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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

kuchynské linky
vstavané skrine
šatníky
komody
nábytok do kúpeľne
nábytok do detskej izby
nábytok do obývačky
kancelársky nábytok

bary a reštaurácie
prezentačné priestory
(showrooms)

0903 263 5170915 932 057

www.ebexpo.sk
...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

PREDÁM
rašelinu,

aj osievanú
Dopravu mám vlastnú

0903 431 066
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Hľadám dôchodkyňu Tel.: 0904 983 140
na opatrovanie seniora v Senci

v pracovné dni v čase 16-18 hod., 5 €/hod.

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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▪ Čističky vzduchu
▪ Mobilné i nástenné 
  klimatizácie
▪ Ochladzovače vzduchu
▪ Ventilátory
▪ Odvhlčovače

VEĽKÝ VÝBER
ZĽAVY AŽ DO 30%

DORUČENIE ZADARMO
Odvhlčov

▪ Č
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DARMO

Mobil 0903 425 584
E-mail: info@nanotrade.sk

Zavolajte nám,
radi vám poradíme

Navštívte nás na
www.nanotrade.sk

78
12

00
01

2

52
-0

02
8-

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

KRTKOVANIE
MONITORING

VYSOKOTLAKOVÉ 
ČISTENIE

KANALIZÁCIE
0904 023 542
0907 736 169

Ceny už 
od 60 EUR 78
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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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Prijmeme pomocného
zámočníka do kovovýroby

Nástup: ihneď                Platové podmienky: 1000 €

Bližšie info telefonicky
na tel.: 0903 228 977
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Prijmeme zámočníka
do kovovýroby

Nástup: ihneď                Platové podmienky: 1200 €

Bližšie info telefonicky
na tel.: 0903 228 977
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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

bazénová
chémia

ÚPRAVA VODY TABLETKAMI

SLOW
DISSOLVING

TABLET
POMALY

SA ROZPÚŠŤAJÚCA
TABLETKA

Tabletky stabilizova-
ného chlóru, ktoré

sa pomaly rozpúšťajú
za účelom dezinfekcie

vody v bazéne.
Nemení pH vody.

BILAYER
TABLET

DVOJVRSTVOVÁ
TABLETKA

Dvojvrstvová
tabletka so stálym

zložením, zabezpe-
čujúca 5 funkcií:

- dezinfekciu,
- úpravu pH
- flokulant

- algicíd
(odstraňovanie rias)

- úprava
tvrdosti vody

INTEGRAL
TREATMENT

TABLET
TABLETKA

PRE KOMPLEXNÚ
ÚDRŽBU VODY

Trojfarebná tabletka
so stálym zložením

pre komplexnú
údržbu vody.

Rozpúšťa sa v troch
rozličných fázach. 

Aplikáciou je zabez-
pečených 5 funkcií:

- dezinfekcia
- úprava pH
- flokulant

- algicíd
- úprava tvrdosti vody

www.centralchem.sk

Plynárenská 2, 821 09 Bratislava

tel.: 02/534 14 156, centralchem@centralchem.sk

Ponuka širokého sortimentu chemikálií
na úpravu a ošetrovanie bazénovej vody.

INTTEGREGRALSLOLOOOWW
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Požadujeme prax, flexibilitu a prax
s hydraulickou rukou.

Ubytovanie je zabezpečené.
Práca v okolí BA.            Mzda v čistom: 7 € / hod.

Príjmeme VODIČA
pre obsluhu nákladného auta
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA  4 € / hod. (brutto) len muži 
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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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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Prijme na TPP a na Dohodu pracovníka 
strážnej služby pre objekt  v Senci. 

Nástup : podľa dohody
 Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina
Podmienka : Preukaz odbornej spôsobilosti

Volať v čase od 7,00  – 14,00 hod na tel.:

0905 375 594

SBS RAVI s.r.o. 
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Prax v odbore nie je nutná. 
Nástupná mzda minimálne 6,-€/hod.
Kontakt: 0905 151 622

Firma MS - Plastobal, s.r.o., 
zaoberajúca sa vákuovým tvarovaním 
plastov, prijme do svojej prevádzky 

v Šenkviciach:

nástrojár 
(nastavovač strojov 
prípadne pracovník 

s technickým zameraním)

Asi je to normálne, že s blížiacim sa kon-
com mája téma dovoleniek vyskakuje 
pomaly už aj z povestnej „chladničky“. 
Menej normálne je, že sa tak deje tento 
rok.

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí mu-
seli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj 
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na 
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne 
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými ban-
krotmi, ukončením podnikania, zatvára-
ním živností.

Ale druhá najhlučnejšia mediálna 
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí, 
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hla-
vy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer 
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj 
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa 
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na 
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom 
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori 
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, ná-
rokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o 
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako 
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o 
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to 
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potre-
bujú naozaj a súrne.

A keď už sme pri tých dovolenkách – 
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu 
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo 
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej 
prírody od krajného východu až po západ-
nú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na 
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomô-
žeme navzájom tu, na Slovensku.

Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efek-
tívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad 
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj 
iné výrazy, ale sem sa akosi 
nehodia. Keď sa reštrikčné 
opatrenia utlmia, naozaj by 
sme mohli aj s dovolenka-
mi začať u nás. O nič neprí-
deme, to mi, prosím, verte.

S pozdravom – 
hlavne zdravie vám 
– (a aj trochu rozu-
mu) 

Ach, tie dovolenky

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ale sem sa akosi 
ď sa reštrikčné 
lmia, naozaj by 
aj s dovolenka-
ás. O nič neprí-
prosím, verte.

ravom – m
vie vám 
u rozu-
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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
-

na Mestskom úrade:  pondelok 7.30 – 14:30; v stredu 8:30 – 17:00; 
v piatok 7.30– 13.30; v dňoch utorok a štvrtok je nestránkový 
režim (verejnosť môže kontaktovať úrad elektronicky). 
SOÚ pre stavebný poriadok so sídlom na Šamorínskej 4 funguje 
nasledovne: pondelok 8.00 – 15.00; streda 8.00 – 17.00; utorok – 
štvrtok prebieha výjazd zamestnancov SOU na dohodnutých 
obhliadkach v teréne; piatok je nestránkový deň.

-

-

Sociálne služby mesta Senec

Mestská polícia

Odpadové hospodárstvo

-

-

Školstvo a šport

Mestské kultúrne stredisko

Správa cestovného ruchu Senec

je to súčasť 
vzájomnej ochrany.

Svätý Martin

Mesto Senec odporúča obyvateľom mesta sledovať masmédiá: televízie, rozhlasové stanice, tlač a dôveryhodné internetové zdroje.

Všeobecne platné informácie

obchody zostanú v nedeľu zatvorené

BUĎME AJ NAĎALEJ OPATRNÍ A NEPRESTÁVAJME SA CHRÁNIŤ!
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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    

»JAWA 21 MUSTANG STELA 
HOPPER STEWARD SIM-
SON KÚPIM TIETO MOTOR-
KY.Tel. 0915215406

»Prenajmem garson-
ku v RD v Senci.Tel. 
0905737309

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám Jačmeň. Tel. 
0907241857
»PREDÁM ČERPADLO.Tel. 
0903203170

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.

Aké sú príznaky a varovné signály 
u diabetika, na ktoré musí dávať po-
zor?

Rovnaké ako u nediabetika -  zvýše-
ná teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a 
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu 
byť ale u  diabetikov menej výrazné. 
Diabetici v  popísaných prípadoch mali 
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudní-
ku alebo pocit skráteného dychu. Častej-
šie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, 
napínanie na vracanie a vracanie. Dia-
betik navyše môže spozorovať neoča-
kávané rozkolísanie, alebo vzostup gly-
kémií. 

Ako prebieha diabetologické vyšet-
renie počas tohto obdobia?

Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Me-
todickým usmernením hlavného od-
borníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré 
sa upravuje podľa  vývoja pandemickej 
situácie. Všetci privítame, keď pravidel-
né kontroly budú môcť byť vykonávané, 
ako sú diabetici zvyknutí u svojho leká-
ra.  V  súčasnosti všetci diabetológovia 
veľmi ochotne poradia po telefóne, ma-
ilom, alebo niektorí aj cez videohovory. 
Ak si to situácia vyžiada, termín na kon-
trolu si dohodnete na presný deň a čas.

Čo je potrebné mať nachystané pri 
kontakte s diabetológom?

Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje 
o nameraných hodnotách hladiny cukru 
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín, 
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi 
vypijete alebo užijete. Sledujte a  opíšte 
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava, 
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,... 

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíre-
niu COVID-19 v mojom dome - a čo 
mám robiť, ak má vírus v domácnosti 
niekto?

Všetkým hygienickým opatreniam je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť, 
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii po-
vrchov. Ak má niektorý člen domácnosti 
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolo-
vať sa do samostatného bytu, či chaty. 
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné 
chorému dať iba vyhradený priestor 
v domácnosti.

Ovplyvňuje COVID-19  prístup k  an-
tidiabetickým liekom,  inzulínu, či 
zdravotníckym pomôckam?

Sledujte si, aby ste mali doma zásoby 
svojich liekov a  používaných zdravot-
níckych pomôcok minimálne na 1 me-
siac. Výrobcovia uvádzajú, 
že COVID-19 nemá v sú-
časnosti vplyv na  súčas-
né výrobné a distribučné 
schopnosti liekov pre dia-
betikov.

COVID -19 odpovede pre diabetikov

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

metabolizmu a výživy

nimálne na 1 me
dzajú, 

v sú-
čas-
čné 
dia-

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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VLHNE VÁM DOM?
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0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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Malé aj veľké
kompletné
rekonštrukcie
domov a bytov

Stavby na kľúč
bazény ¦ domy

0940 743 516
denisgapco94@gmail.com

gapcostav.sk
Gapčo Stav
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MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.

príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

ZOOTECHNIK
na farmu Častá

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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Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

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

wwwwwwwww.ppiesok-sk
wwwwwwww.okrasnekamenivo

ppwwwww ppiiiesok

Z¾avy

až do -50%
na vybrané druhy materiálov

0902 777 2020902 777 202

06
-0

03
3

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 odevy06

-0
06

7

tel.: 0948 404 592
e-mail: info@3xm.sk

R E A L I T Y
» predaj
» kúpa

» prenájom
» financovanie

Hladám pre klienta
pozemok alebo starší RD

v okolí Senca

'

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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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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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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Baktéria, alebo vírus - meranie hodnoty CRP
v lekárni. Meranie cukru aj cholesterolu.

LEKÁREŇ CENTRUM

NONSTOP LINKA - 0907 790 712 Lekáreň CENTRUM, Senec
Poradenstvo cez Facebook.

27.5. Vás pozývame
na dermoporadenstvo a testovanie pleti 

Dobré ceny v našej lekárni:

leto 2020
už v predaji

Ochranné opaľovacie prípravky

-6,00 € dlhodobá zľava

Počas poradenstva zľava na dermokozmetiku, vzorky ZDARMA

len 10,00 €
len 3,00 €

0,70 €
3,50 €
5,00 €

ZDARMA
30% zľava

super cena 2,50 €

» RUKAVICE: veľkosti M, L (100 kusov)
» DEZINFEKCIA: 100 ML gély
» MASKA TVÁROVÁ: - jednorázová
                                            - bavlnená
                                            - textilná so striebrom
» GLUKOMETRE: značkové Accucheck, certifikované
» TLAKOMERY: Omron M6 comfort, M3, M2
» VITAMÍN C 1000 mg

„Sme osemčlenná rodina so šiesti-
mi školopovinnými deťmi. Manžel 
je invalidný dôchodca, donedávna 
si privyrábal na brigádach,  ja som 
nezamestnaná na aktivačných prá-
cach. Deti sú teraz počas pandémie 
doma a treba im pripravovať jedlo. 
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu, 
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme 
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny, 
mlieko, mäsové výrobky. Prosím, 
pomôžte nám nakúpiť aspoň zák-
ladné potraviny, aby sme nejako 
zvládli toto náročné obdobie.“

Je viacero možností, ako vám po-
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, 
či ste príjemcami potravinovej pomoci, 
a  to na stránke Slovenskej katolíckej 
charity u  príslušného okresného ko-
ordinátora, príp. na územnom spolku 
červeného kríža alebo na ústredí úradu 
práce. Príjemcami potravinovej pomo-
ci sú osoby v hmotnej núdzi alebo oso-
by v mimoriadne nepriaznivej alebo 
krízovej životnej situácii. Za mimoriad-
ne nepriaznivú alebo krízovú životnú 
situáciu sa považuje životná situácia 
krátkodobého charakteru, z ktorej sa 
občan alebo rodiny nedokážu sami do-
stať vlastným pričinením, napríklad, 
ak má osoba príjem pod úrovňou ži-
votného minima, pri náhlom vážnom 
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živi-
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté 
živelnými pohromami, a pod. Rodiny 

s  piatimi a  viac deťmi majú nárok na 
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv. 
veľkej potravinovej pomoci je možné 
požiadať mestský úrad alebo Charitu 
aj o potraviny, ktoré im poskytujú ob-
chodné reťazce. Potravinové reťazce 
môžu potraviny darovať jednotlivcom 
alebo  organizáciám. Cieľom je zabrániť 
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých 
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť 
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť 
na Charite, kde  sa potraviny z reťazcov 
roztriedia a rozdajú príjemcom. 

Na pomoc podobným osudom, 
ako je váš, sme aj my v Centre konkrét-
nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú 
zbierku na nákup a  distribúciu potra-
vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov po-
travín pre rodiny v  núdzi. Pomôžeme 
a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet 
na www.centrumfemina.sk.

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

» Zuzana Gajdošová
sociálna pracovníčka

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA 
– projekt Fóra života

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný 
pomer z  organizačných dôvodov so za-
mestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď 
výpoveďou z  organizačných dôvodov, 
ktorú sme rozoberali v  predchádzajú-
com článku alebo   dohodou o skončení 
pracovného pomeru z organizačných 
dôvodov. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru 
je dvojstranný úkon, ktorým na základe 
zhodného prejavu vôle zamestnanca a za-
mestnávateľa dochádza ku skončeniu pra-
covného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom 
na to, že ide o dvojstranný právny úkon, 
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďal-
ších podmienkach skončenia pracovného 
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.  
Dohoda o skončení pracovného pomeru 
musí obsahovať obligatórne dve podstatné 
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný 
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný po-
mer a deň skončenia pracovného pomeru.  
Ak by niektorá z týchto podstatných nále-
žitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.  
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa 
skončil z organizačných dôvodov, je potreb-
né, aby tento dôvod bol v zmysle ustanove-
ní  Zákonníka práce v dohode o skončení 
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie or-
ganizačných zmien ako dôvodu skončenia 
pracovného pomeru dohodou oprávňuje 
následne zamestnanca na získanie odstup-
ného. 

Odstupné je jeden z nárokov zamest-

nanca  vyplývajúcich zo skončenia pracov-
ného pomeru dohodou  z organizačných 
dôvodov, nárok sa odvíja  od  dĺžky  pracov-
ného pomeru,  odstupné najmenej v sume 
jedného násobku  priemerného mesačného 
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer 
zamestnanca trval najmenej dva roky a me-
nej ako päť rokov. V  prípade, že pracovný 
pomer zamestnanca trval najmenej dvad-
sať rokov a viac je zamestnávateľ povinný 
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päť-
násobku  priemerného mesačného zárobku.

Toto odstupné je zákonné minimum, 
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým, 
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom 
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o 
skočení pracovného pomeru aj vyššie od-
stupné. 

V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí 
s uzatvorením dohody o skočení pracov-
ného pomeru, je možné predpokladať, že  
zamestnávateľ  bude postupovať  v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce a    pracovný 
pomer skonči výpoveďou zo strany zamest-
návateľa z organizačných dôvodov. Prípady, 
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme ro-
zoberali v predchádzajúcom čísle.  

Skončenie pracovného pomeru 
z organizačných dôvodov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
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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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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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gapco64@gmail.com Kamenárstvo Gapčo
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Stavebné povolenia
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...pre Senec a okolie

0905 766 387

enka KláskováL
www.stavebko-senec.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

06
-0

00
9

10
-0

04
9

• 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

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. 

objednavky@montter.sk
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Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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Od prvého júna sa opäť otvoria zák-
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá-
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, 
dochádzka však bude dobrovoľná. 

Škôlkari a prvostupniari budú 
môcť stráviť jún v škole za prísnych 
podmienok. Bez klimatizácie, iba vo 
svojej skupine a s rezervným rúškom v 
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz-
hodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú 
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ-
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude 
smieť byť v skupinách najviac 15 detí, v 
školách najviac 20 žiakov na jednu trie-
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, 
a pre vyššie ročníky bude pokračovať 
dištančné vyučovanie.

Premiér Igor Matovič informoval, 
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj 
deti do materských škôl.

Minister školstva, vedy, výskumu a 
športu Branislav Gröhling povedal, že 
návrat do škôl bude sprevádzať viacero 
hygienických a bezpečnostných opat-
rení. O tom, či sa škola alebo materská 
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.

„Rodičia budú môcť s deťmi zostať 
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal 

minister školstva. Do materských škôl 
sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti 
zdravotníkov, policajtov, vojakov a 
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpe-
čujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov, 
pedagogických zamestnancov. Minis-
ter školstva poznamenal, že zverejne-
ný bude pomocný materiál k otváraniu 
materských a základných škôl. Podľa 
neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stih-
núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o 
týždeň neskôr.

Predseda vlády Igor Matovič po-
znamenal, že základné umelecké ško-
ly môžu vyučovať individuálne, teda 
jedného žiaka. Bližšie podmienky, 
za akých sa bude konať takéto vyučo-
vanie, budú zverejnené v najbližších 
dňoch.

Prvý stupeň 
nastúpi dobrovoľne do škôl

» red
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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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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
��0908 728 081
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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

23. mája 1618    
sa uskutočnila sa druhá pražská defene-
strácia.

Výročia a udalosti
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0905 719 132

0905 915 040
5 719 132

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT
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Po zime náš organizmus priam 
prahne po vitamínoch. V týchto 
dňoch nám však už nič nebráni v 
tom, aby sme oprášili košík a vyrazi-
li na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleni-
nu. Pripraviť si z nej môžeme chutné 
nátierky či šaláty.

Na pultoch obchodov či u predajcov na 
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej 
cibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy-
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi-
tamínov je v našej kuchyni mnohoraké a 
príprava chutných šalátov či nátierok z nej 
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná-
metov v podobe jednoduchých receptov.

Nátierka s jarnou cibuľkou
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné 

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g 
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

Postup: Zeler a mrkvu najemno na-
strúhame, jarnú cibuľku pokrájame 
na kolieska, všetko vložíme do misky a 
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu 
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť pre-
miešame. Dochutíme soľou. Podávame s 
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 

g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr-

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažít-
ky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie, 
reďkovku na zdobenie pokrájanú na ko-
lieska

Postup: Maslo dáme do misky, nechá-
me ho zmäknúť a následne vymiešame s 
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle 
s väčšími slzičkami postrúhame umyté 
reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pri-
dáme do misky k vymiešanému maslu so 
syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Ná-
tierku podávame natretú na tmavý alebo 
celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou 
pažítkou a kolieskami reďkovky.

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo-

vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné-
ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko-
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté 
čierne korenie

Postup na zálievku: Metličkou v mis-
ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a 
mleté čierne korenie a za stáleho mieša-
nia prilievame olej.

Postup na šalát: Zemiaky umyjeme, 
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uva-
ríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov 
zlejeme vodu a necháme ich vychlad-
núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme 
na polovice a vložíme do misy. Pridáme 

umyté a na kolieska nakrájané reďkovky. 
Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a 
necháme odstáť. Šalát pred podávaním 
posypeme nasekanou pažítkou.

Jarný šalát 
s reďkovkami a pažítkou

Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového 
šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL 
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase-
kanej pažítky

Suroviny na zálievku: 150 g syra s 
modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, 
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí-
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej 
omáčky, soľ

Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez 
sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi 
prstami, dáme do misky a vymiešame s 
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majo-
nézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt, 
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.

Postup šalát: Šalát rozoberieme na 
jednotlivé listy, opláchneme ich a nechá-
me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na 
kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy 
rozložíme na väčší tanier, na ne navrství-
me reďkovku aj vajcia, prelejeme priprave-
nou zálievkou a posypeme petržlenovou 
vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým 
pečivom.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

ilustračné foto                                                                                             autor RitaE pixabay
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SENEC, M.P.V. spol. s r.o.

Mierové námestie č. 5, tel.: 02/45 92 21 33, mobil: 0903 590 685
e-mail: senec@slovaktual.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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

Zľavy platia

do 1. 6. 2020. 

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE
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