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Očná Optika SENEC

Lichnerova 8
903 01 Senec

Objednajte sa
tel: 0950 248 511
www.optikasenec.sk

CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE
STRECHY

Zimné záhrady

Hliníkové prístrešky

ZADARMO!

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

",$

STAVEBNÉ
A MURÁRSKE PRÁCE

/«

e-mail: info@strechysc.sk

www.strechysc.sk

06-0003

0908 186 129

www.pristresky-pergoly.sk

hrubé stavby,
zateplenie, fasády,
potery, dlažby,
ploty, brány,
za prijateľnú cenu

0915 950 055

06-0080

25%

www.hpsmont.sk

52-0028-1

zameranie výroba montáž

-&5

všetky strešné
okná zľava až do

Hliníkové ploty

*"

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

-&5

35%

Zasklenie terás

Zimné záhrady

/«

zľava
ava až do

91-0002

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

Vezmeme do prenájmu / kúpime STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj
ornú pôdu v Tomášove

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA

Tel.: 0911 786 830

0905 746 124
09

www.strecha.ws

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

Reca 375 ¦ Igram 117 ¦ okr. Senec

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

94-0096

Najlepší výber KOTLOV

KAMENÁRSTVO Gapčo

Aj v dnešnej situácii máme
pre vás OTVORENÉ!
Za stanovených
hygienických podmienok
VYŠETRENIE ZRAKU

91-0017

Lichnerova 16, Senec
+ 421 905 433 944
www.optikmorvay.sk
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91-0005

Nová kolekcia slnečných
aj dioptrických rámov

0905 663 786
0940 743 5 16
gapco64@gmail.com
kamenarstvogapco.sk
Kamenarstvo Gapčo

07-0012

volať po-pia: 8:00 - 14:00

ARRI s.r.o.
06-0009

781200012

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

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

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
DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)
Každý týždeň:
Senec, Bernolákovo, Blatné,
Čataj, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 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

Senec

BARTOX
Strojové omietky

Servis klimatizácií – obhliadka zdarma
Výmena starších klimatizácií za nové
+ rok servisu zdarma
Dodávka a montáž nových klimatizačných
zariadení + rok servisu zdarma

Stáli klienti každý tretí servis zdarma !!!

Do konca júla 2020 - 20% zľava
z celkových cien (dodávka a montáž alebo servis)
Do konca augusta 2020 - 15% zľava
z cien montáže alebo servisu

Bližšie informácie na: dodavkamontazVZT@azet.sk

Frézovanie

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

25
rokov

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

ZĽAVAEZ
ER

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

Areál PD, Boldocká 301, Senec
tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk

e-mail: inreal@wmx.sk

91-0008

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

(medzi Galantou a Šaľou)
Na výstave nájdete
najnovšie tvary náhrobných kameňov,
ktroré Vám pri kúpe
poistíme proti vandalizmu a živlom
a poskytneme až 10 ročnú záruku

Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
06-0023

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

bartox@centrum.sk
tel.: 0911 040 007

15 – 20% ZĽAVY!!!

sme
pre vástuuž

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Ponúkame vyhotovenie
strojových omietok
06-0079

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

ani tie z Chorvátska. Mimochodom,
najzákladnejšie ľudské právo je právo
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného
človeka, chorého na mnohé závažné
diagnózy aj bez korony. A s tým sa prioritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a
naše zdravie.
Zostáva len čakať, kedy zas naše
Áno, s koronou sa treba naučiť žiť, vládne špeciály začnú zvážať z dovoto je pravda. Viacerí už majú skúsenosť leniek ľahkovážnych (na náklady nás
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u všetkých), kedy sa zas začne povinná
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, dru- karanténa a kedy sa zas novinári rozhá, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No píšu o porušovaní ľudských práv. Lenzdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska, že - všetci tí akosi ignorujú všetky iné
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska ľudské práva ako tie vlastné. V prípade
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf vracajúcej sa pandémie ide takmer o
nových nákaz v Chorvátsku už poma- úmyselný trestný čin. Aspoň v morálly dosahuje úrovne z druhej dekády nom a etickom, ako aj civilizačnom, ak
apríla. Bulharsko je na zozname rizi- už nie rýdzo právnom zmysle.
kových krajín a televízie nám ukazujú
Fakt sa s tým musíme
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi naučiť žiť, ale trošku inak.
do Burgasu. Prečítajte si články a ko- Teda, oveľa zodpovedmentáre spred mesiaca, ako namietali nejšie a ohľaduplnejšie,
mnohí “mienkotvorcovia” porušova- vážení!
nie ľudských práv vzhľadom na vtedy
S pozdravom veľa
platné obmedzenia u nás. Predháňali šťastia
sa v kritike vlády, premiéra, krízového
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Aj to zaznelo v milej, emotívnej a
slušnej reakcii funkcionárov istého fotbalového klubu na kritiku zo
strany hlavného hygienika i predsedu vlády v súvislosti s absolútnym
porušením všetkých nariadených a
odporúčaných hygienických pravidiel organizovania spoločenských
podujatí.

52-0090

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk

Musíme sa s tým naučiť žiť

10-0049

SENECKO
Redakcia:
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Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
tel.:

SC20-28 strana
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0948 312 754

36-0009

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°

BYVANIE

IVANKA PRI DUNAJI
Zabezpečenie dopravy

Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

- OSB DOSKY
- KROV NA MIERU
- STREŠNÉ LATY
- DOSKY
- HRANOLY
- FOŠNE
- TATRANSKÝ PROFIL

STAVEBNÉ REZIVÁ - Ivanka pri Dunaji | Tel.: 0902 485 616
www.stavebnereziva.sk | stavebnerezivask@gmail.com

0902 777 202

ś
možnoasvy
dopr
www.piesok-sk.sk
w
ww.piesok-s
p
www
www.okrasnekamenivo.sk
okrasnekameniv

06-0027

STAVEBNÉ
REZIVÁ
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06-0037

SENECKO

ČALÚNNICTVO
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

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

Vzorkovňa - Sklad
Vinohradnícka 16, Senec

0904 111 115

S RECHY
Y

KROVY & PODKROVIA

e-mail: krovstav.info@gmail.com

KROVSTAV

Tesárske, Klampiarske, Pokrývačske práce
Zdarma: poradenstvo, zameranie strechy,
cenová ponuka, uskladnenie materiálu

91-0069

Predaj - Montáž kompletných striech a podkroví

SEKOSTAV spol. s r.o. Realizácia rodinných domov
hrubjak@canstav.sk

» pracovné odevy - 0911 340 130
» stavebné práce - 0911 408 660
e-mail: sekostav@sekostav.sk

06-0027

Šamorínska 4B, 903 01 Senec

www.canstav.sk

91-0023

PO

0903 343 802

06-0033

NÚ

KA

: » predaj stavebného materiálu
E
M » betónu a štrku » práce s JCB

SC20-28 strana
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Občianska
riadková
inzercia

Nepodceňujte riziká
energetických nápojov

01 AUTO-MOTO / predaj

V lete sa potrebujeme veľmi často
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte
pokoj!

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhradné diely, trofeje a všetko od motorizmu. Tel.
0903818122
»ČZ-JAWA
Odkúpim
M o t o c y ke l / D i e ly - S E RIÓZNA DOHODA. Tel.
0908205521
»CZ 175 JAWA 250 PIONIER
STADION, JAWA 90 SIMSON, KÚPIM TIETO MOTORKY. Tel. 0915215406

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem
garsónku v Senci v RD.Tel.
0905737309

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726
»Kúpim rôzne starožitnosti, staré hodiny, mince, fotograﬁe, trofeje.Tel.
0903416726

12 DEŤOM

Mnohí, najmä z prostredia mladšej
generácie, siahajú po takzvaných energetických nápojoch. V domnení, že sú
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti
únave a osviežia. Lenže, nie je to s tými
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v
plechoviciach až také jednoduché.
Sortiment ponúkaných energy drinkov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulujúcich látok je však vo všetkých nápojoch
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so
stimulačným účinkom pridávajú výťažky
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich
tiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť
kofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne
používa lacná fruktóza, vyrábaná chemicky rozkladom kukuričného škrobu.
V štúdii publikovanej vedeckým
časopisom Frontiers in Public Health sa
konštatuje, že energy drinky skutočne
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť
a ďalšie komponenty môžu mať stimulačný efekt ako na ľudskú telesnú schránku,
tak aj na nervový systém.
Pravidelní konzumenti energetických nápojov však za to platia nezanedba-

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje
sa, že predovšetkým mladší konzumenti
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzumácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny
amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k
depresiám, úzkostným stavom, a dokonca
k samovražde. Významnú úlohu v tom
všetkom môže zohrať narušenie prirodzeného spánku veľkými dávkami kofeínu.
Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak.
Silne sladené energetické nápoje so
sebou nesú rovnaké riziká ako iné nealkoholické nápoje s vysokým obsahom
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu
hrozí konzumentom nápojov s vysokým
obsahom fruktózy tiež poškodenie obličiek. Viacero štúdií dáva pitie energetických nápojov do súvislosti s častými
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a celkovou podráždenosťou.

14 RÔZNE / iné

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

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

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!
Doplnky a montáž ZADARMO!

» Zdroj: FAZ

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

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

INZERCIA

0905 915 040

NON STOP Služba

Chcete si podať riadkový inzerát?

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

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

Pohreby už od 400 €

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

13 RÔZNE / predaj

»Predám
skartovačku. Cena dohodou. Tel.
0908880728

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

Malé aj veľké kompletné
rekonštrukcie domov a bytov
Stavby na kľúč bazény ¦ domy

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 PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

03 BYTY / predaj

11 HOBBY A ŠPORT

SPOMIENKY

04 BYTY / prenájom

12 DEŤOM

BLAHOŽELANIA

05 DOMY / predaj

13 RÔZNE / predaj

06 POZEMKY / predaj

14 RÔZNE / iné

07 REALITY / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA

Návod nájdete na strane 4.

0940 743 516

denisgapco94@gmail.com

gapcostav.sk
Gapčo Stav

SC20-28 strana
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Chcete si podať inzerát?
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36-0051

»Predám Citroen Xsara Picaso, 1,8 benzín,
86 000 km, rok výroby
2003. Veľmi zachovalý,
aut. klimatizácia + 4 náhrad. kolesá. Malacky.
Tel. 0907170009

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

SENECKO
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Záhradkárstvo Dráb, Dukelská 4986, Bernolákovo
Tel.: +421 948 447 001, e-mail: zahradkarstvodrab@gmail.com
/zahradkarstvo-drab
91-0070

/zahradkarstvodrab

SC20-28 strana

5

Najčítanejšie regionálne noviny

ZDRAVIE / BÝVANIE, ZAMESTNANIE

6

Problém s kyselinou močovou?
NOVÁ PREDAJŇA OKRASNÉHO KAMEŇA
na sklade viac ako 100 druhov

ZĽAVY až do výšky 70%
0905 111 444

y,
štrky, makadam
prava
piesky, autodo

Tureň, č.d. 733
okres Senec
(v areáli AM Metal s.r.o.)

06-0030

Kyselina močová je chemická látka, • kombinácie oboch faktorov.
ktorú sa v tele prirodzene vytvára
počas štiepenia látok, ktoré sa naSledovanie hladiny kyseliny mozývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj čovej je potrebné pri zisťovaní rizika
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj ochorenia srdcovo-cievneho systému
meriame a zisťujeme jej hladinu.
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseliny močovej upozorňuje na riziko zhorV súčasnosti sa hladine kyseliny mo- šenia komplikácií cukrovky a/alebo
čovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa zhoršením srdcovo-cievnych ochorení.
postupne odkrýva jej súvis s mnohými Zvýšenú hladinu kyseliny močovej počas života majú častejšie muži ako ženy.
inými ochoreniami, hlavne s:
y
• cukrovkou,
U časti ľudí so zvýšenou
ýšenou
• metabolickým syndrómom,
hladinou kyseliny močoočo• vysokým krvným tlakom,
vej sa vyvinie dna.
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek.
Nabudúce si povieme
eme
o problémoch s kyseliliZvýšená hladina kyseliny močovej nou močovou viac.
býva následkom jej
» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
• zvýšenej tvorby,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
• zníženého vylučovania,
metabolizmu a výživy
Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života

63-0017

Hladina kyseliny močovej
– urikémia [μmol/l]

Novorodenci

pod 340

Dojčatá

pod 220

Batoľatá

pod 150

Deti pod 15 rokov

Pod 390

POLIENKA aj GUĽATINA

Dospelí muži

180 - 420

Dospelé ženy

180 - 340

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

PALIVOVÉ
DREVO
0917 649 213

Zdroj: https://www.alphamedical.sk

 

16-0200
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='!,
SENEC (pri ázijskom bistre)
mail: senec@droptic.sk
2/6BD!,B!/

- 40%

M U L T I FO KÁ L N E
OKULIARE
;)';&'53&'+'<3$&
zadarmo na www.droptic.sk .



 

!"#
$&'()$&()*"
$&'()$&('+'(),/
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&'+'(3351678/2/ks
fb: optikadroptik insta: dr.optik_sk

75-12

www.droptic.sk
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HLAVU HORE, FARMÁRI / SLUŽBY

Zakliata krajina
Bola raz jedna krajina. Mala krásne
hory, jaskyne, hrady a čistú vodu.
Obchádzali ju prírodné pohromy aj
vojny. Bola však zakliata.

Boj o krajinu musíme vyhrať
kúpiť. Niektorí lokaji sa prezliekli za revolucionárov. Ľudia pochopili, že nestačí mať kľúče od palácov v zakliatej krajine, ale treba všetko vyčistiť. Odborníkov
na upratanie krajiny však bolo málo.
Mnohí sa stali súčasťou korupcie. Ďalší si povedali, že keď kradnú hore, tak
budú “dolu” kradnúť tiež. A v krčmách
si rozprávali, že sa aj tak nič nezmení.
Mládež odišla študovať do zahraničia a nevracala sa späť. Tým hore chodili
denne tisíce mailov a anonymov od zúfalých ľudí. Pracovali do úmoru, cítili
únavu a frustráciu z kritiky zo všetkých
strán. Ako sa to skončilo? Príbeh nemá
koniec. Opakuje sa donekonečna v histórii ľudstva. Boj dobra a zla, lenivosti
a pracovitosti, strachu a odvahy, klamstva a pravdy, zbabelosti a statočnosti.
Boj, ktorý prebieha každý deň v každom
z nás.
Príbeh
našich
charakterov a svedomia. Boh ešte
nedokončil
svoje
stvorenie. Pozýva
ýva do
spolupráce každéždého z nás. V
modlitbe aj v
práci.

» Ján Košturiak

pravovaného programu EÚ Next Generation,“ uviedol M. Fecko.
Pozemkové úpravy, sceľovanie, to
sú témy, ktoré sa tiahnu samostatným
Slovenskom už desiatky rokov. Na Slovensku pritom máme viac ako 3.500 katastrálnych území so 100 mil. vlastníckych vzťahov. Na jednu parcelu pripadá
priemerne 12 vlastníkov. Za takmer 30
Tento problém je multirezortný, dotý- rokov sa urobilo len 431 projektov poka sa pôdohospodárstva, životného pro- zemkových úprav. Vláda SR deklaruje,
stredia aj dopravy. „Treba nájsť správnu že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy
mieru. Nielen sceľovať pozemky, ale aj na celom Slovensku ukončené, čo vyrietvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť ši problémy katastra, pôdy, nájomných
aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plo- vzťahov, ale aj kríženia farmárov na pochy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré liach. Možno je to trochu optimistický
boli dané našimi predkami. Do krajiny predpoklada a na jeho splnenie by si to
musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku, žiadalo maximálnme zintenzívniť pomaktoré stoja pri ceste už roky,“ vyjadril sa losť súčasného procesu.
minister Ján Mičovský.
„Do konca júla by malo byť podpísaných 130 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA
a MPRV. Po podpise sa začnú vykonávať
úpravy v týchto 130 katastroch. Intenzívne hľadáme ďalšie zdroje financií na
projekty pozemkových úprav, aj realizáciu spoločných zariadení a opatrení
(remísky, vetrolamy, aleje, vodozádržné
a protierózne opatrenia) či už zo štátneho
rozpočtu alebo z eurofondov, vrátane pri» red
Minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom
a zástupcami zo sekcie pozemkových
úprav MPRV zúčastnili na seminári o
pozemkových úpravách, zelenej krajine a trvalo udržateľnom živote na
vidieku.

33-0058

Vždy ju ovládali cudzie národy. Keď
sa oslobodila, ovládli ju domáci zlodeji.
Platili si svojich lokajov a spoločne rozkrádali krajinu. Štátni úradníci terorizovali obyčajných ľudí, vyberali od ľudí
provízie a úplatky. Niekedy ich obrali aj
o pôdu a majetok. Všade mali svojich
ľudí. Krajina chudobnela a zlodeji bohatli. Zničili školy, nemocnice, cesty, pôdu,
prírodu, skorumpovali sudcov, policajtov aj úradníkov, ktorí mali dohliadať na
poriadok. Ľudia boli zúfalí a modlili sa
k Bohu, aby oslobodil tento kúsok zeme
od tohto trápenia. Nakoniec sa stalo sa
niečo neočakávané. Skorumpovaní lokaji boli porazení. Víťazi prišli do úradov. Našli tam čudných ľudí, zvláštne
zmluvy a množstvo časovaných bômb.
Nemali skúsenosti s vládnutím a museli
sa veľa učiť. Nemali skúsenosti s klamstvom, intrigami a podrazmi a nechali
sa oklamať.
Porazení v strachu pred trestom
začali rozoštvávať obyvateľstvo a organizovať nepokoje. Začali zhromažďovať
peniaze a hľadať tých, ktorí by sa dali

Najčítanejšie regionálne noviny

Výročia a udalosti
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského letectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

12. júla 1940

Výročia a udalosti
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moderných dejinách súťažili aj ženy.

13. júla 1908
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Spoľahlivé riešenie pre strechu

Škridla, ktorá
nikdy nevybledne

Predaj a Montáž
Tesárske, Klampiarske,
p
,
Pokrývačske
práce

ZĽAVA
%
AŽ

Vzorkovňa - Sklad

40

Vinohradnícka 16
Senec
0904 111 115

zľava

40%
BOLERO

cena za m² od:

9,50 €

s DPH

zľava

40%
BRAVURA

cena za m² od:

11,18 €

s DPH

zľava

40%
SAMBA 11

cena za m² od:

11,59 €

s DPH

zľava

40%
TWIST

cena za m² od:

11,75 €

s DPH

zľava

40%
STODO

cena za m² od:

13,18 €

s DPH

e-mail: krovstav.info@gmail.com

KROVSTAV

zľava

40%
FIGARO 11

91-0068

s DPH

98-0002

cena za m² od:

9,28 €
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Keď sa povie A...
Malo by sa povedať aj B. Mnohí si u
nás myslia, že sú kazateľmi jedinej
prípustnej pravdy a tak skresľujú, fabulujú či priam klamú. Tak to bolo aj
s tvrdeniami o neskutočne obmedzujúcich opatreniach u nás, hraničiacimi až s porušovaním ľudských práv.

nancov na počet nevyhnutný pre ich
nové využitie - ubytovanie zdravotníckeho personálu a karanténne kapacity.
Nasledoval zákaz verejných podujatí a
združovania vôbec a to ani vrámci rodiny, ak ste bývali v iných domácnostiach.
Ustaly stavebné práce a ku každej údržbárskej(vodo-/elektro inštalatér napr.)
Môžeme opísať veľa príkladov zo za- ste museli doložiť, či to bolo skutočne
hraničia, kde boli a doteraz sú obme- nevyhnutné. V aute nesmeli sedieť dve
dzenia oveľa prísnejšie. Začnime naprí- osoby z dvoch rozdielnych domácnosti.
A ľudia nereptali.
klad Veľkou Britániou.

Prvá chyba bola osudná

Na Slovensku ste to nezažili

Boris Johnson ako premiér urobil
najskôr dosť nešťastne rozhodnutie,
že treba krajinu “premorit”, teda neuviesť do praxe žiadne prísne obmedzenia, nech si ľudia vybudujú kolektívnu
imunitu. Teória je teória, prax je prax a
tá ukázala, že keby sa opatrenia prijali
včas, nemuseli by sme v Británii na tri
mesiace úplne vypnúť ekonomiku. Podobný prístup za chybu označil aj hlavný epidemiológ vo Švédsku, ktoré tiež
nedbalo na sploštenie krivky a stavilo
na premorenie.

Príchodom plného lockdown sa krajina doslova zastavila. Škótsko-Anglická hranica bola uzatvorená prakticky
úplne, následovalo uzatvorenie tzv.
Counties, teda regiónov a napokon obmedzenie verejnej dopravy aj na vnútroregionálnej úrovni.Na vstup do MHD
ste potrebovali okrem rukavíc a rúška
ešte aj oficiálny doklad od zamestnávateľa, že ste kľúčový zamestnanec a ten
vás oprávňoval cestovať len vo vymedzenom priestore, nie univerzálne. Asi
ako keby ste žili v Pezinku a dochádzali
do Bratislavy, tak tam by vás kontrola
pustila. Ale do Trenčína (ak by vôbec
jazdil vlak) by vám nepredali ani lístok.
Všetky verejné podujatia sú naďalej zrušené, komunálne voľby odložené.

Prišlo uzamknutie

Zavreté bolo doslova všetko
gentných (v zmysle napr. transplantácii)
sú pozastavené. Ak nemáte v tele zabodnutý nôž alebo iný naliehavý problém,
tak môžete zavolať lekárovi, popísať príznaky a on vám pošle predpis do vami
vybranej lekárne vo vašom okolí.

23.3. bol vyhlásený lockdown, teda
“uzamknutie” s platnosťou od 26.3..
Pravidlá zastavili akúkoľvek dopravu
Zhrnutie
mimo Britániu s výnimkou zásobovaOpatrenia na Slovensku boli menej
nia, všetky druhy pohostinstiev a čo sa Obmedzenia pokračujú
drastické, ale prijaté včas. Dnes sú praktýka hotelov, tak tie okresali zamestVšetky plánované úkony mimo ur- ticky ukončené - aspoň tie, ktorá budia

dojem osobných obmedzení. Máme v
nemocniciach infekčné oddelenia a kto
vie, že je, alebo by mohol byť infekčný,
má zo zákona povinnosť dodržať všetky
predpisy, ktoré sú pre takýto stav vyžadované. Nie preto, že je to napísané v
zákone, ale preto, že je to pre bezpečie
nás všetkých.

Z Veľkej Británie pre REGIONPRESS
Ondrej Putra
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praca@billa.sk
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Reštaurácia LOBSTER

Slovenská Grafia a.s.

Slnečné jazerá - JUH, Senec - hľadá:

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

prijme

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
MECHANIKAÿþûĈöāðŷòúŭò÷Ăăāþùþą

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

SBS GUARDING s. r. o.

Hľadáme

opatrovateľky

príjme strážnikov na prevádzky

v Senci

do domácnosti
klientov v obciach:
Nová Dedinka
Most pri Bratislave
Kráľová pri Senci
Miloslavov

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

Potrebný kurz opatrovania

Viac info na tel. č.:
0907 799 234

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Plat: 600 €/mes. netto

06-0075

INFO: 0948 011 210, 0903 210 677

36-0002

PRIJME IHNEĎ

06-0090

pomocnú
• pomocného kuchára /-ku
silu do kuchyne
Mzda: 900 €

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

91-0067

SENECKO

Požiadavky:

- 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

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

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

SBS GUARDING s. r. o.

0903 969 611

v Miloslavove

OSTRAVA     
ŠTETI
ŠTETI
 
  


0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PONUKA PRÁCE

32-0081

Práce vo výškach

príjme strážnikov na prevádzky

52-0089

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

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

32-0079

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!



   
      
 

0800 500 091


85 0464

  

!!! 

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SC20-28 strana
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

Najčítanejšie regionálne noviny
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Vstavané skrine
na splátky

OBNOVA STRIECH

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň
poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

NON STOP lin

Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

66-0140

34-0099

www.lk-servis.sk

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

SC20-28 strana
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ka

0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

87-0046

penziou a bohatým programom
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

0918 531 177

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

