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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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UBYTOVŇA
v centre Senca

6 € / os. noc

0903 712 886
0944 414 038
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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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stavebné rezivá

OSB 3 DOSKY
Za vynikajúce ceny!

Rozmer 1250 x 2500 mm:

STAVEBNÉ REZIVÁ - Ivanka pri Dunaji
0911 917 556 | www.stavebnereziva.sk

OSB 10 mm … 12,00 €/ks
OSB 12 mm … 13,74 €/ks
OSB 15 mm … 16,99 €/ks
OSB 18 mm … 18,60 €/ks
OSB 22 mm … 25,00 €/ks
OSB 25 mm … 28,00 €/ks C
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+ zabezpečenie dopravy
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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
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KOVOVÝROBA
brány - ploty - prístrešky - mreže - zábradlie

montáž - demontáž - oprava

Tel.: 0910 689 749
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NEZÁBUDKA
združenie na pomoc rodinám  

so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými

Turnianska 8A, 903 01 Senec
IČO: 34076255

Darujte 2% z daní NEZÁBUDKA - Senec

Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373
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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

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610

E-mail: info@topkrby.sk
          

www.topkrby.skwww.topkrby.skwww.topkrby.sk
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INZERCIA

SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, 
Kráľová pri Senci, Malinovo, Most 
pri Bratislave, Nová Dedinka, 
Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, 
Vlky, Zálesie, Chorvátsky Grob, 
Veľký Biel, Kostolná pri Dunaji 

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 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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Obec Veľký Biel
Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec

Kuchára /-ku do školskej jedálni  
prijme do TPP zamestnanca:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- príprava jedál
- podieľať sa tvorbe jedálneho lístka 
- preberanie tovaru od dodávateľov, starostlivosť o správne
   uskladnenie tovaru
- dodržiavanie správnych technologických postupov a receptúr
   pri príprave jedál
- dodržiavanie predpisov HACCP a osobnej hygieny

Požiadavky:

Ponúkaný plat:

a v závislosti od skúseností uchádzača

Predpokladaný dátum nástupu: ihneď

Informácie osobne na obecnom úrade,
alebo telefonicky na tel. č. 02/45916221

Žiadosť o prijatie do zamestnania a stručný životopis
zašlite na adresu:

Obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
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STACHEMA Bratislava a.s.
Železničná 714/180
900 41 Rovinka 
prijme do TPP:

Stavebný laborant

Štruktúrovaný životopis prosíme zasielať
mailom na adresu: stachema@stachema.sk

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Klimeková
Tel.: 0911 025 045   |   E-mail: stachema@stachema.sk

Miesto práce: Rovinka
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 900,- € 
Termín nástupu: ihneď

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- miešanie betónových zmesí
- skúšanie vlastností čerstvého betónu
- výroba skúšobných telies pre skúšky zatvrdnutého betónu
- príprava a sušenie kameniva
- evidencia prijatých vzoriek
- skúšanie vlastností zatvrdnutého betónu
  (pevnosť, vodotesnosť, nasiakavosť, odolnosť mrazu
  a posypovým soliam, zmrašťovanie)
- skúšky zrnitosti kameniva

Zamestnanecké výhody, benefity:
- práca v stabilnej spoločnosti
- zaškolenie

Požiadavky na zamestnanca:
- stredoškolské bez maturity, s maturitou
- vzdelanie v odbore – stavené výhodou
- pozícia je vhodná pre absolventa

Vodičský preukaz: B

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

8. februára 1993  
vstúpila do platnosti 1993 nová slovenská 
mena – slovenská koruna.

Výročia a udalosti

22

ZMENA VLÁDY
���������	
�
�
��������

1 Gyula
Bárdos

2 Szabolcs
Mózes

4 Zsolt
Simon

5 József
Menyhárt
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Argument päsťou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prejavom rozumnosti a sociálnej 
vyspelosti a kompatibility (zlúči-
teľnosti) je schopnosť diskutovať 
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich  
mlátiť.

Silu používa chudák. Ten, kto sa 
bojí – často aj sám seba. Manželky, su-
sedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne nie-
čoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná. 
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami, 
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument 
päsťou je ale totálna porážka seba sa-
mého.

Sebavedomí vždy argumentovali 
slovami poznania. Príkladmi a vedo-
mosťami. S nami ľuďmi je to často pres-
ne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie, 
čo je láska, pozná iba kopance, nemá 
naplnené základné potreby, sa pri 
akomkoľvek kontakte s iným tvorom 
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva. 
V tej hlave totiž  má iba zlo.

Argumentovať päsťami s ľudskou 
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre-
svedčením či vierovyznaním nemá 
absolútne nič spoločného. Ani s ľud-
skosťou samou. Je to pudový obranný 
reflex, nehodný homo sapiens.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá 
vyznačujú značkami – najčastejšie z 
telesných výlučkov. V spoločenstve 
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú 
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajo-
bu vlastných dogiem iba...

Máme už iba pár týždňov do 
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako 
všetky predchádzajúce, s menším či 
väčším sklamaním, možno niekto s ra-
dosťou a nadšením. Ak sa dovtedy na-
vzájom neumlátime. Ale tými údermi 
nezmeníme  volebný výsledok o žiadne 
percento. Ak začíname ako argument 
či vysvetlenie používať päste, možno 
iba zvýšime volebnú účasť. To nanaj-
výš. Možno práve to bude pre väčšinu 
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to 
privysoká. Prihanebná. Prinehodná 
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schá-
dza na um – primitívna.

Pästná „demokra-
cia“ na Slovensku miesto 
nemá! Teda, dúfam, že 
nemá.

S pozdravom, 
milí čitatelia,

9. februára 1913 
sa narodil Ladislav Sára, slovenský pedagóg, protifašistický bojov-
ník a rozhlasový hlásateľ († 1945).

Výročia a udalosti
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Príprava terénu 
na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Požičovňa náradia

Údržba zelene

Požičovňa náradia
Otvorené aj cez víkend - na tel. objednávky

Nová 12, Veľký Biel

0948 359 782

Rozvoz náradia priamo k Vám!

Údržba zelene

Návrh a vizualizácie záhrad

Kompletná realizácia záhrad

Príprava terénu na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Dodávka a navážka zeminy

Závlahové systémy

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

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
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»Kúpim staré auto, ale-
bo motocykel ČZ, Jawa 
aj náhr.diely, všetko od 
motorizmu (trofeje).Tel. 
0903818122

»Prenajmem 2.izb.byt 
v Ivanke pri D. zaria-
dený 1-2 ľuďom.Tel. 
0904313695

»Predám starší 4 izb. 
rod. dom v Bernoláko-
ve, 10á pozemok, kú-
pou voľný, všetky IS.Tel. 
0245945185

»Kúpim ornú pôdu na 
poľnohospodárske účely 
v okolí Senca, Pezinku, 
Malaciek. Tel. 0918 479 
756
»Prenajmem skladové 
priestory 135 m2 v Senci.
Tel. 0903712886

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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SERGIO S.R.O.
PRIJMEME VODIČOV

SKUPINY “B
” a “C

”

na TPP alebo živnosť 
- (Doklad Vodiča).

Možnosť práce NA DOHODU
a BRIGÁDU BEZ VP.

Platové podmienky
5€ - 7€ netto / hodinová mzda

Bližšie info:  0903 299 099,
kofola.ba@sergio.sk

Prevádzka: Sergio s.r.o.,
Za hráhou 21, 902 01 Pezinok
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

OPERÁTOR VÝROBY 
��������	�
·  Práca v automobilovom priemysle
·  Výroba klimatizácii
·  8 hodinová trojzmenná prevádzka
���������	�
�����	��������
·  Ubytovanie a doprava 
���������
���������������������
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Kontakt: 0908 914 180
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

01
93 4440505055555505 5555 588

5 983

okov 
my 
ÁR“

ANÍ
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Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
� Vykonáva manuálnu prácu v skladových priestoroch s použitím technických
     zariadení (nízkozdvižného a vysokozdvižného vozíka) a skenera
� Spolupracuje s ostatnými členmi tímu
� Pracuje podľa pravidiel BOZP, interných pravidiel a postupov DP DHL
� Práca v trojzmennej prevádzke

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

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

VODIČOV NZV a VZV
DO PREVÁDZKY V SENCI

PRACUJTE PRE DHL
NAJVÄČIA LOGISTICKÁ SPOLOČNOSŤ
HĽADÁ SKÚSENÝCH AJ NESKÚSENÝCH
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»Kúpim staré hodinky 
mince bankovky knihy 
odznaky. Tel. 0903 753 
758
»Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726

»Predám nerezové for-
my-lisy, na výrobu šun-
ky a potravinárskych vý-
robkov. Ručne vyrobený 
z nápisom VTS,/VEDECKO 
TECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ/. 
5L drevený súdok 45 roč.
súdok zo 4 drevenými 
pokálmi. Tel. 0902 679 
183
»Predám elektromateri-
ál. Tel. 0902 243 267

»Darujem za odvoz starý 
funkčný farebný televí-
zor Tesla-Orava 439. Se-
nec.Tel. 0903134989
»Kúpim staršiu vzdu-
chovku a babetu.Tel. 
0907374235

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP SC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA
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Milé dámy, ctení páni, 

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen 
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho 
priateľov na východe a často navštevujem voličov v 
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále 
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme 
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.   

Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani 
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré 
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov 
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, pone-
cháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhu-
jeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani 
o jeden cent.

Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard, 
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo 
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.

Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám pri-
náležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril 
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani 
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj auto-
busom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie, 
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice, 
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach, 
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé fi rmy sa 
určite pridajú, pretože to bude pre nich 
skvelá reklama. 

Milí seniori, 29. februára sú voľ-
by. Dôverujeme vám, že vo voľbách 
sa rozhodnete správne a nedáte sa 
oklamať. 

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV? 
TAK POZORNE ČÍTAJTE

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum
je najlepší recept

Zdravý rozum 
je najlepší recept

Ladislav Matejka
autor riešení SaS 

pre nájomné bývanie

voľ te 
3

52
-0

02
4

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

Požiadavky:

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

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

Mzda od 820 € - 1 100 €
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SCHINDLER VÝŤAHY A ESKALÁTORY a.s. 
doplňuje svôj tím v Bratislave a hľadá pracovníkov na pozíciu

►   SŠ v odbore elektro,
►  odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (min. § 21 vyhl. 508/2009 Z.z.),
►  záujem o moderné technológie,
►  skúsenosti so servisom alebo montážou výťahov sú výhodou,
►  VP sk. B,
►  prozákaznícky prístup,
►  spoľahlivosť, pracovitosť.

►   zázemie stabilnej nadnárodnej spoločnosti,
►  odborný rast a perspektívu kariérneho postupu,
►  zaškolenie v technickej oblasti,
►  zadarmo možnosť ubytovania v Bratislave,
►  príspevok na šport / relax, príspevok na DDS a ďalšie benefity,
►  mzdu od 900 € + kvartálne a ročné bonusy (základná mzda podľa 
          individuálnych schopností a skúseností).

Prihlásiť sa môžete na job.schindler.com alebo pošlite životopis na 
zuzana.kosikova@schindler.com. Bližšie informácie na tel. 0904 746 346

SERVISNÝ TECHNIK
VÝŤAHOV
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14. februára 1956 
na tajnom zasadaní XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho 
zväzu priznal Nikita Sergejevič Chruščov Stalinove zločiny.

Výročia a udalosti
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

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

NON STOP Služba
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie

matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

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

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

Pohreby
už od 400 €

Pohreby aj
na splátky

Škridla, ktorá 
nikdy nevybledne

Spoľahlivé riešenie pre strechu

ZĽAVA

40%AŽ
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Vzorkovňa - Sklad
Vinohradnícka 16

Senec

KROVSTAV

0904 111 115
e-mail: krovstav.info@gmail.com

Tesárske, Klampiarske,
Pokrývačske
práce

p ,

Predaj a Montáž

 

STODOBRAVURA SAMBA 11 TWIST

cena za m² od:

9,28 € s DPH

cena za m² od:

9,50 € s DPH

 

BOLERO FIGARO 11

 40%
zľava

40%
zľava

%% 40%
zľava

40%
zľava

40%
zľava

40%
zľava

cena za m² od:

11,18 € s DPH

cena za m² od:

11,59 € s DPH

cena za m² od:

11,75 € s DPH

cena za m² od:

13,18 € s DPH

Na veľkom území sveta je epidémia 
koronavírusom a nielen Svetová 
zdravotnícka organizácia sa obáva 
rozšírenia na väčšie regióny. 

U nás, ku dňu písania tohto prí-
spevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený 
žiaden prípad infekcie koronavíru-
som. Sme ale v  období, v ktorom sa 
u  nás objavuje epidémia chrípky, 
ktorá pravidelne vrcholí vo februári. 
Očkovanie proti chrípke je u nás níz-
ke, patríme medzi krajiny s najnižšou 
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi 
ohrozenými ľuďmi s  chronickými 
ochoreniami, alebo zdravotníckym 
personálom.

Vírusy, ktoré spôsobujú infekčné 
dýchacie ochorenia, sa prenášajú pre-
dovšetkým kvapôčkovou infekciou 
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy 
vzduchom odovzdávané druhému 
hostiteľovi, u  ktorého sa budú roz-
množovať. 

Pred vírusovými ochoreniami je 
dôležitá prevencia:
- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa cho-
rých ľudí.
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržia-
vať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky 
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa 
stretáva s ľuďmi v období infekčných 
ochorení, by si mal umývať ruky aj 

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách 
je prejavom slušnosti k druhým. Kla-
sické rúška síce pred vírusmi nechrá-
nia, ale chránia pred baktériami. Pred 
prenosom menších častíc, ktorými 
vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory 
s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2.  Res-
pirátory dokážu znížiť množstvo pre-
nášaných čiastočiek vzduchom.
- Pobyt na čerstvom vzduchu mini-
málne dve hodiny denne
- Obliekanie sa do viacerých vrstiev, 
hlavne v chladnom období.

V  období rizika vírusovej epidé-
mie je dôležité podporiť imunitný 
systém dostatkom dôležitých mikro-
nutrientov:
- Vitamín C –  všetky druhy citrusov, 
jablká, paprika
- Vitamín E – zelená listová zelenina , 
celozrnné výrobky, tekvicové a slneč-
nicové semená
- Selén – morské ryby, hydinové a ho-
vädzie mäso, vajíčka, orechy  
- Zinok – chudé červené 
mäso, kuracie prsia, špe-
nát, brokolica, cesnak, 
orechy a  semená, stru-
koviny, jogurty, plody 
mora.

Ochráni vás prevencia

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

metabolizmu a výživy

, orechy  
rvené 
špe-

nak, 
tru-
ody 
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Už niekoľko mesiacov Lucia Ďuriš 
Nicholsonová cestuje párkrát za me-
siac medzi Slovenskom a Bruselom. 
K funkcii poslankyne Európskeho 
parlamentu sa u nej pridala ďalšia - 
predsedníčky výboru pre zamestna-
nosť a sociálne veci EMPL. 

Na zmeny som zvyknutá a nikdy 
som pracovne nemala šancu stať sa 
človekom stereotypu. Práca novinár-
ky, poslankyne, ani podpredsedníč-
ky Národnej rady mi to nedovolila, 
tam je naozaj každý deň iný.

Teraz začínam o deviatej a často 
končím po dvanástich hodinách. 
Rokovanie strieda zasadanie, k tomu 
stretnutia s ľuďmi aj organizáciami. 
Riešim široký rozsah tém – od naprí-
klad podmienok pre slovenské opat-
rovateľky, cez podporu rodín s deťmi 
s autizmom, dôchodky postihnu-
tých ľudí žijúcich v starobe v zahra-
ničí, až po médiá a slobodu slova. K 
tomu denne komunikujem s ľuďmi 
na sociálnych sieťach. Riešim prob-
lémy ľudí v Bruseli aj na Slovensku. 
Najnovšie k tomu pribudla aj pred-

volebná kampaň, ako druhé meno 
na kandidátke mám ďalšie „záväz-
ky“. Chodím do diskusií, cestujem 
po Slovensku. Samej sa mi niekedy 
nechce veriť, že dni naozaj trvajú len 
24 hodín. Často už popoludní mám 
pocit, že sa začal nový deň. 

Ako to viete spojiť s rodinou?
S rodinou sme sa v lete presťaho-

vali do Bruselu najstarší syn študu-
je na vysokej škole v Česku. Mám 
skvelého manžela, ktorý pomáha 
so zázemím dvom mladším deťom. 
Lily má dokonalú angličtinu, nema-
la problém zvyknúť si v novej škole, 
kam chodia cudzinci. Kubko je zas 
povaha, ktorá vždy vidí to dobré, 
zvykol si veľmi rýchlo.

Možno najviac zmien vidím a  cí-
tim ja, ale musím povedať, že to nie 
sú nepríjemné zmeny. Vyhovuje mi 
bruselská tolerancia a bezprostred-
nosť. Jazdím dopravou a na bicykli, 
chodím pešo. Slobodne, pokojne. 
Keď som doma, snažím sa tam nao-
zaj byť – teda nenosiť si domov pra-
covné povinnosti. Aby sme sa mohli 
rozprávať, hrať, niečo dobré navariť 
a napiecť, pozrieť si dobrý fi lm. V 
tomto dám veľmi na odporúčanie 
môjho najstaršieho Dominika, vy-
zná sa a zvykne nám dobre vybrať. 
Hudbu, fi lmy, knihy. 

Prácu v europarlamente mnohí 
považujú za nudnú. Je taká? Roko-
vania, papiere, paragrafy...

Je náročná, ale nudná určite nie. 
Je náročná na jednej strane na sú-
stredenie sa – hodiny premýšľať 
v angličtine o odborných témach 
vie vyčerpať. A na druhej strane na 
prepínanie pozornosti. V jeden deň 
riešim viacero tém, na všetky musím 
byť pripravená a všetko by sa malo 
končiť nejakým konkrétnym vý-
sledkom. Všetky procesy v EP dlho 
trvajú, lebo si vyžadujú množstvo 
súhlasov a procedúr. Ale inak sa to 
nedá, zákony musia byť dobré.  Trid- 
sať až päťdesiat percent z toho, čo 
sa schváli v Európskom parlamen-

te, prechádza do našej legislatívy. 
S niektorými rozhodnutiami sa žije 
ľahšie, s niektorými menej, ale mu-
sia byť pripravené zodpovedne.

Na čo z toho, čo ste riešili a vyrie-
šili ste najviac pyšná?

Na toto vám ťažko odpoviem. Na 
konci roka som si robila prehľad, 
čomu všetkému som sa v europarla-
mente venovala. Len suchá štatisti-
ka vyšla na dve strany. 

Pripravujem a riadim každé roko-
vanie výboru, s tým súvisí aj množ-
stvo neformálnych stretnutí. Roz-
behla som kampaň o autistickom 
spektre. Otvorila som tému diskri-
minačného znižovania rodinných 
prídavkov v Rakúsku. Pripravila 
som správu k rozpočtu 2020 pre za-
mestnanecké a sociálne politiky v 
EÚ,  koordinujem systémy sociálne-
ho zabezpečenia pre cudzincov v za-
hraničí. Vediem rokovania o revízii 
vízového informačného systému na 
kontrolu víz pre ľudí z tretích krajín 
v  Schengenskom priestore. Vytvori-
la som s kolegami Európsky príkaz o 
elektronických dôkazoch v trestných 
veciach. Riešila som použitie umelej 
inteligencie v súdnictve a venovala 
som sa aj príprave lepších pravidiel 
pre vyššiu bezpečnosť cyklistov. 

Nechýba vám Slovensko?
Nechýba, lebo som často doma. 

Čo sa týka práce, v tom, čo sa snažím 
presadiť, som tu narážala na limity. 
Darmo som vyzývala ministra Rich-
tera, aby niečo urobil s deinštitucio-
nalizáciou sociálnych služieb. Je to 
potrebné a týka sa to dnešných, ale 
najmä budúcich seniorov, ktorí žijú v 
domovoch sociálnych služieb. Nikto 
nechce žiť v starých zatuchnutých 
spustnutých zariadeniach. Na nové 
dostávame z EU peniaze, ale málo 
sa zlepšuje. Odtiaľto, z Bruselu, na to 
môžem tlačiť inak.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať 
v nasledujúcich voľbách?

Som členkou strany SaS a ona 
ma posunula do europarlamentu. 
Vnímam svoju kandidatúru aj ako 
poďakovanie. Chcem tak dať signál 
mojim voličom, že je to strana, kto-
rú sa oplatí voliť. Je to strana odbor-
níkov s výbornými riešeniami. Má 
program, ktorý dokáže Slovensko 
dostať z bahna, kam ho za posled-
ných 12 rokov vtlačili smerácke vlá-
dy. Bez SaS jednoducho demokra-
tická vláda nevznikne. Desí ma, ako 
s pomocou a podporou vlády narást-
li extrémisti. Verím, že sa ich podarí 
udržať ďaleko od reálnej moci. Ich si 
Slovensko nezaslúži.

Snažím sa nenosiť si prácu domov
Rozhovor s poslankyňou EP Luciou Ďuriš Nicholsonovou 
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Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť 
v inej volebnej miestnosti ako v okrs-
ku v mieste vášho trvalého bydliska, 
máte možnosť požiadať elektronicky 
najneskôr v pondelok, desiateho feb-
ruára.

Na využitie elektronických služieb bu-
dete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a 
bezpečnostný osobný kód (BOK),
- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe ob-
čianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte 
kvalifikovaný    elektronický podpis (KEP),
 - nainštalované aplikácie na prihlásenie, 
podpisovanie a ovládač k čítačke čipo-
vých kariet.

Ešte stále však môžete aj po desiatom 
februári žiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu osobne,  alebo splnomocnenou 
osobou.

Podmienky a spôsob požiadania o 
hlasovací preukaz:
 - osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posled-
ný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr po-
sledný deň pred konaním volieb, (je po-
trebné úradne overené splnomocnenie, 
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza-

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priez-

visko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, ad-
resu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu), prípadne korešpondenčnú adresu 
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, 
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje 
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho 
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, kto-
rá je splnomocnená na prevzatie hlasova-
cieho preukazu za splnomocniteľa.

Pamätajte vopred na to, že voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky sú 
dňa 29. februára, teda v čase striedania 
sa jarných prázdnin vo viacerých regió-
noch Slovenska. Predpoklad, že sa budete 
nachádzať v tom čase inde, ako v mieste 
trvalého bydliska, je teda vysoký.

Elektronicky už len v pondelok

» red
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30905 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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Akcia platí na vybrané rámy a sklá od 1.1. 2020 do 29. 2. 2020

www.droptic.sk  optikadroptik         dr.optik_sk

KOMPLETNÉ  
DIOPTRICKÉ OKULIARE

65 EUR
A

KCIA
AKCI

A

Lichnerova 37
(pešia zóna - pri ázijskom bistre)

903 01 Senec
mail: senec@droptic.sk, mobil: 0918 237 839

75
-1

2
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Nezahoďme šancu na zmenu
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Miroslav Beblavý

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad XVI. (1-2) - NOVÁ SÉRIA 
14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO-
ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 
22:35 Dedo je lotor 00:45 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad 02:20 Polícia Battle Creek 03:00 
Susedské prípady 03:45 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:50 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP 
STAR 13:00 INKOGNITO 14:00 ČESKO SLOVENSKO 
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:25 POLICAJTI V AKCII 
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 22:50 S PRAVDOU VON 5 00:20 
Myšlienky vraha II. 2 01:20 INKOGNITO 02:25 KRI-
MI 02:55 NOVINY TV JOJ 03:35 Kutyil s.r.o. 

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:55 Na krok od neba 09:55 Zajtrajšie no-
viny 10:45 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don 
Matteo 15:30 Úžasné záhrady 16:25 Parlament-
né voľby 2020 17:10 Japonská mozaika 17:40 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Ri-
vali 22:30 Reportéri 23:00 Prípady 1. oddelenia 
00:05 Don Matteo 01:00 Zajtrajšie noviny 01:45 
Prípady 1. oddelenia 02:45 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 
Svadba na prvý pohľad 09:55 Oteckovia 10:50 
Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 13:00 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. 3-4 14:55 
Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Utajený šéf 
22:00 Zámena manželiek 23:20 Rodinné prípa-
dy 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:10 
Polícia Battle Creek 03:30 Susedské prípady

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP 
STAR 13:00 INKOGNITO 14:00 ČESKO SLOVENSKO 
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:25 POLICAJTI V AKCII 
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 NOVÝ 
ŽIVOT 21:40 NA HRANE 23:30 C.S.I.: Kriminálka 
Miami 00:30 Myšlienky vraha 01:30 NOVÝ ŽIVOT 
02:30 KRIMI 03:00 TOP STAR 03:15 Kutyil s.r.o. 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžas-
né záhrady 09:15 Tajomstvo mojej kuchyne 
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don 
Matteo 15:30 Úžasné záhrady 16:25 Parlamentné 
voľby 2020 17:10 Japonská mozaika 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Koloná-
da 21:25 Umenie zločinu 22:20 Zákon a poriadok 
23:05 Don Matteo 00:00 Zajtrajšie noviny 00:40 
Umenie zločinu 01:35 Slovensko v obrazoch 

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské 
prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad XVI. 5-6 14:55 Susedské 
prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE-
VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Dievča vo 
vlaku 00:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
02:30 Polícia Battle Creek 03:50 Rodinné prípady 
04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:50 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP 
STAR 13:00 NOVÝ ŽIVOT 14:00 ČESKO SLOVENSKO 
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:25 POLICAJTI V AKCII 
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 NOVÝ ŽI-
VOT 21:40 FBI I. 5 22:40 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 
15 23:40 Myšlienky vraha II. 4 00:35 NOVÝ ŽIVOT 
01:45 KRIMI 02:15 NOVINY TV JOJ 

06:05 Občan za dverami 
06:30 Reportéri 07:05 Folklorika 07:30 Ranné 
správy RTVS 08:40 Úžasné záhrady 09:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 09:55 Zajtrajšie noviny 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Don Matteo 15:30 Úžasné 
záhrady 16:25 Parlamentné voľby 2020 17:10 Ja-
ponská mozaika 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Vraždy v Avignone 22:00 Za-
budnutá lož 23:35 Don Matteo 00:30 Zajtrajšie 
noviny 01:15 Vraždy v Avignone 02:45 Autosalón

06:00 Teleráno 08:30 Utaje-
ný šéf 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 
11:50 Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námorný vy-
šetrovací úrad XVI. 7-8 14:55 Susedské prípady 
15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NO-
VINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVI-
NY 20:30 Svadba na prvý pohľad 22:00 Rodinné 
prípady 23:00 Utajený šéf 00:20 NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad 01:55 Polícia Battle Creek 03:25 
Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP
STAR 13:00 NOVÝ ŽIVOT 14:00 ČESKO SLOVENSKO 
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:25 POLICAJTI V AKCII
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 NOVÝ ŽI-
VOT 21:40 NA HRANE 23:30 Myšlienky vraha II. 5 
00:30 NOVÝ ŽIVOT 01:35 KRIMI 02:05 NOVINY TV
JOJ 03:00 Kutyil s.r.o. 03:35 Prvé oddelenie 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžas-
né záhrady 09:15 Tajomstvo mojej kuchyne
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don
Matteo 15:30 Úžasné záhrady 16:00 Správy RTVS 
16:25 Parlamentné voľby 2020 17:10 Japonská 
mozaika 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy
RTVS 20:30 Zlaté časy 21:35 Vymenili moje dieťa 
23:05 3 pódiá 00:05 Don Matteo 01:00 Zajtrajšie
noviny 01:45 Vymenili moje dieťa 

PONDELOK 10.2.2020
MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

RTVS RTVS RTVS

UTOROK 11.2.2020 STREDA 12.2.2020 ŠTVRTOK 13.2.2020

Zamilovanie a mať vzťah sú dve úpl-
ne odlišné veci. Je to ako so semien-
kom –  vyklíči samo, ale potom sa 
oň treba starať. Tak aj zamilovanie 
prichádza samo, no o vzťah sa treba 
starať, inak začne vädnúť a chátrať. 

Čím sa vo vzťahu stretnú psycho-
logicky vzdelanejšie, emocionálne 
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie 
bytosti, tým menej potrebujú nejaké 
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko 
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiar-
lenie, vyčítanie, podmienkovanie, pro-
vokovanie, vinenie atď, takýto partneri 
si automaticky dávajú navzájom slobo-
du. Súhra, pochopenie a láska plynie a 
vzájomne sa násobí.

Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja 
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyrie-
šených mnoho chybných programov, 
počas sebapremeny budú do seba veľa-
krát narážať ako dve lode bez kapitánov 
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude 
striedať občasná pokojná hladina. Tu 
to nepôjde bez pravidiel, sebapocho-
penia, sebapremeny, korekcií, dohôd, 
učenia sa zdravej komunikácii... 

Ubližovanie, ktoré medzi nimi na-
stane, nie je cieľom žiadnej sily nad 
nami – Prozretelnosť nechce naše utr-
penie. Konflikty, ktoré nás stretávajú, 
poukazujú na naše zapálené miesta 
v ľudských vnútrach, psychike, duši. 
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie za-
hubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed-

na pochopiť a vyliečiť. 
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá 

spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnos-
ti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja 
rozišli s poďakovaním a odpustením. 
Ako to všetko dopadne, to závisí od 
výšky pochopenia, tolerancie, vnú-
tornej sily, ktorá určí zdravé a pevné 
mantinely druhej strane. A od lásky u 
oboch zúčastnených. Ak dochádza k 
manipulovaniu cez potomkov, takýto 
rodič by si mal uvedomiť, že to bude 
mať dopad aj na detskú psychiku, ktorá 
ešte nie je dostavaná a zanechá to na 
nej stopy, ktoré sa o vyliečenie prihlá-
sia v dospelosti.

Želám veľa energie, intuície, múd-
rosti a lásky k liečeniu nefungujúceho 
a boliaceho.

Vzťahy ako zrkadlá nás samých

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák
Motivátor, autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia
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06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 10:00 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad XVI. 9-10 
15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 
17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 
22:45 Nočný bežec 01:00 NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad 02:35 Polícia Battle Creek 03:55 Su-
sedské prípady 04:35 Rodinné prípady  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:40 SÚDNA SIEŇ 10:50 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP 
STAR 13:00 NOVÝ ŽIVOT 14:05 ČESKO SLOVENSKO 
MÁ TALENT 15:50 IQ TAXI 16:25 POLICAJTI V AKCII 
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 Bola raz 
jedna škola 22:30 Ja, Tonya 01:10 Pravdivý prí-
beh 03:15 NOVINY TV JOJ 03:50 Kutyil s.r.o. II. 26 
04:30 Kutyil s.r.o. II. 8  

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Úžas-
né záhrady 09:15 Tajomstvo mojej kuchyne 
09:55 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 11:20 5 proti 
5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Don 
Matteo 15:30 Úžasné záhrady 16:25 Parlament-
né voľby 2020 17:10 Japonská mozaika 17:45 
Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja 
viem 22:10 Cestou necestou 22:40 Horúčka so-
botňajšej noci 00:35 Don Matteo 01:30 Zajtrajšie 
noviny 02:15 Horúčka sobotňajšej noci 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Priatelia Toma a Jerryho 07:30 Nové dob-
rodružstvá Toma a Jerryho 08:15 Let‘s Dance 4 
10:15 VOĽBY 2020 11:35 CHART SHOW 13:30 Na 
svätého Valentína 16:10 Moja veľká láska 18:20 
Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO-
ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Aj dvaja 
sú rodina Rodinný film MN 12 (Francúzsko-VB) 
2016 O. Sy, C. Poésyová, A. Bertrand, A. Walters, 
G. Colstonová. 23:05 Dámska jazda 01:30 Nočný 
bežec 03:20 Let‘s Dance 4  

05:10 NOVINY TV JOJ 06:00 
KRIMI 06:35 NOVINY TV JOJ 07:25 SpongeBob 
SquarePants IX. 08:20 Labková patrola  II. 08:50 
Káčerovo 1/65 09:20 NAŠI II. 17,18 10:45 Dovide-
nia, stará mama! II. 2,3 12:10 MILÁČIKOVO 12:50 
Starí frajeri 14:50 Fantastická štvorka a Silver 
Surfer 16:50 Jedine ona 19:00 KRIMI 19:30 NOVI-
NY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 Deň matiek Americká romantická komé-
dia. MN 12 2016 23:20 Šesť výstrelov 01:50 Ko-
mando 03:35 Kukuričné deti  

05:40 Tajomstvo mojej ku-
chyne 06:45 Yakari 07:00 Štyria kamaráti a pes 
07:40 Elena z Avaloru 08:15 Levia stráž 08:35 
Fidlibumove rozprávky 09:05 Smajlíkovci 09:35 
Daj si čas 10:05 Nájdi si ma v Paríži 10:35 Ope-
rácia AU! 11:05 Priateľ pes 11:40 On air 12:05 Zem 
spieva 14:05 Čo ja viem 15:50 Grand hotel 17:45 
Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 
19:00 Správy RTVS 20:30 Zem spieva 22:20 Ne-
skoro večer 23:20 Záhradníctvo - Dezertér 01:10 
Grand hotel 02:30 Nájdi si ma v Paríži 

05:15 Rodinné prípady 06:00 
TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho 
07:05 Tom a Jerry: Rýchlo a chlpato 08:25 Môj 
partner z K-9 10:40 Aj dvaja sú rodina 13:00 Na 
telo 13:45 Dobre vedieť! 16:10 Osobný strážca 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SUPERSTAR Kto sa stane 
ďalšou SuperStar? MN 12 22:15 Moja veľká láska 
Romantický film MN 12 (USA) 2013 A. Pettyfer, G. 
Wildová, B. Greenwood 00:25 Aj dvaja sú rodina 
02:30 Dámska jazda 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:20 Kutyil s.r.o. 4 06:20 NO-
VINY TV JOJ 07:05 Bláznivý Russell 09:05 Dva-
násť do tucta 11:20 Jedine ona 13:30 Deň matiek 
16:10 GURMÁNI ULICE 7 16:50 NA CHALUPE 17:50 
NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:20 ŠPORT 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská 
rodinná šou Vila Rozborila. MN 12 2019 22:40 
Mozog v plameňoch Kanadsko-írsko-americký 
životopisný film. MN 12 2016 Chloë Grace More-
tzová, Thomas Mann, Richard Armitage 00:40 
Babská jazda 03:20 Kutyil s.r.o. 

05:35 Správy RTVS „N“ 06:55 
Priateľ pes 07:35 Elena z Avaloru 08:15 Levia stráž 
09:05 Táraninky 09:40 Autosalón 10:05 Amerika 
zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v ob-
razoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 
13:35 Poirot: Tretie dievča 15:15 Zlaté časy 16:30 „Co 
je doma, to se počítá, pánové...“ 17:55 Kultúrne 
dedičstvo 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 
Správy RTVS 20:30 Hniezdo 21:30 Búrlivé výšiny 
23:15 Poirot: Tretie dievča 00:45 „Co je doma, to se 
počítá, pánové...“ 02:15 Búrlivé výšiny  

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

PIATOK 14.2.2020 SOBOTA 15.2.2020 NEDEĽA 16.2.2020
MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

MARKÍZA

TV JOJ

RTVS

TIP 
NA SOBOTNÝ 

VEČER

15.2.2020 20:30  
AJ DVAJA 

SÚ RODINA
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VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM

0948 321 777
www.vyroba-okien.skZaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien

profil WOODLINE 78

Tradičná výroba od roku 1989

vchodové dvere rustikálny design čerešna HS posúvne okná antracit moderný design antracit

Ug=0.7

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €

33
-0

00
1 

   
O

bj
ed

ná
va

te
ľ: 

ZA
 Ľ

U
D

Í, 
Ja

ší
ko

va
 4

84
9/

2,
 8

21
03

 B
ra

tis
la

va
, I

Č
O

: 5
25

81
67

5,
 V

yd
av

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 Je to neuveriteľné, ale rastlinu s tak 

blahodarným účinkom na zdravie u 
nás pestujeme nanajvýš ako krmivo 
pre dobytok či lesnú zver.

V skutočnosti je to Slnečnica 
hľuznatá. Vysoká rastlina so žltými 
kvietkami, podobnými slnečnici.

Podporuje imunitné funkcie or-
ganizmu, má pozitívny vplyv na za-
žívanie, je vhodná pre diabetikov, 
zlepšuje totiž citlivosť voči inzulínu. 
Upravuje hladinu HDL a VLDL choles-
terolu správnym smerom. Znižuje hla-
dinu triglyceridov v krvi a pečeni.

Topinambur je vhodný aj pri dié-
tach. Jeho pravidelná konzumácia má 
výrazný protireumatický účinok, mier-
ni žlčové koliky – uvádza činnosť žlční-
ka do harmónie s ostatnými orgánmi. 
Čistí črevo,  pomáha tiež pri potrebe 
odvodnenia organizmu. Topinambury 
majú tiež preukázateľný protiastmatic-
ky účinok.

Ľudia u nás ešte nechápu ich zdra-
votný význam a zabúdajú na ne, lebo 
im cenou konkurujú zemiaky. V iných 
krajinách sa však dostávajú veľmi často 
do kuchyne a to hlavne  u diabetikov, 
pre ktorých je to doslova poklad. Jedlá 
časť – hľuzy, sa zberajú neskoro na je-
seň, alebo aj v bezmrazivej zime či až 
skoro na jar. Sú veľmi výživné a zdravé 
a zaslúžili by si u nás väčšiu pozornosť. 

Sú obľúbené v Arabských kuchyniach, 
v južnom Francúzsku, v Spojených štá-
toch amerických.

Na zmiernenie astmatických ťaž-
kostí sa môže použiť sirup, pre ostatné 
indikácie je doporučovaná šťava kom-
binovaná z čerstvých štiav mrkvy, topi-
nambur a zeleru alebo petržlenu.

Potrebujeme:
250 g čerstvej mrkvovej šťavy
100 g čerstvej šťavy z topinambura
25 g čerstvej šťavy zeleru pre mužov 
alebo petržlenu pre ženy

Toto množstvo je pre dávku na je-
den deň, ktorú pijeme po malých dúš-
koch počas  dňa. Jej účinkom sa zlepší 
látková výmena, je pritom výživná a 
prečisťuje organizmus.

Topinambur, 
alebo „židovský zemiak“

» red
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www.slovaktual.skk
www.slovaktual.sk

SENEC
M.P.V. spol. s r.o., Mierové námestie č. 5
tel.: 02/45 92 21 33, mobil: 0903 590 685

e-mail: senec@slovaktual.sk
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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

Tretí januárový týždeň sa v Starom 
Smokovci zišla porota zložená zo 
zástupcov mesta, nezávislých au-
torít a spoločnosti TMR, aby spo-
ločne vybrala najlepšie projekty, 
ktoré Tatrám, Tatrancom a náv-
števníkom našich veľhôr pomôžu.

O grant z programu Pre lepší život v 
Meste Vysoké Tatry sa tento rok uchá-
dzalo až 28 projektov.

Zastúpenie medzi žiadateľmi mali 
občianske združenia, šport, cirkev, kul-
túra, či vzdelávanie. Komisia vybrala 
osem projektov, ktoré by mali byť zrea-
lizované v priebehu tohto roka. Celková 
suma príspevkov pre rok 2020 predsta-
vuje 20 193 eur. Do Tatier tak pribudnú 
výstroje na bežecké lyžovanie pre deti, 
časomiera pre lyžiarsky klub, dvojse-
dadlové sane, či altánok v Materskej 
škole vo Vyšných Hágoch. 

Pre bežcov na lyžiach
Pri osade Tatranská Polianka by ŠKP 

Vysoké Tatry rád urobil terénne úpravy 
športového areálu a tratí pre beh na ly-
žiach. Doteraz ho členovia klubu upra-
vovali svojpomocne. Snahou je zefek-
tívniť úpravu lyžiarskych tratí aj pri 
menšom množstve snehu vyrovnaním 
terénu a nerovností, dovybudovaním 

premostení. Vďaka tomu bude možné 
sprístupniť túto lokalitu obyvateľom 
mesta a  návštevníckej verejnosti nie-
len pre beh na lyžiach v zime, ale aj pre 
krosové behy, či horskú cyklistiku v lete.

Vyhrnúť si rukávy
Práve fakt, že o úspešnosti projektov 

rozhodujú domáci je podľa riaditeľa 
horských stredísk Vysoké Tatry Dušana 
Slavkovského veľkým prínosom. „To, čo 
Tatry a Tatranci najviac potrebujú vedia 
najlepšie posúdiť domáci. Usmernenie 
z ich strany je teda pre úspešnosť pro-
jektov veľmi dôležité,“ povedal. „Máme 
spoločné názory, výsledok bol teda 
jednoznačný. Ak sa väčšina zhodne na 
projekte, je jasné, že má predpoklady 
stať sa úspešným. Už je to iba v rukách 
žiadateľov, aby ich dotiahli do konca,“ 
doplnil Jozef Janiga, riaditeľ Horskej zá-
chrannej služby. 

Kyslíkovci spájajú deti
Prostredníctvom handrových bábik 

– Kyslíkovcov chce Občianske združe-
nie Tatranskí Kyslíkovci opäť vytiahnuť 
deti do prírody, naučiť ich všímať si svo-
je okolie, ochraňovať prírodu, správne 
sa v nej pohybovať a pomáhať jeden 
druhému. Žiaci zo ZŠ Vyšné Hágy od 
roku 2017 píšu o Kyslíkovcoch príbehy a 
básne, berú ich so sebou na exkurzie a 

výlety, v spolupráci s nosičskou legen-
dou Martinom Maličkým vznikli nád-
herné fotografie Kyslíkovcov na cestách. 

Totémy k pamiatkam
V rámci mesta Vysoké Tatry máme 

veľké množstvo historických pamiatok 
a pamiatkovo chránených objektov. 
Snahou je priblížiť okoloidúcim histo-
rické hodnoty daných objektov formou 
totémov, ktoré budú umiestnené obďa-

leč týchto objektov – tak, aby nezasaho-
vali do ich architektúry, no zároveň, aby 
boli prístupné verejnosti. Pôjde o asi 150 
centimetrov vysoký masív z dreva, ktorý 
bude umelecky opracovaný za použitia 
ornamentov z prírody, histórie a ľudovej 
kultúry goralov, pričom v úrovni cca 
120 – 130cm od zeme by sa nachádzala 
„platňa“ s umiestnenou informáciou o 
pamiatkovej hodnote objektu v našom 
a anglickom jazyku.                                 red

Vysoké Tatry pripravujú pre domácich i návštevníkov prekvapenia

Čo pribudne v meste Vysoké Tatry

Foto: ilustr
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 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 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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7tel. 0904 474 597 tel. 0904 474 597 
VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

����
��
��

�

od  850 eur do 1300 eur
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Potrebný kurz opatrovania.

Viac info na tel.:
0907 799 234

 Most pri Bratislave
 Miloslavov

Hľadáme opatrovateľky
do domácnosti klientov

v obciach:

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.



SC20-06 strana 16

Ž y

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online 
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia 
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov 
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti, 
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie 
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu neča-
kali na operáciu mesiace.

Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme 
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozva-
li sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli 
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do bu-
dúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu 
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické stra-
ny sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj 
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni. 
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať 
na moci aj priamo. 

Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slo-
vensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend. 
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online 
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou pod-
mienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude 
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príleži-
tosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.
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ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete 
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI: 

1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť 
politikov?

2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali 
odmenu 50% z danej sumy?

3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického 
a internetového objednávania k lekárovi?

4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky 
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie 
klinickým onkológom?

5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim 
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého 
mesiaca tehotenstva?

6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari 
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?

7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného 
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?

8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v  
takom poradí ako do firmy prišli ?

9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch 
platila vždy len od 1. januára?

10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných 
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?

11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie 
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či 
Slovenska? 

Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
�������	
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www.rozhodni.to
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