODIČA/-ku
na nákladné vozidlo skupiny sk. „C“
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VOLAJ IHNED:
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0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

����������
EURO    personal
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

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

inzerujte v rubrike
ZAMESTNANIE
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