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SENECKO
Týždenne do 27 920 domácností

Polóniová chce takto ľudí motivovať,
aby dobrovoľne prispeli k lepšej kvalite
života v obci. Konečne niekto, komu to
myslí. Verejnoprospešné práce predsa nemajú podobu iba metly v ruke a
oranžovej vesty na sebe. Sú to práce,
prospešné všetkým. Pokosenie trávnika pred mojou predzáhradkou. Vyčistenie priekopy pred mojim pozemkom.
Očistenie chodníka od štrku zo zimnej
údržby pred mojim domom. Brigáda na
skrášlení námestia, oprave zastávky
autobusov, vybudovaní bezbariérového prístupu do miestneho obchodu
a mnoho mnoho ďalších možností.
Trúfam si tvrdiť, že ak by nášmu spoločenstvu vlastníkov bytov mestská časť
odpustila dane z nehnuteľností, „dokázali“ by sme v čistote a kráse udržať
veľké a široké okolie nášho bytového
domu.
Rimavská Baňa dala
príklad Slovensku. A tak
trošku aj morálnu výzvu.
Ešte sa tak nad ňou zamyslieť a pochopiť ju.

Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373

0905 111 444
www.piesok.sk

štrky, piesky,
makadamy

Tureň
okres Senec
(v areáli AM Metal s.r.o.)

06-0030

ZĽAVA až do výšky 70%
predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

781200012

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

94-0017-2

Najlepší výber KOTLOV

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

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

0902 272 708
STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

Objednajte sa u nás

0905 746 124
09

www.strecha.ws

07-0012

ARRI s.r.o.

telefonicky alebo cez našu
webovu stránku

PALIVOVÉ
DREVO

Senec
0905 433 944
www.optikmorvay.sk

POLIENKA aj GUĽATINA

* široký výber rámov v nových kolekciách

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

* výber kvalitných kontaktných šošoviek

0917 649 213
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16-0066

06-0023

Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351

na vyšetrenie zraku

Lichnerova 16

odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

91-0005

91-0002

www.optikasenec.sk

>%(2

PREDAJ ZNAČKOVÉHO KAMEŇA

Lichnerova 8
903 01 Senec

Objednajte sa
tel: 0950 248 511

786%29

IČO: 34076255

Nedávno som si spomenul, ako
raz, dnes už dávno, istá samospráva
na obecných pozemkoch pred domami obyvateľov obcí urobila poriadok,
rekultivovala ich, vysadila tam kvety a
nízke okrasné porasty a... A nič. Čo je
cudzie, na to kašlem, majitelia priľahlých rodinných domov o toľkú krásu
ani nezakopli. Svoje trávniky a záhony
kosia pravidelne, ale že by skrášlili či
poliali aj meter „cudzieho“ pozemku
pred svojim domom, to nie. Iba ak –
ho používajú na parkovisko. Veď na
priestranstve vo vlastníctve obce je
dobré parkovať, aspoň si neuberám z
vlastnej záhrady. Že ide o záber verejného pozemku a že je možné takýto
záber napríklad spoplatniť vo forme
nájomného, to už obce asi netušia, hoci
stále kričia, že nemajú peniaze.
Pekný predvoStarostka Rimavskej Bane navrhla obyvateľom odpustenie dane z lebný týždeň, vánehnuteľnosti. Stačí, ak sa zapoja do žení čitatelia verejnoprospešných prác. Pani Elena
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Očná Optika SENEC

46)Ï8%.8)7-

NEZÁBUDKA
združenie na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými
Turnianska 8A, 903 01 Senec

52-0034

„Nemáme peniaze“ - kričia oprávnene samosprávy. „Nemáme na
tak výrazne zvýšené dane„ - kričia
tiež oprávnene ich obyvatelia. A tak
všetci kričia a takýmto krikom sa aj
tak nič nevyrieši.

Darujte 2% z daní NEZÁBUDKA - Senec

031190175

Konečne niekto, kto myslí!

91-0020
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Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok
Každé infekčné ochorenie môže
spôsobiť zmeny v hladinách krvného cukru. Preto počas choroby
je potrebné si častejšie merať glykémiu glukomerom ako obyčajne.
Frekvenciu merania je vhodné
prispôsobiť
závažnosti ochorenia
dýchacích ciest – či už je to chrípka,
nádcha, zápal priedušiek alebo až
pľúc – čím je diabetik viac trápený
infekciou, tým častejšie – obyčajne
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až
4 hodiny. Pri významných zmenách
oproti bežným hodnotám, je potrebné konzultovať svojho diabetológa.
Možno bude potrebné upraviť dávku
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabetik by mal vedieť, ako si upraviť dávku
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie
aj správne vyhodnotiť namerané glykémie, pokojne možno titrovať o 2-8
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale
aj nadol.
U diabetikov 1. typu je vhodné
skontrolovať aj ketolátky v moči alebo
krvi, lebo pri vysokých hladinách ketolátok je riziko diabetickej ketoacidózy. Prítomnosť ketolátok je ďalším častým dôvodom zavolať svojho lekára.
Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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inzulínu, alebo pri užívaní niektorých antibiotík, môže sa niekedy objaviť nižšia hladina krvného cukru
– hypoglykémie. Ale nebýva to často.
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladiny glykémie. Prebiehajúce infekčné
ochorenie je stresom pre organizmus.
A vtedy sa vylučujú látky - stresové hormóny, ktoré na jednej strane
obraňujú organizmus, na druhej ale
pôsobia proti účinku inzulínu, oslabujú jeho vplyv a hladina krvného
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňuje cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa
inzulínová rezistencia – odolnosť
tkanív voči inzulínu. Preto je pravdepodobné, že počas infekčného ochorenia je potrebné na prechodnú dobu
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných
antidiabetických tabliet. Je to dôležité
v situácii, keď hladina krvného cukru
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24
hodín.
Ketolátky je potrebné
ebné merať, ak je
hladina krvého cukru
u vyššia ako 17 mmol/l, hlavne
avne
u diabetikov 1. typu.

52-0003-30

SENECKO

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy
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Miroslav Beblavý
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, BÝVANIE

SENECKO

ČALÚNNICTVO

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

 obnova a výroba čalúneného
nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov

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

stavebné rezivá

Ceny sú uvedené
s DPH

Rozmer 1250 x 2500 mm:

06-0031

Kedy: 27.03.2020 o 09:00 hod
Kde: Notársky úrad JUDr. Pavlovičová Marta,
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Predmet dražby: Nehnuteľnosť zapísaná v zozname majetku
zverejneného dňa 17.01.2020 v OV 11/2020, nachádzajúca sa v
Okrese: Senec, Obec: Kostolná pri Dunaji, Katastrálne územie:
Kostolná pri Dunaji, zapísaná na LV č. 235, pozemok parcela reg.
EKN 396/10, výmera: 24 542 m2 druh pozemku: orná pôda,
Draží sa 1/4 podiel na nehnuteľnosti.
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.
Najnižšie podanie: 6 000 EUR
Dátum a čas obhliadky: 10.03.2020 o 10:00 hod. a 17.03.2019
o 10:00 hod., stretnutie záujemcov je na predmete dražby.

Za vynikajúce ceny!

06-0027

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
ໄ0908 728 081

51-0004

Bližšie informácie: 0917 515 846

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

volať po-pia: 8:00 - 14:00
Pospíšil & Partners, k.s.
týmto oznamuje 1. kolo dražby nehnuteľnosti

OSB 3 DOSKY
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

06-0009

Tel.: 0911 786 830

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

3

(na starej seneckej smerom na Sládkovičovo)

Ponúkame:
» letničky
» ovocné stromy a drobné ovocie
» trvalky
» thuje a rastliny na živý plot
» okrasné rastliny » substráty a hnojivá, trávne osivá

Alternatíva existuje

Máme najlepší program

Tešíme sa na Vašu návštevu
09-40

91-0018

Tel.: 0905 237 431
Po - pia: 7:00 - 15:30
Sobota: 8:00 - 12:00

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.
farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
treb
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

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

www.montter.sk

Lenka Jakubčová

0919 370 730, 0919 383 363
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87-0091

Videá a fotky realizácií nájdete na:

Voľby do NR SR sa nezadržateľne blížia, už
len niekoľko dní nás delí od želanej zmeny.
Voliči sú atakovaní predvolebnými prieskumami rôznych agentúr, ktoré odrážajú náladu
obyvateľstva, čo je premietané v náraste či poklese preferencií jednotlivých strán. Z týchto
prieskumov je vidieť najmä frustrovanosť voličov a aj to, že približne jedna tretina všetkých
voličov je stále nerozhodnutá. Patríte medzi
nich? Aj ja som dlho pociťovala frustráciu, nespokojnosť a bezmocnosť. Práve tieto dôvody vo
mne vyformovali a nechali dozrieť rozhodnutie
kandidovať do NR SR za stranu SaS. Dôvody? Je
to jediná politická strana bez korupčných škandálov, má čisté financovanie, nemá dlhy, ani
žiadne pôžičky. Je na politickej scéne desiaty
rok, je teda skúsená, poučená z vlastných chýb
a dnes stojí na pevných základoch. Je čitateľná,
zásadová a volič vie, čo od nej môže očakávať.
To, čo SaS deklaruje, aj splní, nepôjde do vlády
so Smerom, SNS ani ĽSNS. SaS je strana odborníkov, ktorí vidia nefungujúci štát. Má najlepší
program pre ľudí, ktorý sa riadi
zdravým rozumom a má 1144
konkrétnych riešení, aby sa na
Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť. SaS je pripravená prevziať zodpovednosť.

advokátka a spoluautorka
programu SaS pre spravodlivosť,
kandidátka č. 82

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

47-012

Záhradníctvo Jurajov Dvor v Kráľovej pri Senci

05 DOMY / predaj
»Predám starší 4 izb.
rod. dom v Bernolákove, 10á pozemok, kúpou voľný, všetky IS.Tel.
0245945185
»Predám starší 4izb. RD v
Tomášove,10á pozemok.
Tel. 0915056324

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Prenajmem skladové
priestory 135 m2 v Senci.
Tel. 0903712886

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel.
0919176233

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
14 RÔZNE / iné
»Darujem za odvoz starý
funkčný farebný televízor Tesla-Orava 439. Senec.Tel. 0903134989

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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 novinách, SC zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Medicína našťastie napreduje míľovými krokmi a choroby, ktoré boli v
minulosti smrteľné, sa stávajú liečiteľné. A tak je to aj v tomto prípade. V máji
2019 bol v USA schválený liek Zolgensma, ktorý je v súčasnosti novou a jedinou génovou liečbou pre deti s týmto
ochorením. Zatiaľ čo dostupná liečba
Spinrazou nelieči, Zolgensma (Novartis) to dokáže. Zolgensma sa podá
dieťatku len v jednej dávke formou
infúzie, podmienkou je však podanie

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
ER

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

» Vaša redakcia

10-0049

04 BYTY / prenájom

Kedže liek nie je u nás registrovaný, musia si rodičia peniaze vyzbierať
sami. Je to obrovská suma. Budú vďačIde o malého chlapca s menom ní za akúkoľvek pomoc, či už finančnú,
Riško a ďalšie tri malé deti, ktoré náš alebo preposlanie niekomu, kto by doštát „nevie“ liečiť. Tú zátvorku si vy- kázal pomôcť.
svetlite podľa svojho. Riško má z tých
Ďakujeme – za rodičov, Riška, za
detí najmenej času na čakanie.
choré deti.
Spinálna svalová atrofia je genetické ochorenie, ktoré vedie k postupnému ubúdaniu svalových buniek
(a teda schopnosti sa pohybovať) a
následnej smrti dieťaťa. Od minulého
roka je na Slovensku dostupná terapia
prostredníctvom lieku Spinraza, ktorá
však ochorenie nelieči, len spomaľuje,
resp. zastavuje jeho priebeh.

VLHNE VÁM DOM?

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

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

LQMHNWiæDSRGUH]iYDQLH
L]ROiFLDSLYQtF]iNODGRYDMSURWLWODNRYHMYRGH
RPLHWN\DUHNRQäWUXNFLH5'

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk

NON STOP Služba

781200049

03 BYTY / predaj

do 2 rokov života dieťatka. Táto liečba
je dostupná len v USA a tak ju žiadna
poisťovňa nepreplatí. Cena lieku Zolgensma je 1,9 mil. eur.

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA
Pohreby už od 400 €

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

Milí dôchodcovia,
 
 
 
!" #$%&$
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Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0025

02 AUTO-MOTO / iné

Naša spoločnosť REGIONPRESS dostala mail. Mail s prosbou o pomoc.
Nasledoval rozhovor so starostom
obce, v ktorej zúfalá rodina žije a
tak vieme a potvrdzujeme, že nejde
o jeden z obvyklých podvodov, ale
skutočné volanie - „pomôžte“!

06-0001

01 AUTO-MOTO / predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

Nedá sa nereagovať

66-0037

Občianska
riadková
inzercia

CHARITA / POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY
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POLITICKÁ INZERCIA

SENECKO
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JUDr. Alica Mihale Razgyelová Mgr. Daniel Patkoš
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Priebeh a ukončenie likvidácie
podľa novely Obchodného zákonníka
V prípade, ak spoločnosť nedosahuje
zisk, je možné ju zlikvidovať. Celý proces likvidácie má na starosti likvidátor.
Likvidátor je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a konať v záujme
spoločnosti, ktorá sa pod jeho dozorom zrušuje a všetkých jej spoločníkov. Za výkon
svojej funkcie zodpovedá, či už zvolený alebo ustanovený likvidátor, rovnako ako štatutárny orgán danej spoločnosti (pri s. r. o.
je to konateľ). Po vstupe spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora najmä pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene
spoločnosti, okrem zvolávania zasadnutia
orgánu spoločnosti (pri s. r. o. je to valné
zhromaždenie). Povinnosťami prechádzajúcimi na likvidátora budú napr. vedenie
účtovníctva, informovanie spoločníkov
o záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti
alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov.
Likvidátor môže v mene spoločnosti
vykonávať zásadne iba také úkony, ktoré
smerujú k zrušeniu, resp. likvidácii spoločnosti. Novela zavádza úplne novú povinnosť likvidátora, a to vyhotovenia základného zoznamu pohľadávok do uplynutia
45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do
likvidácie a jeho následná povinnosť, taktiež tento zoznam do 30 dní uložiť do zbierky listín príslušného obchodného registra.
V takto uvedenej lehote likvidátor musí vyhotoviť zoznam majetku likvidácie, ktorého
vzor by mal byť upravený osobitným pred-

pisom. Nová právna úprava výslovne zakotvuje povinnosť likvidátorovi, spočívajúcu
v oznámení vstupu spoločnosti do likvidácie. Likvidátor túto skutočnosť musí rovnako oznámiť všetkým známym veriteľom
spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť
oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do
likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili
svoje pohľadávky v obchodnom vestníku.
Súd môže nariadiť, aby sa výzva opakovane zverejnila, a to najmä v prípade, ak
dôjde k zmene v osobe likvidátora. Podľa
novej právnej úpravy bude výber likvidátora kľúčovým, pretože práve likvidátor bude
uspokojovať pohľadávky veriteľov, a to priebežne. Ak likvidátor počas likvidácie zistí,
že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez
odkladu podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Spoločnosť je predĺžená vtedy, ak
je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona
o účtovníctve a má viac ako jedného veriteľa a súčasne hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku. Likvidátor nemôže
spoločníkom spoločnosti vyplatiť podiel na
likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí nároky všetkých známych veriteľov.

Najčítanejšie regionálne noviny

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

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

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

5 DÔVODOV

3.

1.

2.

Budeme
najstabilnejším
prvkom vládnej
koalície.

Sme najlepší tím
Tvrdo
odborníkov,
zakročíme
ktorí majú za sebou proti korupcii
konkrétne výsledky. Veronika Remišová

Výsledky pre ľudí môže
zabezpečiť len stabilná
vláda, kde partneri budú
vedieť konštruktívne komunikovať. Strana Za ľudí
nevyvoláva nezmyselné
spory a konﬂikty.
Sme tmelom, ktorý
dokáže spojiť všetkých
partnerov.

Nestačí len kričať prázdne
heslá. Slovensko pomôže
zlepšiť len tím schopných a
čestných ľudí, ktorí majú plán,
ako zlepšiť fungovanie štátu
vo všetkých oblastiach.
Strana Za ľudí má na kandidátke odborníkov, ktorí majú za
sebou výsledky a budú vedieť
riadiť jednotlivé rezorty
profesionálne a čestne.

odhalila desiatky
káuz a ušetrila
občanom stovky
miliónov eur spoločných peňazí.
Gaunerom a maﬁánom stopercentne
zdaníme nakradnuté
majetky a zavedieme
hmotnú zodpovednosť.

5.

4.
Máme najlepší
sociálny program
Andrej Kiska založil najúspešnejšiu charitu Dobrý anjel, na ktorej
rozbeh dal milión eur z vlastných
peňazí. Celý svoj prezidentský
plat za 5 rokov v celkovej výške
300 000 eur rozdával rodinám
v núdzi. Sociálnu spravodlivosť
však treba preniesť na celoslovenskú úroveň. Strana Za ľudí
má sociálny program, ktorý bol
vyhodnotený ako najlepší, aby
Slovensko bolo skutočným sociálnym a spravodlivým štátom.

KOLÍKOVÁ

KISKA

SC20-08 strana
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KOLLÁR

Sme stredová
strana bez
extrémov
Sme rozumnou
alternatívou a zlatou
strednou cestou bez
extrémov napravo
alebo naľavo.
Chceme znížiť
daňovo odvodové
zaťaženie práce, aby
ľuďom na Slovensku
ostalo viac peňazí na
starostlivosť o svoje
rodiny.

HATTAS

33-0001

PREČO VOLIŤ STRANU ZA ĽUDÍ?

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

DOBRO, NÁDEJ A ROZVAHA MUSIA ZVÍŤAZIŤ

POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY, BÝVANIE
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POSLEDNÁ ŠANCA
PRE POŠKODENÝCH OBČANOV
NEBANKOVÝMI SUBJEKTAMI
NR SR zákon o čiastočnom odškodnení
poškodených občanov nebankovými
subjektami, a to 4-krát! Avšak strany
vládnej koalície ho ani raz nepodporili. Po 18-tich rokoch máme jednu z posledných možností, aby aj s podporou
Ing. Martina Fecka (OĽANO) bolo naše
úsilie dotiahnuté do úspešného konca.

» Štefan Šipoš, predseda ZPO
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511,
Dodávateľ: CAMPAIGNS, S. R. O., ŠTEFANA MOYZESA 1577/22, 03 401 RUŽOMBEROK,
IČO: 47016671

011200060

Združenie poškodených občanov
(ZPO) vyzýva svoju veľkú členskú základňu, a tiež ďalších občanov poškodených nebankovými subjektami, aby
v parlamentných voľbách 29.2. 2020
dali svoj hlas Ing. Martinovi Feckovi, kandidátovi za hnutie OĽANO
s číslom 149. Strana Smer – SD v minulosti sľubovala poškodeným občanom odškodnenie, žiaľ, ostalo len pri
sľuboch. Poslanec za hnutie OĽANO
Martin Fecko ako jediný predložil v

Senecko.sk

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
MATEP BA spol. s r.o.
25 rokov - odbornosť, kvalita, spolahlivosť

ZĽAVA

okná a vchodové dvere

45%

kovaním
možnosť skrytého kovania
profil:

,

0905 310 394
0915 743 541

paska@matepba.sk
matepba@matepba.sk

91-0027

Bojnická 18
Bratislava

s bezpečnostným

sme
pre vástuuž

25
rokov

tTBESPLBSUØO
tUFQFMOÏB[WVLPWÏJ[PMÈDJF
tGBTÈEOZ[BUFQűPWBDÓTZTUÏN
tJOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSÈDF

e-mail: inreal@wmx.sk

91-0008

www.in-real.sk

49-0007

Areál PD, Boldocká 301, Senec
tel.: 0905 605 209

SC20-08 strana
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INZERCIA

STUDNIARSKE PRÁCE

0905 915 040

vŕtanie - narážanie

OHOL
AJ TU MNZERÁT

I
BYŤ VÁŠ

07-0030

Miešanie
k
o
t
e
i
m
o
h
c
ý
farebn

 SAKRET
 PEAKSTON

9 132
0905 71 40
50
0905 91

AKCIA
m
é
t
s
y
s
í
c
a
v
o
l
p
e
t
a
na z

Tureň, okres Senec

e-mail: bonamal@bonamal.sk

0905 602 887

(areál bývalého PD)

91-0023

studniarske práce Rober Menyhart

63-0017

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com

Oslavujeme 20 rokov firmy

      
  
  !  "  

91-0028

# $%& ' ()*   +
   ,-.,/ 1 3,-,
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3

Richard
Sulík

Lucia Ďuriš
Nicholsonová

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Priatelia,
ukradli nám štát. Pomaly, nenápadne. Odvracali našu
pozornosť, klamali, zastrašovali. A darilo sa im. Treba ich
vymeniť, nič viac a nič menej.
Alternatíva tejto vlády existuje. Už týždne sa stretávam
s lídrami demokratických opozičných strán. Hľadáme, čo nás
spája. Jedna vec je úplne zrejmá. Chuť posunúť Slovensko
konečne dopredu.

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO: 42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Už dnes je jasné, že bez SaS slušná vláda nevznikne. Sme
pripravení. Máme najlepší program, držíme slovo, ctíme
dohody a nemáme žiadne korupčné kauzy. Budeme v novej
vláde tým subjektom, ktorý bude spájať a tlmiť konflikty.
Na SaS sa môžete spoľahnúť. Sme hlasom zdravého rozumu.
Plne si uvedomujem, že populizmus má vždy navrch. My si za
svojím slovom stojíme a neklameme vás. Opäť zvádzame boj
o demokraciu. Stojíme aj pred novými hrozbami. Kotlebovci
sú jedna z nich.
Dnes sa im môžeme všetkým postaviť, navždy ich poslať
preč. Zmena je na dosah. Už o niekoľko dní môžeme mať
slušnú vládu. Takú, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť.
S SaS máte istotu, že nikdy nepôjdeme so Smerom,
SNS a Kotlebom do vlády.
Ak nechcete žiť v mafiánskom štáte, poďte voliť.
Poďte voliť, lebo oni pôjdu. Každý jeden z nás je súčasťou
zmeny. Ak zostanete doma, zlo zostane nepotrestané. Nič sa
nezmení. Voľte odborne zdatných ľudí, ktorí nebudú kradnúť. To je dobrý začiatok. Máme kandidátku plnú slušných
a odborne zdatných ľudí.
Verím vám, že sa rozhodnete správne. Prosím vás o dve
veci – o vašu dôveru a hlas. Nie je čas na experimenty. Voľte
tých, ktorí držia slovo. Voľte SaS. Máme číslo 3. Ďakujem.
Richard Sulík
predseda SaS
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Foto: Nezábudka
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POMÔŽTE KRESŤANSKEJ
DEMOKRACİİ
VOĽTE

33-0026

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102, IČ0: 00586846
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36 252 417
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PRACUJTE PRE DHL
NAJVÄČIA LOGISTICKÁ SPOLOČNOSŤ
HĽADÁ SKÚSENÝCH AJ NESKÚSENÝCH

VODIČOV NZV a VZV

prijmeme s nástupom ihneď

DO PREVÁDZKY V SENCI

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

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom

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.

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

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

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

3

Mzda od 820 € - 1 100 €
[UPIP[ÈLMBEOÈ[MPäLBN[EZPEû QSÓQMBULZEPû

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

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

52-0033

91-0026

ROBOTNÍKOVóþvýroby,expedíciealisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROV-ĉþāðġþąðĝþąðāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą
STROJNÍKAôýôāöôăøòúŭò÷ĉðāøðóôýı
ELEKTRONIKOV

5
2 4
7 4 8 1
3
5
U6
6
5
7
D2
4 5
1
7 6
O
2 5
6
1
K
7
1

S

ໄ0948 787 585

51-0038

výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV

OHOL
AJ TU MNZERÁT

BYŤ VÁŠ

I

9 132
0905 71 40
50
0905 91

33-0012

Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

VÝKUP

tel. 0904 474 597

46-0017

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR

www.konstrukter.sk

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

85_0073

080

32-0002

0 500 091

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)
<ҪҪҪ

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné
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V sobotu 29.2.
volíme OĽANO
Kradnú milióny, žijú si v luxuse a ľudia
zbytočne zomierajú. Je čas to zmeniť!
Každý rok zomrie na Slovensku zbytočne 5000 ľudí. Dôvodom je neskorá a nedostatočná zdravotná starostlivosť. Je
to dôsledok obrovskej korupcie v zdravotníctve. Súkromné ﬁrmy spolu so skorumpovanými politikmi okrádajú pacientov a žijú si na ich úkor. Kupujú si luxusné haciendy
a smejú sa nám do očí. Ich časy sa končia!

Slovenským pacientom ukradli
400 miliónov!
Ako vyzerá okrádanie pacientov v praxi? V meste Limassol
na Cypre našiel Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí
obyčajné schránky. Tu sídlia ﬁrmy Penty, vrátane poisťovne
Dôvera a siete nemocníc Svet zdravia. Práve tu skončilo
400 miliónov eur, ktoré v roku 2009 umožnila vláda Smeru
a SNS vytunelovať zo zdravotníctva pri spojení poisťovní
Apollo a Dôvera. Takto končia milióny určené na liečbu
chorých. Nemorálne a neľudské. Toto je 12 rokov Smeru
v zdravotníctve. Musíme to zastaviť!

Pred Úradom vlády
sme zapálili 5000
sviečok
Za každého človeka, ktorý na Slovensku v priebehu roka zbytočne zomrie, sme zapálili pred Úradom vlády sviečku. Hnutie
OĽANO takto symbolicky pripomenulo Smeru a Petrovi Pellegrinimu, v akom stave zanechávajú po 12-tich rokoch starostlivosť o pacientov. Za ten čas zomrelo na tzv. odvátiteľné úmrtia
60-tisíc ľudí. Veríme, že zmena je na dosah.

NEZRADÍME.
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POZNÁTE NÁS, MY VÁS

