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Aj v dnešnej situácii máme
pre vás OTVORENÉ!

Za stanovených
hygienických podmienok

VYŠETRENIE ZRAKU

Nová kolekcia slnečných
aj dioptrických rámov

Lichnerova 16, Senec
+ 421 905 433 944

www.optikmorvay.sk
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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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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02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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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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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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CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY

ZADARMO!ZADARMO!ZADARMO!

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

PREDAJ:
– odkvapové

systémy
– strešné

príslušenstvo
– strešné rezivo

– strešné okná
– strešné krytiny

MONTÁŽNE PRÁCE:
– pokrývačske práce
– klampiarske práce

– tesárske práce
– montáž blezkozvodov

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

Zľavy 
na rekonštrukcie

až do 40%

Zľavy 
na rekonštrukcie

až do 40%
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0903 263 5170915 932 057

...nábytok na mieru.

PREDÁME
osievanú zeminu

do záhrady
a pod trávnik,

dopravu zabezpečíme

0903 431 066
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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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Stavebné povolenia
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...pre Senec a okolie

0905 766 387

enka KláskováL
www.stavebko-senec.sk

9. mája 1945 
bol v Berlíne podpísaný dodatočný protokol o bezpodmienečnej 
kapitulácii Nemecka.

Výročia a udalosti

Netriumfujme nad skromnosťou!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Skromnosť dostáva u nás deň čo deň 
facky od rána do večera. Skromnosť 
je vysmievaná v médiách, skrom-
nosť je opľúvaná obmedzenou ne-
obmedzenosťou, po skromnosti 
dupú bagandže nevedomosti a ne-
návisti, egoizmu a samoľúbosti.

Boli časy, keď sa skromnosť pova-
žovala za cnosť. Moderní vykladači 
„doby“ ju však vnímajú ako nedosta-
tok sebavedomia. Ako čosi, čo ich drzo 
obmedzuje v ich individuálnych potre-
bách a nárokoch. Porážať skromnosť 
nadutosťou a rozťažnosťou je dnes in. 
Obmedzení sa predsa neobmedzujú a 
ani nedovolia, aby ich niekto nejak ob-
medzil – hoci všeobecne unzávanými 
a demokraticky prijatými pravidlami. 
Nariadeniami v čase krízy. Život medzi 
neobmedziteľnými obmedzenými je 
ťažký. Lebo skromnosť je tichá.

Ľudská samoľúbosť sa najviac pre-
javuje práve v záťažových životných 
situáciách. Naopak, skromnosť je ťaž-
ko plniteľná forma dobra! Poslaním 
človeka je konať dobro a vždy pomá-
hať ľuďom, zvlášť v ťažkých časoch. 
Skromnosť sa rovná milosrdenstvu, 
lebo človek len vďaka jedinej skrom-
nosti už je milosrdný k druhým ľuďom, 

neobťažuje ich svojimi nárokmi, netrá-
pi ich svojim poukazovaním na neja-
kú dôležitosť. Skromný človek preto v 
živote nikdy neprehráva. Jeho talenty 
a hodnoty sa vďaka skromnosti nikdy 
nezmenšujú, naopak, rastú.

Skromnosť taktiež vôbec nezna-
mená slabosť, ako si myslia niektorí, čo 
zo skromnosti majú vyrážky. V živote 
spoločenstiev a národov kráča pýcha 
pred záhubou. Úroveň kultúry je pria-
mo proporcionálna spoločenskej a me-
dzinárodnej skromnosti. 

Nedajme sa zmiasť tým, že ego-
izmus je všade okolo nás. Nedajme sa 
zmanipulovať takzvanými potrebami 
egoistov a ich arogancie. Hoci akokoľ-
vek nagélovanej, láskavo usmiatej a 
sršiacej milotou – taká arogancia je 
najnebezpečnejšia.

Skromnosť je bitá v tieto dni hlava 
– nehlava. Je len na nás, či to 
tak necháme.

Veľa síl na jej obranu, 
vážení – s pozdravom
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Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 

0918 342 807

Hľadáme pracovníkov do nášho tímu na pozíciu:

Pracovník na úseku

BALENIA CUKROVINIEK

Spoločnosť 
WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR
Diaľničná cesta 5388/2C, SENEC

NÁPLŇ PRÁCE:
     •  Balenie cukroviniek
     •  Stavanie papierových stojanov na cukrovinky
     •  Kontrola produktov
     •  Páskovanie, paletovanie

od 675 € brutto
VÝHODY:
     •  Firemná kultúra rodinného charakteru
     •  Doprava zabezpečená z vybraných smerov
     •  Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom
     •  Vianočná/letná prémia (na základe výsledkov spoločnosti)

     •  Mimoriadne odmeny
     •  Možnosť kariérneho rastu
     •  Vitamínové dni
     •  Práca na 2 zmeny (8 hodín)

32
-0

05
1

KURZ SBS
195 €

CENA 

Volajte: 

0904 001 475

kurz začína 16.05.2020                       
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

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

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

ZOOTECHNIK
na farmu do Komárna

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie

Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
  (odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                            e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com
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Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č.8., 903 01 Senec

Vybrané informácie k aktuálnej situácii
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Mestský úrad

Sociálne služby mesta Senec

s t r i k t n e  
zakázaný.

sociálny taxík

Odpadové hospodárstvo

Cez sviatočný víkend 8.-10.5. bude zberný dvor 
zatvorený.
Upozorňujeme, že zberný dvor môžu využívať len občania s 
trvalým pobytom v meste Senec

-
Žiadame občanov, aby dodržiavali pokyny a 

usmernenia zamestnancov.

Školstvo a šport
v 

termíne 12. a 13. mája
Elektronické tlačivá na prihlasovanie detí do MŠ 

budú sprístupnené 11.-31.5. na webe mesta a webových 
stránkach materských škôl.

Mestské kultúrne stredisko

Správa cestovného ruchu Senec

Je dôležité zachovať rozptýlený pohyb v areáli. -
Návštevníkov prosíme udržiavať v 

areáli poriadok – je to súčasť vzájomnej ochrany.

Otvorenie je podmienené pravidlami, ktoré stanovuje ÚVZ SR.
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»STARÝ PIONIER MUSTANG 
STADION SIMSON JAWA 90 
MANET KÚPIM TIETO MO-
TORKY.Tel. 0915215406

»Dám do prenájmu 1 a 2 
izbový byt v Kráľovej pri 
Senci.Tel. 0905464526

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908532682

»Predám obilie. Tel. 0905 
372 655

»Predám elektro materi-
ál. Tel. 0902243267

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?
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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

10. mája 1933 
sa uskutočnilo v Nemecku verejné pálenie židovských kníh a voči 
nacistickému režimu nepriateľských autorov.

Výročia a udalosti

V čase písania tohto príspevku, 29.4.2020, 
je na svete známych 3 161 563 diagnostiko-
vaných prípadov s ochorenim COVID-19. 
Vyliečených je zatiaľ 975  624 a  zomrelo 
žiaľ až 219  287 ľudí, zväčša vo vyššom 
veku. Keď budete čítať tento článok, čísla 
budú ešte vyššie. 

Závisieť budú od zavedených opatre-
ní, ich dodržiavania obyvateľmi a dopa-
dom  postupného uvoľňovania opatrení. 
Mali sme šťastie, že sme neboli prvou európ-
skou krajinou, kde sa koronavírus rozšíril. 
Mali sme šťastie, aké v Taliansku a neskôr 
aj Španielsku nemali. Sme svedkami rozší-
renia nevídanej epidémie, neskôr nazvanej 
pandémia, lebo postihuje a ovplyvňuje celý 
svet. Sme príkladom pre mnohé krajiny. 
Medzi zisteným prvým prípadom chorého 
u nás a prvými karanténnymi opatreniami 
zavedenými vládou uplynuli iba štyri dni. 
Mali sme šťastie v  pokračujúcich opatre-
niach, ktoré boli našou vládou správne na-
časované a tým aj vysoko účinné.

Mali sme šťastie aj v tom, že nie sme tak 
vysoko tranzitnou krajinou, ako iné zápa-
doeurópske  štáty.

A  máme veľké šťastie aj v našich ľu-
ďoch, ktorí sa s rozumnou pokorou podro-
bili opatreniam a zväčša akceptovali a po-
rozumeli významu nastolených opatrení.

O  aktivite ochorenia hovorí viac 
údajov:
1. Počet aktívne infikovaných v  kon-
krétny deň  je u  nás dlhšiu dobu nízky. 
Pozorujeme nízke denné prírastky nových 
nakazených. 
2. Počet aktívne infikovaných – čo pred-
stavuje počet všetkých pozitívnych zníže-
ný o počet vyliečených a počet zomretých. 
U nás k dnešnému dňu (29.4.2020) je toto 
číslo 885.
3. Deň začiatku epidémie – je deň, kedy 
bol infikovaný 1 človek na 1 milión obyva-
teľov. U nás to bolo 8. marca 2020
4. Komunitné šírenie je u  nás zatiaľ 
úspešne pod kontrolou.
5. Máme stále málo nakazených zdravot-
níckych pracovníkov, čo je veľmi dôležitý 
ukazovateľ možnosti liečby pacientov. 
6. Index nákazlivosti R, schopnosť šíre-
nia sa vírusu v populácii, 
je ostro sledovaným uka-
zovateľom a  výsledky sú 
v  súčasnosti priaznivé. 
Ochorenie je na ústupe, 
ak číslo R je menšie ako 
jedna.

Ako znížiť podomácky krvný cukor

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

metabolizmu a výživy

osti R, schopnosť šíre-
opulácii,

m uka-
ky sú 
nivé.
upe,
ako 

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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0907 332 761         Bernolákovo, Senecká cesta 142
0915 324 286
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
tel.: 0948 312 754

Možnosť nákupu na mesačné splátky
už od 40€ BEZ AKONTÁCIE

Znova sme pre Vás otvorili brány 
výstavy, fungujeme v súlade 
bezpečnostnými opatreniami

našej vlády.

Kamenosocharstvo Kajal-DöményKamenosocharstvo ajaKamenosocharstvo ajamenosocharstvo jalll DD-Dööömöméééénényall-DDDööömméééééööömméééénnynnyo K KajaKKajao KKajja
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Otváracie hodiny:

rozvoz náradia na telefonickú objednávku.

Adresa prevádzky:
POŽIČOVŇA NÁRADIA, Veľký Biel

PoNDELOK až Nedeľa: na telefonickú objednávku
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doprava do 3,5 t

sťahovanie

vypratávANIE

upratovanie
firmy, sklady, 
domácnosti

tepovanie
koberce, sedačky

údržba a realizácie 
záhrad

kosenie pozemkov

dezinfekcia

dezinsekcia

deratizácia

ZÁHRADNÉ
NÁRADIE

STAVEbNÉ
NÁRADIE

UPRATOVACIA
TECHNIKA

www.abmajstri.sk0948 359 782
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Slovensko, Slovensko, kde je 
to malé malebné Slovensko. 
Počúval som v médiách od 
mladých ľudí za veľkou mlá-
kou. No my starší, keď sme sa 
v škole učili, kde je Slovensko, 
učili sme sa, kde je aj Amerika, 
Afrika a iné štáty. Myslím si, že 
už vtedy sme boli múdrejší ako 
americkí tínedžeri, veď niekto-
rí ani nevedeli, kto je ich prezi-
dent.

Po Nežnej revolúcii si pamätám 
jedného malého múdreho premiéra, 
ktorý stál na paletách a odporúčal 
mladým, aby išli do sveta, naučili sa 
reč, precíznu prácu a potom sa vrátili 
domov. No zabudol im povedať, že v 
zahraničí budú iba paholci a slúžky, 
po novom au-pair, ťažko sa budú učiť 
reč, spávať budú aj piati na izbe a WC 

budú mať na chodbe. A čo prežívali 
ich rodičia, to ani nechcite vedieť - 
strach, úzkosť o svoje deti. Vnúčatá 
potom mohli hladkať akurát tak cez 
Skype.

Majú aj pravdu
Ale beriem, mladých život v zahra-

ničí naučil tvrdej práci, cudzej reči. No 
mnohí si zaspomínajú, ako im bolo 
ťažko, smutno za rodinou, láskavými 
rodičmi a kamarátmi. Neraz im skĺzla 
aj slza po slovenskom červenom zdra-
vom líčku. Počúval som niektorých 
mladých, že na Slovensko sa už nikdy 
nevrátia - politické dôvody, byrokra-
cia, „bordel“ v štáte... V niektorých 
veciach mali pravdu.

Vírus a my
Koronavírus nám ukázal, akí sme 

zraniteľní a že hmotné statky nie sú 

všetko. Celý svet, ale aj my sme žili 
rýchlo, všetko sme chceli mať, ale 
hneď, nemali sme čas sa ani zamys-
lieť, akí sme zraniteľní. Známe slo-
venské porekadlo „Bližšia je košeľa 
ako kabát“ sa potvrdilo aj teraz. To 
ste zistili i vy, ktorí ste boli v zahra-
ničí a nakoniec ste boli radi, že ste 
pristáli na letisku, pricestovali na 
malebné Slovensko medzi svojich. 
Patrí sa poďakovať slovenskému štá-
tu a ľuďom, ktorí vám pomáhali.

Odkaz mocným
Politikom odkazujem, postarajte sa 

o svoju mládež, dajte im doma prácu, 
primeraný plat, aby si Slováci zacho-
vali dedičstvo svojich otcov, aby odle-
teli do zahraničia iba na spoznávanie 
krás a s radosťou v srdci a spomienka-
mi sa znova vrátili domov. Nie každý 
bude so mnou súhlasiť, no ja som toto 
všetko už prežil, takto to cítim a na-
priek tomu som na Slovensku šťastný.

Milan Boďo

Foto: HAZ

Keď sa Slovák do cudziny poberal

Túto pieseň si spievali Slováci, 
keď odchádzali na šífe 

do Ameriky 

Keď sa Slovák do cudziny poberal, 
za dedinou na kopečku si zastal, 
zaspieval si na kopečku ešte raz, 

zbohom, otec, zbohom, matka, sestra, brat.
Povedzže mi, môj kopečku vysoký, 
či sa domov vrátim za dva-tri roky, 

či si doma živých nájdem otca, mať, 
či sa budem s mojou milou zhovárať.

Amerika, ty cudzia zem ďaleká, 
idem, ale neviem, čo ma tam čaká, 

môjmu žiaľu teraz nikto neverí, 
či sa vrátim k otcovi a k materi.

Ej, ty naša zem slovenská, taká si, 
zo všetkých strán sužujú ťa zlé časy, 

tvoje deti po svete sa túlajú 
a o teba, zem slovenská, nedbajú.
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351

MAJSTERKO pre Vašu domácnosť

0907 753 122
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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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Vzhľadom na dobrý vývoj so šíre-
ním nového koronavírusu na Slo-
vensku sa mohli od stredy 6. mája 
spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania 
prevádzok. 

Otvorí sa tak krátkodobé ubyto-
vanie bez spoločného stravovania, 
kaderníctva, pedikúry a manikúry, 
vonkajšie turistické atrakcie, taxisluž-
by, bohoslužby (za presne stanovených 
podmienok) a svadby. Tiež aj obchody 
a služby bez obmedzenia rozlohy, von-
kajšie terasy verejného stravovania, 
rehabilitačné služby, múzeá, galérie, 
knižnice a výstavné siene. Všetko za 
prísnych hygienických podmienok. 

Taxíky musia byť s namontovanou 
deliacou stenou, ktorá napríklad fó-
liou oddeľuje vodiča od radu zadných 
sedadiel so zákazníkom. Uvoľnili sa 
prevádzky obchodov a služieb, ale s 
dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25 
štvorcových metrov (m2) na zákazní-
ka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových 
odstupov. Vo verejnom stravovaní sa 
povoľujú vonkajšie „terasy“, ale okra-
je stolov musia byť dva metre od seba, 
dotykové plochy stolov a stoličiek sa 
musia dezinfikovať po každom zákaz-

níkovi. Pri jednom stole môžu sedieť 
maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s 
deťmi.

Naďalej platí zákaz stretávania sa 
na verejnosti mimo osôb žijúcich v spo-
ločnej domácnosti. Pri sledovaní pre-
chodu na ďalšiu fázu sa znižuje hrani-
ca sledovaného ukazovateľa kĺzavého 
mediánu na 50.

Posledná fáza uvoľňovania pravi-
diel nenastane, vzhľadom na inkubač-
nú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V 
tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi 
veľkým epidemiologickým rizikom. 
Obchody zostávajú až do odvolania 
každú nedeľu zatvorené.

Slovensko v medzičase pandémie

» red

INZERCIA
0905 915 040
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE
Firma ANTAL

PREDAJ A MONTÁŽ

interiérové dvere

tel: 0905 582 664, e-mail: antalotto@centrum.sk
www.dvere-antal.sk

ZĽAVA 
-10%

na laminované

dvere široký sortiment 
farieb
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Nedávno v Prahe ľudia protestovali 
proti chaosu vo vláde. Chápem, že 
niektorí politici nevedia, čo majú v 
súčasnej situácii robiť. Oni to však ne-
vedeli predtým a nebudú vedieť ani 
potom. Jednoducho nevedia. 

Sú aj takí, ktorí si v dnešnej dobe 
môžu plniť svoje sny - predvádzať sa ale-
bo sa hrať na diktátorov. Chaos je všade 
okolo nás. Prečo by mal chýbať vo vláde?

Skúsme v týchto dňoch viac študo-
vať teóriu chaosu, reziliencie a antikreh-
kosti. Nefňukajme a nenadávajme na 
chaos. Môže spôsobiť kolaps, ale môže 
nám priniesť aj prelomovú inováciu spo-
ločnosti. Potrebujeme ju. Ľudia sa musia 
vzdať pasivity a ilúzií, že „supermani“ 
zhora to vyriešia. Profesor Milan Zelený 
hovorí, že zmeny v spoločnosti prichá-
dzajú zdola, nie z ministerstiev. Hľadaj-
me cesty, experimentujme, učme sa nové 
veci a inovujme. 

Slovensko má tri problémy - sme 
prví v Európe v regionálnych rozdieloch, 
prví v negatívnych následkoch zmien v 
automobilkách a patríme k posledným v 
inováciách. Máme čo robiť. Potrebujeme 
misionárov zmeny. V regiónoch.

Všetko bude inak a nikto nevie ako. 
Máme veľa odborníkov, ktorí vedia ana-

lyzovať minulosť, ale iba málo tých, ktorí 
vidia kontúry budúcich zmien. Môžeme 
sa aj uzatvoriť - do svojho ega a pocitu, 
že majú patent na pravdu. Mám radšej 
tých, čo pravdu hľadajú. Od tých, čo si 
myslia, že ju našli radšej utekám. Na-
miesto najlepších praktík, potrebujeme 
série experimentov. Namiesto lamento-
vania a čakania, že nám niekto pomôže, 
potrebujeme akciu. Pomôcť si budeme 
musieť sami. A pomáhať by sme mali aj 
slabším okolo nás. Jasné, že potrebujeme 
aj veľké zmeny - na Slovensku odstrániť 
pijavice, ktoré roky vyciciavali našu 
republiku a jej krajinu. Aj svet sa bude 
musieť vysporiadať s vládou korporácií, 
ktoré slúžia iba jedinej veci - rastu a zis-
ku. Bez ohľadu na prírodu a ľudí. Mám 
pocit, že koronavírus nás prišiel ochrániť 
pred týmito nadnárodnými monštrami a 
psychopatmi, ktorí ich 
riadia. Nezakazujme 
chaos, zakážme mo-
nopoly a obmedzme 
diktatúru peňazí. 
Užívajme si rôznoro-
dosť prírody a krásu 
chaosu.

Potrebujeme misionárov zmeny

» Ján Košturiak

ktorí ich 
zujme
e mo-
dzme 
eňazí. 
ôznoro-
rásu 
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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

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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ZBOHOM
KILÁ  !

 

 

Nová výchova vo výžive

 
 KONZULTÁCIA ZDARMA!

0915 725 364
Turecká 4A (za ČSOB bankou), Senec

naturhouse.senec@gmail.com
www.naturhouse.sk

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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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

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

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade. 
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

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

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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Prekrásne slnečné dni nás láka-
jú na potulky do prírody a spolu 
s prebúdzajúcou sa prírodou sa 
o slovo hlásia aj kliešte. Chráňte 
pred nimi seba aj svojich blízkych.

Kliešte sú malé parazity a pre člove-
ka predstavujú nebezpečenstvo najmä 
v prípade, ak sú infikované, pretože 
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia. 
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú 
dve z nich: lymská borelióza a kliešťová 
encefalitída.

V bezpečí nie sme 
ani v záhradách či parkoch

Kliešte sa vyskytujú v trávnatých po-
rastoch s výškou od dvadsať centimet-
rov do jedného metra. Nájsť ich môže-
me v záhradách, v parkoch i v lesoch, 
ale v posledných rokoch v dôsledku 
klimatických zmien sa dostávajú aj do 
vyšších zemepisných polôh, dokonca až 

do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. 
Striehnu na koncoch listov, na steblách 
tráv alebo na vetvičkách prízemných 
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabo-
vé lesy.

Takto sa môžete 
pred kliešťom chrániť

Pri potulkách prírodou by sme sa 
mali vyhýbať miestam s vyšším pred-
pokladom výskytu kliešťov, ktorými 
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či 
krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie 
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, naj-
mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší 
je svetlý odev, na ktorom tohto parazita 
skôr zbadáte. Zabúdať by sme nemali 
ani na používanie repelentov. Po návra-
te domov z prírody si musíme dôkladne 
prekontrolovať celé telo. Kliešť sa naj-
častejšie prisaje do vlasatej časti hlavy, 
do slabín a podpazušia, za uši, do pod-
kolennej jamky a na intímne miesta.

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pin-

zetou, ktorú pritlačte čo najbližšie ku 
koži. Vyťahujte ho pomaly, kývavým 
pohybom bez točenia. Najdôležitejšie je 
kliešťa nepoškodiť a nerozmliaždiť. Tre-
ba vybrať celé telo aj s hlavičkou. Ak ne-
máte poruke dezinfekčný prostriedok z 
lekárne akým je lieh, či jódová tinktúra, 

použite prípravok s obsahom alkoholu. 
Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, 
je vhodné vyhľadať zdravotnícku po-
moc.

Najväčší výskyt 
nakazených kliešťov

K oblastiam s najväčším výskytom 
nakazených kliešťov patrí oblasť pozdĺž 
Váhu. V tejto oblasti býva dlhoročne 
najvyššia chorobnosť na kliešťovú en-
cefalitídu, hoci na Slovensku výskyt 

tohto ochorenia nie je vysoký. Ende-
mickými oblasťami sú aj juhozápadná 
časť Slovenska, napríklad pohoria Trí-
beč a Vtáčnik, Pohronská a Nitrianska 
pahorkatina, ďalej oblasť Malých Kar-
pát, okresy Levice, Nitra, Nové Zámky 
a Trenčín.

Informácie poskytol 
Odbor epidemiológie a Referát 
komunikačný Úradu verejného 

zdravotníctva SR
Spracovala: Renáta Kopáčová

Prinášame rady ako sa chrániť pred nepríjemnými parazitmi

Je tu sezóna kliešťov

O kliešťoch
Kliešte sú v prírode voľným okom ťažko 
viditeľné. Živia sa krvou cicavcov, plazov 
a vtákov, od ktorých môžu získať baktérie 
alebo vírusy. Kliešte môžu uštipnúť ľudí, 
ktorí prechádzajú cez miesta ich výskytu 
vo voľnej prírode, čím vzniká riziko mož-
ného prenosu infekcie na človeka. 

Užite si potulky prírodou a chráňte seba i blízkych pred kliešťami. 
foto autor TheVirtualDenise pixabay
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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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Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

www.piesok-sk.sk
www.okrasnekamenivo.sk

wwwwwwwww.ppiesok-sk
wwwwwww.okrasnekamenivo

ppwwwww ppiiiesok

Z¾avy

až do -50%
na vybrané druhy materiálov

0902 777 2020902 777 202

gapco64@gmail.com Kamenárstvo Gapčo
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12. mája 1949    
Sovietsky zväz zrušil blokádu Berlína.

Výročia a udalosti
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA

Omietky strojové,
hlinené, štukové 

zarodom@gmail.com 
0948 912 388 99
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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STROJOVÉ 
OMIETKY
POTERY

www.mikbau.sk

+421 948 912 937
+421 918 048 257

mikbau.sk@gmail.com 85
_0
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OMIETKY
OPOTERYPOTERY

wwwwwwwwwwww..mimimikbbkbkbkkbbkbbkbbkkbbbkbkbbbkbbkbbbkkbkbbauuauauimimimikbbkbkbk auau k.sk.sk.skskkkkk

+421 948 888888888 912 937
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