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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

  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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1www.hpsmont.sk
www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

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

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady
Zasklenie terás

Hliníkové ploty
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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708
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0903 263 5170915 932 057

...nábytok na mieru.
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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
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PREDÁVATE - PRENAJÍMATE
NEHNUTEĽNOSŤ?

Zužitkujte naše skúsenosti
KONTAKTUJTE MA

d.leitner@directreal.sk
0911 623 322
www.directreal.sk/dana-leitner

realitná maklérka

DANA LEITNER
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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

Dáme do prenájmu sklady v Senci

Info: 0911 340 130
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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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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)

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC 
medzera Číslo rubriky medzera 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 druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMo-
bilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Nedobré časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sú tu. Od začiatku roka sme tak tro-
chu verili, že neprídu, hoci, prísť 
museli. Spolu s epidémiou prišiel 
aj strach. Nemožno to odsudzovať, 
strach je prirodzene ľudský. 

Možno s ním však bojovať – na-
príklad argumentami. Ak nás strach 
ovládne, náš život sa dokáže dostať 
do špirály nepohody a stresu. Lenže, 
imunita organizmu a psychika sú vzá-
jomne prepojené viac, ako si väčšinou 
myslíme. Nie až tak dávne vedecké 
štúdie preukázali, že k vôbec najväč-
ším „zabijakom“ imunity, a to bez 
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí 
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.

Zistilo sa, že depresia súvisí aj s 
vývojom autoimunitných ochorení, 
rakovinou  či aktuálnym psychickým 
nastavením. Prirodzenou reakciou 
mozgu na stres je napríklad zvýšená 
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne 
vplýva na imunitné orgány ako kost-
ná dreň, týmus, slezina a lymfatické 
uzliny.

Z obchodov miznú trvanlivé po-
traviny. Obchodníci majú Vianoce, 
nikdy nemali také tržby ako teraz, ra-
dujú sa z toho, že v hlbinách svojich 
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch, 

po ktorých sa v predajniach iba tak za-
práši. A domáce zásoby ľudí vyjdú  o 
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich 
začnú likvidovať špajzové mole. Rad-
šej si treba v predstihu kúpiť aj insekti-
cíd. O mesiac či dva zaručene nebude 
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej 
jeden kus.

Zeleniny a ovocia je dostatok, ak 
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na 
zvýšenú konzumáciu vitamínov a 
cenných minerálov? Čo tak nepod-
liehať panika a doma v strese rátať, 
či nám stačí toľko a toľko kíl múky, 
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl 
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť 
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a 
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť 
na prechádzku do prírody, na vzduch? 
Čo tak orientovať sa na to,  že ide jar,  
že treba opäť pracovať v záhradách, na 
záhonoch? Čo tak myslieť 
aj na starkých, ktorí žijú 
okolo nás sami a občas 
sa pozrieť, ako sa majú, 
či nič nepotrebujú?

Buďme stále ešte 
rozumní ľudia! 
Všetko dobré -
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Hľadáme:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC NÁSTUPNÝ PLAT 720 €*
ĎALŠIE BONUSY:
- Výkonnostný bonus 100 - 300 € brutto
- Možnosť pracovať v sobotu (extra bonus vo výške 80 €)

PONÚKAME:
- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)
- Doprava z miest Senec, Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,90 €, pitný režim

* Zákl. plat 600 € brutto + 120 € brutto za dochádzku

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410

Kvetinárstvo v Tomášove
prijme do TPP

kvetinára, kvetinárku
Prax v odbore potrebná

Plat: 800 €  brutto / mes. + odmeny

Bližšie info na tel. č.: 0904 972 909
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Hľadám
spoľahlivého
brigádnika
so vzťahom

k záhradníckym
prácam

0915 775 250 06
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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 €
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 06.04.2020

195 €
CENA 
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

PO-PI 8:00 - 17:00

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobecov 
rozširujeme službu o Senec na novej adrese.

KONTAKT : +421 (0)905 869 836 

Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov
na našu kamennú zberňu.

www.pranie-kobercov.sk
aquadenocistiaren.bizref.sk 

 AQUADENO s.r.o. - čistiareň a práčovňa 
 Mierové nám. 7, SENEC 
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Solárium Helios @heliossolarium
Lichnerova 41/A, Senec

0911 261 015
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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
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»Prenájom 3i byt zaria-
dený v Hurbanovej Vsi, 
380€ vrátane energií, 
voľný od apríla. Tel. 
0905 414 377
»Dlhodobý prenájom 
2-izb.bytu v centre Sen-
ca serióznym záujem-
com. Tel. 0905 742 726, 
0905 433 524
»Prenajmem 2izb. byt v 
Ivanke pri D. zariadený 
1-2 ľuďom. Tel. 0904 313 
695
»Dám do prenájmu 1 
izbový a 2 izbový byt v 
Kráľovnej pri Senci. Tel. 
0905 464 526

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»Predám skartovačku. 
Cena dohodou. Tel. 0908 
880 728

»Kúpim ľudové kroje. Tel. 
0902 708 047

»Predám zviazané ča-
sopisy, Poľovníctvo a 
rybárstvo, od r. 1971 až 
1987. Odborné knihy, zá-
bavnú literatúru o po-
ľovníctve a iné veci. Tel. 
0902 679 183

»Hľadám KAMARÁTKU od 
45 do 56r. Tel. 0907 369 
234

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 2.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

Druh fyzickej aktivity si každý 
môže vybrať podľa dostupnosti, ob-
ľúbenosti, podľa ročného obdobia. 
Najvýhodnejšie je zapojiť čo najviac 
svalových skupín. 

Chôdza je najľahší a najdostupnej-
ší spôsob telesnej aktivity. Je príkladom 
pohybu, pri ktorom sa spaľujú tuky (a 
k tomu je potrebný kyslík, preto sa 
nazýva aj aeróbnym pohybom). Ak je 
rýchlejšia (5-6 km/hod), účinnosťou ju 
možno prirovnať k cvičeniu strednej 
intenzity. Priaznivé ovplyvnenie me-
tabolizmu sa dosahuje už po prejdení 2 
km denne. Tri hodiny rýchlej chôdze sa 
vyrovnajú 1,5 hodine telesných cvičení.  
Je vhodná pre tých, ktorí s pohybovou 
aktivitou začínajú.

Pri cvičení vo vnútri je potrebné 
postupne zapojiť všetky svalové partie 
a dôsledne sa zamerať na nohy. Špe-
ciálne pre diabetika je vhodné denne 
rozcvičovať aj prsty a plôšky dolných 
končatín. 

Cviky sú jednoduché:
- otváranie a zatváranie prstov
- uchopenia malých predmetov – na-
príklad vreckovky alebo servítky polo-
ženej na koberci, 
- precvičovanie nôh - kotúľanie valca 
alebo fľaše plôškami nôh, čo súčasne 
slúži aj ako príjemná masáž chodidiel 
- krúživé pohyby nôh v členkovom zhy-
be.

Všetky cviky zaberajú iba 5 minút, 
precvičovať ich možno aj pred televízo-
rom, pri čítaní, oddychu, alebo pravi-
delne pred ľahnutím do postele. 

Veľmi vhodné je aj striedanie tep-
loty vody – pravidelne niekoľkokrát 
striedať teplú a studenú vodu dopa-
dajúcu na nohy pri sprchovaní. Iba 5 
minút takejto činnosti denne je veľmi 
účinnou  prevenciou pred vznikom tzv. 
diabetickej nohy.

Čo necvičiť?
Diabetik bez zistených komplikácií, 
prakticky až na tzv. adrenalínové špor-
ty, nemá obmedzenia vo výbere. V prí-
pade postihnutia obličiek (diabetická 
nefropatia) nie je vhodné cvičenie v po-
silňovni. Ak má pacient očné kompli-
kácie (proliferatívna diabetická retino-
patia) neodporúča sa behanie, loptové 
hry, squash, tenis, vzpieranie, box.  Pri 
postihnutí nervových vlákien (diabe-
tická neuropatia) treba sa vyvarovať 
behu a dlhým túram. Pri ochorení srd-
covo-cievneho systému býva cvičenie 
limitované výkonnosťou 
pacienta.

Význam športovania pre diabetikov II

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

metabolizmu a výživy

mu býva cvičenie 
nosťou 
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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

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov

0948 312 754

NAJVYŠŠIA KVALITA
za prijateľnú cenu!

Najnovšie tvary, najkrajšie kamene

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

Do 100 km dodávame betónový
základ a doplnky ZADARMO 

VLHNE VÁM DOM?
��������	
��������	�����
�����	�������������	�������������������������
��������������������������

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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INZERCIA
0905 915 040gapco64@gmail.com Kamenárstvo Gapčo
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Jarné z¾avy

až do -30%
na vybrané druhy až -70%

Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

0902 777 202

www.okrasnykamen.sk

DOVOZ až k Vám domov
1,2 m³ | 2,5 m³ | 6 m³ | 15 m³
DOVOZ až k Vám domov
1,2 m³ | 2,5 m³ | 6 m³ | 15 m³

Roman Molnár - MULINEX
Servis, údržba a diagnostika
záhradnej a lesnej techniky

Kostolná pri Dunaji 128
Tel.: 0903 773 481
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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

06
-0

00
2



SC20-11 strana 5

BÝVANIE, SLUŽBYSENECKO 5

36
-0

03
9

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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Vo voľbách zvolili ľudia nádej. Víťa-
zom sú všetci slušní a odvážni ľudia, 
ktorí nezahodili vieru a sny v člove-
čie Slovensko. 

V Slovensko, ktoré nám chradlo pred 
očami, ale vždy sme sa ho dokázali 
zastať. Odovzdali sme kľúče od svojej 
maličkej krajiny politikom, ktorým 
dôverujeme, že tento odkaz presadia aj 
v konkrétnych zákonoch.

Víťazom volieb sú ale v prvom rade 
matky. Anna Remiášová, Jana Kucia-
ková a Zlatica Kušnírová. Matky, ktoré 
prežili politické vraždy svojich detí. 
Vraždy mladých ľudí, ktoré v dejinách 
moderného samostatného Slovenska 
nemajú miesto a obdobu.  A predsa sa 
stali. Žiaľ, nepriamo sme podmienky 
na tieto ohavné zločiny, vytvorili aj my. 
V demokratických voľbách. Ale urobili 
sme všetko, čo sme mohli, aby sme to 
slušným a  demokratickým spôsobom 
napravili.

Naše svedomie nezostalo ľaho-
stajné. V  rozhodujúcich voľbách sme 
nezostali ticho v  našich domovoch. 
Zodpovednosť za našu krajinu nám 
to nedovolila. Prekonali sme zlo, ne-
návisť a vedrá špiny. Dokázali sme to. 
Odkaz Róberta Remiáša, Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej sme pretavili do 

výsledkov rozhodujúcich demokratic-
kých volieb 2020. Nezabudli sme na 
našu jedinečnú vlastnosť. Ako Slováci 
sa ticho a ľudsky vzoprieť zlu.

Kľúče od našej budúcnosti sme 
odovzdali politickým stranám, ktoré 
majú šancu ozdraviť naše súdnictvo, 
zdravotníctvo, školstvo a  ďalšie zde-
vastované odvetvia. Zopakovali sme si 
Nežnú revolúciu po 30 rokoch. Nevie-
me, či to politici, ktorých sme si v na-
šom tichom povstaní vybrali, dokážu. 
Odteraz to už nie je v našich rukách. Ale 
sme tu s nimi a pozorne budeme sledo-
vať každý ich krok. Každé ich rozhod-
nutie, ktoré ovplyvní náš bežný život.

Pretože oni sú tu pre nás a nie my 
pre nich. A  kedykoľvek máme šancu 
na reparát. Totiž kľúče od našej kraji-
ny máme my, nie oni. Za akýchkoľvek 
okolností a v akejkoľvek 
dobe. Vyzývam lídrov 
črtajúcej sa štvorkoalí-
cie, aby vedeli čo je ich 
zodpovednosť. Aby 
boli zodpovední, za to, 
čo si skrotili. Za nás, za 
tichú väčšinu, za 
Slovensko.

Tiché víťazstvo 

» Váš Miško Scheibenreif.

14. marca 1994 
odvolal prezident SR Michal Kováč z funkcie premiéra Vladimíra 
Mečiara.

Výročia a udalosti
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Záhradníctvo Jurajov Dvor v Kráľovej pri Senci
(na starej seneckej smerom na Sládkovičovo)

» letničky
» trvalky
» okrasné rastliny

» ovocné stromy a drobné ovocie
» thuje a rastliny na živý plot
» substráty a hnojivá, trávne osivá

Ponúkame:

Tešíme sa na Vašu návštevu
Tel.: 0905 237 431
Po - pia: 7:00 - 15:30
Sobota: 8:00 - 12:00
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
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2info@stavebko-senec.sk

Stavebné povolenia
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...pre Senec a okolie

0905 766 387

enka KláskováL
www.stavebko-senec.sk

07
-0

03
0

STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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Čakáme, koho nám dosadia do rezor-
tu školstva, ktoré je základňou štátu, 
spoločnosti, komunity. 

Doteraz bolo v rukách rôznych poli-
tických deviantov, ktorí k nemu nemali 
cit, potrebnú odbornosť a skúsenosť s 
pedagogickou prácou. Preto sa domnie-
vame, že školstvo  nie je prioritou vlád. 
A to sa odráža na „ne-/vybavenosti“ 
absolventov. Učitelia každými voľbami 
trpia, koho im do rezortu nanominujú, 
keďže predchádzajúci ministri boli viac-
-menej hanbou regionálneho školstva. 
Žiaľ, minister je politická funkcia, preto 
sa zriedka dočkáme odborného riadenia 
vraj apolitického školstva.

V týchto dňoch sa tvorí vláda. Me-
dzi členmi víťazných strán sú aj ľudia, 
ktorí pôsobili v regionálnom školstve, 
dlhodobo sa venujú školstvu, neobjavi-
li sa zrazu pred voľbami. Možno nie sú 
politickými „expertmi“ na školy, ako sa 
mnohí politici v posledných mesiacoch 
prezentovali, ale sú to ľudia, ktorí sú 
známi učiteľskej verejnosti, sú učitelia. 
Neučitelia už ukázali, ako nezvládli škol-
stvo. Dajme šancu kolegom. Apelujem na 
koaličné strany, aby školstvo nebrali iba 
do počtu, ale vzali si ho ako nesmierne 
dôležitý rezort, ktorý potrebuje pomoc. 
Nie iba ekonomickú, ale pomoc ľudí, kto-
rí sú z praxe.

Netreba začať písaním mnohoročnej 
koncepcie školstva, kde si precvičia svoje 

štylizačné schopnosti teoretici, úradníci 
či akademici. Učiteľov si môžete získať už 
drobnými zmenami, ktoré nič nestoja, sú 
rýchlo realizovateľné a upokoja učiteľov. 
Aby mali pocit, že učia pre život. Aby 
nemuseli odsúvať žiakov pre vypĺňanie 
tlačív, ktoré neposúvajú školstvo vpred. 
Aby sa nebáli robiť veci inak a meniť tota-
litné školstvo na súčasné. Často drobné 
krôčiky etablujú ministra tak, že sa s ním 
učitelia konečne stotožnia. Potom sa ľah-
šie pustíme do veľkej reformy školstva 
- učitelia pocítia motiváciu. Druhá moja 
rada je nebáť sa vymeniť zabetónova-
ných úradníkov, ktorí sú už myšlienkovo 
vzdialení od súčasnej školy a veci riešia 
roky zaužívanými postupmi, prezentu-
júc ich ministrovi ako najlepšie. Minister 
neznalý regionálneho školstva prevezme 
ich riešenia, ktoré na papieri vyzerajú 
dobre. Často máme v okolí učiteľov, akti-
vistov, ktorí by ministrovi vedeli pomôcť 
viac ako úradnícky káder. No aj to chce 
ministra, ktorý vie takýchto ľudí pritiah-
nuť. V ďalšom rade si treba uvedomiť, že 
vysoké školstvo nie je regionálne. Dosa-
diť na post riešiaci regionálne školstvo 
akademika nie je vždy výhrou.

Verím aj, že sa nesiahne ani po mi-
nistrovi, ktorý bude chcieť pretlačiť do 
škôl ideológiu či doktrínu, ktorá tam ne-
patrí.

Pán Matovič, 
zvážte výber ministra školstva! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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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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1Videá a fotky realizácií nájdete na:  www.montter.skwww.montter.sk 0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

kde potrebujete.Staviame tam,

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

Materiály:
HLINÍK, DREVO

Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.

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

farba
ANTRACIT

farba
HNEDÁ

PRÍSTREŠKY - TERASY  PRÍSTREŠKY - TERASY  �    RÁMOVÉRÁMOVÉ -  - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIEBEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY  TIENENIE NA STRECHY  �    SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY    �  STAVEBNÉ PRÁCE  STAVEBNÉ PRÁCE

78
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

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

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU

Národné centrum zdravotníckych in-
formácií zriadilo v súvislosti so šírením 
koronavírusu novú infolinku. Odborníci 
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na 
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Infolinka Corona

15. marca 1848  
vypukla revolúcia v Rakúsko-uhorskej 
monarchii.

Výročia a udalosti
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Tel.: 0911 340 130
e-mail: sekostav@sekostav.sk

Šamorínska 4B
903 01 Senec

PONÚKAME:

SEKOSTAV spol. s r.o.

» predaj stavebného materiálu
» betónu a štrku     » práce s JCB
» pracovné odevy
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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16. marca 1968  
spáchali americkí vojaci masovú vraždu 
vietnamských civilistov v M� Lai.

Výročia a udalosti

ZĽAVA           70%
PREDAJ  ZNAČKOVÉHO KAMEŇA

až do výšky

Tureň
okres Senec

(v areáli AM Metal s.r.o.)

0905 111 444
www.piesok.sk

štrky, piesky,

makadamy
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Novela zákona o dani z príjmov účinná 
od 01.01.2020 priniesla viaceré význam-
né zmeny, medzi ktoré môžeme zaradiť 
aj nové typy oslobodenia od dane z príj-
mu zo závislej činnosti, tzv. nepeňažné 
benefity. 

Prvým z týchto benefitov je rozšírenie 
oslobodenia pre vzdelávanie zamest-
nancov. Rozšírenie sa týka akéhokoľvek 
vzdelávania zamestnanca, za splnenia 
podmienky, ktorá určuje, že musí ísť o stá-
le vzdelávanie súvisiace s činnosťou alebo 
podnikaním zamestnávateľa, pričom ak by 
išlo o vysokoškolské vzdelávanie prvého 
alebo druhého stupňa, musí byť splnená 
ďalšia podmienka, ktorá určuje, že tento 
pracovný vzťah je zamestnanec povinný 
dodržiavať k začiatku akademického roka 
nepretržite 24 mesiacov. 

Ďalším benefitom sú lekárske preven-
tívne prehliadky, ktoré sú súčasťou opat-
rení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť 
vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane 
lekárskych preventívnych prehliadok vo 
vzťahu k  práci, a to v pravidelných inter-
valoch v závislosti od charakteru vykoná-
vanej práce a pracovných podmienok. Za-
mestnávateľ je povinný ich zabezpečiť aj na 
požiadanie zamestnanca. Takto vzniknuté 
náklady je povinný uhradiť a nie prenášať 
ich na zamestnanca. Novela zaviedla dva 
prípady poskytovania príspevkov na pre-
ventívnu prehliadku. Ak pôjde o poskyt-
nutie príspevku pre zákonom určený okruh 
ľudí a práce, tak pôjde o príjem vylúčený z 

predmetu dane u zamestnanca a o uznateľ-
ný daňový výdavok zamestnávateľa. Ak by 
išlo o poskytnutie príspevku nad rámec ur-
čených predpisov prostredníctvom úhrady 
zo sociálneho fondu, tak pôjde o oslobode-
ný príjem u zamestnanca a u zamestnávate-
ľa o daňový výdavok spadajúci pod tvorbu 
povinného prídelu do sociálneho fondu. 
Posledným z benefitov zavedeným nove-
lou je zvýšenie sumy oslobodenia na uby-
tovanie. Tento nepeňažný benefit sa týka 
zamestnancov, ktorí u zamestnávateľov vy-
konávajú prevažne činnosti vo viaczmen-
nej prevádzke, a on im zabezpečuje ubyto-
vanie. S účinnosťou od 01.01.2020 bol tento 
benefit zvýšený na sumu 100 eur mesačne, 
ktorá sa môže uplatniť pri poskytovaný 
ubytovania po 31.12.2019. Okrem týchto 
nepeňažných benefitov s účinnosťou od 
01.01.2020, novela zavádza aj zvýhodnenie 
plynúce až od 01.01.2021 týkajúce sa oslo-
bodenia nepeňažného príjmu zamestnanca 
vo forme dopravy do zamestnania organi-
zovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur 
mesačne. Novela zjednodušuje doterajšie 
ustanovenie a zavádza  paušálnu sumou 
príspevku na jedno obsadené miesto v mo-
torovom vozidle. Po prekročení tejto sumy 
sa zdaní len rozdiel nad 60 eur. 

Nepeňažné benefity

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

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

Pamätáte sa z detstva? Na maslovom 
či mastnom chlebe, na omelete alebo v 
polievkach. Rodiskom pažítky je okrem 
Ázie Európa, kde sa pestuje už od stre-
doveku. 

Pažítka obsahuje desiatky živín, z kto-
rých vynikajú medzi iným vitamíny K, C a 
A, železo, meď a mangán. Čo sa aminokyse-
lín týka, vyniká pažítka v obsahu tryptofá-
nu, treonínu, izoleucínu, leucínu a lyzínu. 
Unikátne organické zlúčeniny nachádza-
júce sa v pažítke prinášajú telu podobné 
výhody ako cesnak a účinne zmierňujú 
tráviace ťažkosti. Okrem toho má prirodze-
né antibakteriálne vlastnosti, ktoré dokážu 
eliminovať široké spektrum baktérií, najmä 
baktérií v rodine salmonel, ktoré pôsobia 
na gastrointestinálny systém. Presnejšie 
povedané, zvyšuje účinnosť príjmu živín 
z čreva, čím sa zabezpečí, že dostanete čo 
najviac živín z potravín.

Pažítka udržuje zdravé srdce
Jednou z najdôležitejších organických 

zlúčenín nachádzajúcich sa v pažítke je ali-
cín, ktorý bol spojený so zníženými hladi-
nami LDL (zlého) cholesterolu v tele a zlep-
šením zdravia srdca. Alicín je tiež spojený 
so znížením krvného tlaku. 

Pažítka posilňuje imunitu
Vysoká hladina vitamínu C - až 58,1mg v 

100g pažítky - v pažítke pomáha zvyšovať 
účinnosť imunitného systému stimuláciou 
tvorby bielych krviniek a stimuláciou pro-

dukcie kolagénu, ktorý je nevyhnutnou 
zložkou pri tvorbe nových krvných ciev, 
buniek, tkanív a svalov.

Pažítka zlepšuje zdravie kostí
V pažítke sa nachádza široká škála vi-

tamínov a minerálnych látok, ale jedným 
z najdôležitejších je určite vitamín K, ten 
je veľmi dôležitý pri udržiavaní minerálnej 
hustoty kostí a integrity kostí. 

Pažítka zlepšuje zrak
Karotény nachádzajúce sa v pažítke, me-

novite luteín a zeaxantín, sú priamo zod-
povedné za redukciu oxidačného stresu v 
očnom systéme a oddialenie vzniku šedého 
zákalu v oku. Pomáhajú tiež spomaliť alebo 
predísť makulárnej degenerácii, udržujú 
oči zdravé aj v starobe.

Pažítka bráni vzniku rakoviny
Pažítka obsahuje antikarcinogénne 

zlúčeniny, ktoré zabraňujú rastu alebo ší-
reniu rakoviny do všetkých častí tela pro-
stredníctvom procesu metastázy. Zvyšuje 
produkciu glutatiónu, ktorý identifikuje a 
eliminuje rakovinu a metabolity spôsobu-
júce toxíny v tele. 

Pažítka

» red
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Jediná škola svojho zamerania 
na Slovensku ponúka aj tento 
rok niekoľko študijných odbo-
rov polygrafického a grafického 
zamerania v dennom aj pomatu-
ritnom a nadstavbovom štúdiu, 

ako aj ďalšie služby polygrafickej 
výroby a ubytovania.

Keď sa povie „prijímačky“, znie 
to odstrašujúcu, ale šancu majú ši-
kovní žiaci aj bez nich, alebo – aj s 

nimi. Prvé kolo prijímacieho konania 
sa uskutoční v pondelok 11.5.2020 a 
vo štvrtok 14.5.2020. Bez prijímacej 
skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý 
pri celoslovenskom testovaní Mo-
nitor dosiahol v každom predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 90 
percent. Pre prijatie bez prijímacej 
skúšky sa budú posudzovať prihlášky 
na štúdium, doručené do školy najne-
skôr do 30. apríla 2020 do 13.00 hod.

Stredná odborná škola polygrafická škola 
v Bratislave má čím zaujať mladých ľudí

Gra� k tla�ových médií KNIHÁR OPERÁTOR�����E

Za pomoci grafického hardvéru a 
softvéru vytvára grafický vzhľad we-
bových stránok, bannerov, inzercie, 
interaktívnych publikácií a ďalších vi-
zuálov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na pozornosť, predstavi-
vosť, precíznosť, trpezlivosť, odolnosť 
voči stresu, schopnosť pracovať v tíme. 
Dôležitá je kreativita, umelecký talent a 
zmysel pre estetiku. 

Navrhuje, spracováva a vyhotovuje 
podklady na zhotovovanie textovej a ob-
razovej časti tlačovej formy tlačovín podľa 
požiadaviek klientov. Je to kvalifikovaný 
pracovník, ktorý samostatne a kompe-
tentne vykonáva všetky knihárske a do-
končovacie činnosti s použitím strojov a 
nástrojov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na zmysel pre estetiku, dobré 
farebné vnímanie, samostatnosť, predsta-
vivosť, dôkladnosť, precíznosť. Ďalej na 
flexibilitu, pozornosť, trpezlivosť, komu-
nikatívnosť, odolnosť voči stresu. 

Je to kvalifikovaný pracovník, ktorý 
samostatne a kompetentne vykoná-
va všetky knihárske a dokončovacie 
činnosti s použitím strojov a nástro-
jov. V rámci tejto pozície sú kladené 
požiadavky na rozlišovanie farieb a 
farebných odtieňov, presnosť, pre-
cíznosť, adaptáciu zraku na svetlo a 
tmu, rozlišovanie nerovností povrchu, 
rozlišovanie tvaru predmetov, krátko-
dobú pamäť, konštrukčnú a priestoro-
vú predstavivosť, praktické myslenie, 
odolnosť voči senzorickej záťaži. 

Je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa-
mostatne vykonáva a riadi technologic-
ké operácie v oblasti tlače tlačovín, a to 
predovšetkým ofsetovou technikou. 
Od záujemcu o štúdium sa očakáva 
presnosť, precíznosť, praktické mys-
lenie, samostatnosť, ochotu vzdelávať 
sa. Ďalej dobré rozlišovanie farieb a fa-
rebných odtieňov, adaptáciu zraku na 
svetlo a tmu, rozlišovanie nerovností 
povrchu, tvaru predmetov, krátkodo-
bá pamäť, konštrukčná a priestorová 
predstavivosť.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terásbalkóny rámové

hliník. prístrešky

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JARNÁ AKCIA

splátky od 98 €

splátky od 149 €

splátky od 49 €

splátky od 99 €

zimné záhrady 

balkóny bezrámové
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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0944 556 070
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MURÁRROVV
na výstavbu

rodinných a bytových
domov v Belgicku

PRIJMEME ucelené partie

g
Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

slovensky hovoriaci kolektív
Nástup ASAP

olektív

Tel.: 0917  860  693
ZU-COM, s.r.o.
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