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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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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
EXPEDIENTOV
ROBOTNÍKOV výroby expedície
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA

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

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

Požiadavky:

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

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY
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ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

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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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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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás

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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MALI invest, s.r.o.
Vrakunská 29
825 63 Bra�slava
Tel.: 02 40 258 258
Mobil: 0901 787 101
lipka.maliinvest@gmail.com

� poistenia pre spoločnos�, jednotlivcov 
� hnuteľný, nehnuteľný majetok
� poistenie rodinných príslušníkov
� PZP/havarijne poistenie
� zodpovednosť z povolania, za škodu
� komplexné cestovné poistenie
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tel.: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov

ODVOZ Odpadov
veľkokapacitnými

kontajnermi

DOVOZ Stavebného materiálu
štrku, piesku,drte

e-mail: kontblesk@stonline.sk

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel
KONT-BLESK
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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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)

Krik zlodejov

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ak by niekoho slovo zlodej už v ti-
tulku dnešného príhovoru náhodou 
urážalo, prosím, treba dočítať do 
konca a už vopred za to ďakujem.

Moralista alebo mravokárca alebo 
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu 
mravnosť a morálka je zas súbor uzná-
vaných mravných noriem.

Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím 
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj 
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedo-
mosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”

Od moralistov by sa očakávalo, že 
žijú prísne mravne. Že uznávajú mrav-
né a zákonné normy. Že rešpektujú 
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich 
aspoň z času na čas vedomosti, teda 
poznanie trochu zabolí, dá podnet k 
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom 
nasleduje vlastné konanie. A najmä vy-
jadrovanie. 

Najpočúvanejším rozhlasovým vy-
sielaním sú správy o hliadkach polície 
a ich meraniach. Najaktívnejšou pod-
nikateľskou činnosťou je optimalizácia 
daní. Internet je plný ponúk na predaj 
už vypracovaných referátov, najrôz-
nejších záverečných prác, vrátane tých 
diplomových. Biznis so vzdelaním pre-
kvitá a čím viac prekvitá, tým menej 

vzdelania sa dostáva do nás prirodze-
nou cestou a tým viac hlúpneme. Pro-
paganda potrebuje nemysliacich.

Médiá zneužívajú svoju moc a pod 
frázou akejsi svätej povinnosti krágľu-
jú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú 
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem 
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja 
pracovná pozícia vôbec nie je. A som 
si tiež jasne vedomý vlastnej nedoko-
nalosti. Ctím výzvu pápeža Františka 
- “Kto som ja, aby som súdil?”

Samozvaných mediálnych ale aj 
tých bežných “božstiev” na Slovensku, 
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrova-
telia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je 
naozaj už dosť. Pritom kradne každý, 
kto obchádza pravidlá, normy a najmä 
morálku a etiku. 

No, na dnes končím, ide dopravný 
servis... Aby som vedel, kde chvíľku 
musím a kde inak potom 
nemusím. A kde môžem, 
keď sa MNE zachce.

Viem, vedomosti bo-
lia, ale, prosím, snažme 
sa aspoň trošku vedieť 
a vidieť.

S pozdravom
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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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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA

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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BARTOX
Strojové omietky

Ponúkame vyhotovenie
strojových omietok

bartox@centrum.sk
tel.: 0911 040 007 06
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gapco64@gmail.com 
kamenarstvogapco.sk 
Kamenarstvo Gapčo 

KAMENÁRSTVO Gapčo
Reca 375  ¦  Igram 117  ¦  okr. Senec

0905 663 786 
0940 743 516
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 
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0905 244 504, 0905 244 503
AREÁL PD Senec, Boldocká 201

Autolak Ro-Jo
www.lakovna-senec.sk

» Lakovnícke práce - osobné vozidlá, LKW,
            priemyselné lakovanie
» Karosárske práce
» Riešenie poistných udalostí
» Odťahová služba - 7 miest / 6,5 t + príves 3,5 t
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ulož si toto číslo, nikdy nevieš,
kedy ho budeš potrebovať!

Tel.: 0949 707 391
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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    

»Kúpim motocykel jawu, 
čz aj terénnu, aj náhrad-
né diely.Tel. 0907374235
Odstránim autovrak, 
šrot, bezplatne.Tel. 
0907374235
»Kúpim starší mo-
ped stadion, babetu, 
vzduchovku Sláviu.Tel. 
0903765606
»ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SE-
RIÓZNA DOHODA.Tel. 
0908205521
»CZ JAWA 175 250 JAWA 
90 PIONIER MUSTANG 
STADION KÚPIM TIETO MO-
TORKY.Tel. 0915215406

»Prenajmem 1 a 2 izbový 
byt v Kráľovej pri Senci.
Tel. 0905464526
»Prenajmem garson-
ku v Senci v RD.Tel. 
0905737309

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»PREDÁM ČÍNSKE KAČIČ-
KY. Tel. 0907 949 734
»Predám pšenicu a Jač-
meň. Tel. 0907 241 857

»Predám skartovačku. 
Cena dohodou. Tel. 0908 
880 728
»Hľadám paniu na upra-
tovanie 2izb.bytu v BA 
1xmes. za 5E/hod. Tel. 
0915 491 915
»Hľadám opatrovateľku 
pre imobilnú pacientku v 
poobedňajších hodinách 
v Bernolákove. Tel. 0905 
366 492

»Hľadám kamarátku na 
občasné stretnutia od 50 
do 58r. Tel. 0907369234

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    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 4.

29. júla 1954        
vyšiel vo Veľkej Británii prvý diel trilógie 
Pán prsteňov od J. R. R. Tolkiena.

Výročia a udalosti

Je leto a snažíte sa v plavkách vyze-
rať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to 
nebude. Vďaka pandémii sme vraj 
v priemere na hmotnosti pribrali 
všetci dva kilogramy.

Prišli s tým rakúski odborníci na 
výživu. Dva kilogramy plus je však len 
priemer, takže u niektorých to už môže 
znamenať vážny problém. Ako vždy, 
každý prírastok na hmotnosti zname-
nal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť 
do normálu, len nech to nepotrebuje 
veľa námahy.

Iní vedci - z Kanady a z Peru nedáv-
no poukázali na diétny boom, ktorý 
mal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto-
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej 
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z 
dobrej rodiny a slečny veru mohutnej 
postavy. Táto jemná bytôstka sa často 
trápila tým, že jej pleť má príliš červe-
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, 
ako jej príbuzní, že ju budú považovať 
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo 
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a 
destilát je tam totiž súčasťou bežného 
stolovania aj v tých najslušnejších ro-
dinách. Slečna si teda nechala poradiť 
od istej “babonárky”. (Babona je viera, 
že niektoré javy a udalosti sú prejavom 
nadprirodzených síl alebo znamením 
buducnosti, predsudok, vžitý názor 
bez rozumového zdôvodnenia.) Na zá-
klade rady tejto ženy vypila každý deň 
malý pohárik octu - a prišiel predpo-

kladaný úspech. Mademoiselle Lapa-
neterie schudla, jej pleť bola bledšia. 
Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena 
zomrela.

Boj proti zbytočným kilogramom 
zúri už celé stáročia. Je známa reklama 
na dietetický výrobok z roku 1895 - na 
priloženom obrázku. Inak, vo Francúz-
sku ešte aj v minulom storočí pretrvá-
vala fáma, že octový liek môže spôsobiť 
chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedo-
kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť 
k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske 
krásky ešte stále v takejto viere konzu-
mujú zmes jablčného muštu a octu.

Vládca Dionýzios zo Syrakúz (na-
rodený okolo roku 360 pred Kristom) 
bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo 
tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vy-
riešil tak, že schoval svoje telo do veže 
veľkosti človeka, z ktorej mu vykuko-
vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi 
nepraktické, to verte!

Pribrali sme a riadne

» red
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RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Hľadáme

do domácnosti
klientov v obciach:

Potrebný kurz opatrovania
Viac info na tel. č.:

0907 799 234

opatrovateľky

Nová Dedinka
Most pri Bratislave

Kráľová pri Senci
Miloslavov 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

Hľadáte ľudí?
inzerujte

0905 719 132
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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
91
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Je leto a snažíte sa v plavkách vyze-
rať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to 
nebude. Vďaka pandémii sme vraj 
v priemere na hmotnosti pribrali 
všetci dva kilogramy.

Prišli s tým rakúski odborníci na 
výživu. Dva kilogramy plus je však len 
priemer, takže u niektorých to už môže 
znamenať vážny problém. Ako vždy, 
každý prírastok na hmotnosti zname-
nal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť 
do normálu, len nech to nepotrebuje 
veľa námahy.

Iní vedci - z Kanady a z Peru nedáv-
no poukázali na diétny boom, ktorý 
mal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. sto-
ročí. Archívne sa zachoval prípad istej 
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z 
dobrej rodiny a slečny veru mohutnej 
postavy. Táto jemná bytôstka sa často 
trápila tým, že jej pleť má príliš červe-
né podfarbenie. Obávala sa, práve tak, 
ako jej príbuzní, že ju budú považovať 
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo 
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a 
destilát je tam totiž súčasťou bežného 
stolovania aj v tých najslušnejších ro-
dinách. Slečna si teda nechala poradiť 
od istej “babonárky”. (Babona je viera, 
že niektoré javy a udalosti sú prejavom 
nadprirodzených síl alebo znamením 
buducnosti, predsudok, vžitý názor 
bez rozumového zdôvodnenia.) Na zá-
klade rady tejto ženy vypila každý deň 
malý pohárik octu - a prišiel predpo-

kladaný úspech. Mademoiselle Lapa-
neterie schudla, jej pleť bola bledšia. 
Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena 
zomrela.

Boj proti zbytočným kilogramom 
zúri už celé stáročia. Je známa reklama 
na dietetický výrobok z roku 1895 - na 
priloženom obrázku. Inak, vo Francúz-
sku ešte aj v minulom storočí pretrvá-
vala fáma, že octový liek môže spôsobiť 
chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedo-
kázané tvrdenie, že ocot môže prispieť 
k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske 
krásky ešte stále v takejto viere konzu-
mujú zmes jablčného muštu a octu.

Vládca Dionýzios zo Syrakúz (na-
rodený okolo roku 360 pred Kristom) 
bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo 
tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vy-
riešil tak, že schoval svoje telo do veže 
veľkosti človeka, z ktorej mu vykuko-
vala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi 
nepraktické, to verte!

Pribrali sme a riadne

» red

To najobyčajnejšie, najnevyhnut-
nejšie, každodenné mydlo. Mydlo a 
mydlenie sa. To je základ hygieny 
súčasného civilizovaného tvora z 
rodu homo sapiens.

V prípade mydla viaceré dochova-
né legendy ako o mieste jeho zrodu ho-
voria o úpätí hory Sapo a čase asi tisíc 
rokov pred naším letopočtom. Viaceré 
zhody poukazujú na istý vrch neďaleko 
Ríma. K Sapo ľudia nosili obetné dary 
pre uctievané božstvá. Tuk obetova-
ných zvierat kvapkal do rozpáleného 
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes 
sa premiešala s pôdou a časom presiak-
la do blízkeho potoka, kam ženy chodi-
li prať šatstvo. Všimli si, že šaty majú 
bez veľkej námahy krásne vypraté. Aj 
to je však nateraz iba jedna z legiend.

“Sapo” sa však stalo základom slo-
va mydlo v najrôznejších jazykoch sve-
ta a je ním dodnes.

Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla 
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvod-
ná zmes čohosi, čo by sme dnes nazvali 
modlovou, sa začala používať medzi 
riekami Eufrat a Tigris asi v čase 2500 
rokov p.n.l. Na Summerských doskách 
archeológovia objavili vyryté pokyny 
na výrobu základnej mydlovej zmesi. 
V recepte odporúčajú zmiešať vodu s 
popolom rastlín a vyvariť spolu s lo-
jom. Táto receptúra prechádza neskôr 
kultúrami Babylončanov, Egypťanov, 
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé 

známky vedomého mydlárskeho re-
mesla v Európe boli objavené v starove-
kom Ríme, kde v ruinách Pompejí od-
kryli mydláreň so zásobami hotových 
mydiel. Avšak Rimania používali 
mydlo len na pranie alebo čistenie ná-
strojov. 

Naopak, takí starovekí Egypťania 
sa pravidelne kúpali. Ebersov papyrus, 
lekársky dokument z obdobia okolo 
roku 1550 pred n. l., popisuje miešanie 
rastlinných a živočíšnych olejov s alka-
lickými soľami na vytvorenie mydlové-
ho materiálu používaného na liečenie 
kožných ochorení, ako aj na umývanie. 
Niekedy v tých časoch vraj dal Mojžiš 
Izraelitom detailné zákony nariaďujúce 
osobnú čistotu. Tiež poukázal na súvis-
losť hygieny so zdravím a náboženskou 
očistou.

Nuž, mydlo naše každodenné, buď 
pochválené! 

Keď sa povie mydlo

» red
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e-mail: sekostav@sekostav.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

PONÚKAME:

SEKOSTAV spol. s r.o.
» predaj stavebného materiálu
» betónu a štrku     » práce s JCB
» pracovné odevy - 0911 340 130
» stavebné práce - 0911 408 660
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Predajòa Tureò - otvorené aj v sobotu

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

0902 777 2020902 777 202

wwwwwww.piesok-s
www okrasnekameniv

pp

možnosś

dopravy
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0904 111 115
e-mail: krovstav.info@gmail.comS  RECHYS  RECHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

KROVY & PODKROVIA

Vzorkovňa - Sklad
Vinohradnícka 16, Senec

KROVSTAV

Zdarma: poradenstvo, zameranie strechy,
cenová ponuka, uskladnenie materiálu

Predaj - Montáž kompletných striech a podkroví 

Tesárske, Klampiarske, Pokrývačske práce

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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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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V minulom článku sme rozobrali pro-
ces Oddlženia, kedy sa fyzická osoba 
zbavuje svojich dlhov. V tohto týždňo-
vom článku si rozoberieme obdobný 
postup v situáciách keď sa do úpadku 
dostane Právnická osoba, teda najmä 
obchodná spoločnosť. 

Návrh na vyhlásenie konkurzu (ďa-
lej len „Návrh“), podľa zákona č. 7/2005 
Z.z., (zákon o  konkurze a  reštruktu-
ralizácii), môže podať dlžník (štatutár 
spoločnosti), veriteľ, likvidátor v  prí-
padoch keď spoločnosť vstúpila do 
likvidácie alebo iná osoba ustanovená 
zákonom.  Návrh sa podáva na vše-
obecnom súde dlžníka, to znamená na 
okresnom súde v sídle krajského súdu, 
v obvode ktorého má dlžník buď sídlo 
alebo miesto podnikania. Pri podaní 
Návrhu dlžníkom, toto podanie nie je 
len jeho právom ale aj povinnosťou. 
Zákon mu ustanovuje povinnosť podať 
Návrh do 30 dní, od kedy sa dozvedel 
alebo sa pri zachovaní odbornej sta-
rostlivosti mohol dozvedieť o svojom 
predlžení. Do predlženia sa spoločnosť 
dostane v prípadoch keď má viac ako 
jedného veriteľa a  hodnota záväzkov 
presahuje hodnotu majetku spoločnos-
ti. 

Návrh je oprávnený podať aj veriteľ. 
V návrhu je povinný uviesť skutoč-
nosti, z ktorých možno odôvodnene 
predpokladať platobnú neschopnosť, 
t.j. označiť svoju pohľadávku 30 dní 

po lehote splatnosti a označiť ďalšieho 
veriteľa s pohľadávkou ktorá je taktiež 
30 dní po splatnosti. Pri tomto druhu 
podania treba upozorniť na fakt, že 
ak súd konkurzné konanie začaté na 
základe návrhu veriteľa zastaví z dô-
vodu osvedčenia platobnej schopnosti 
dlžníka, veriteľ zodpovedá dlžníkovi, 
ako aj iným osobám za škodu, ktorá 
im v súvislosti s účinkami začatia kon-
kurzného konania vznikla. V tomto prí-
pade, však pre veriteľa exituje možnosť 
liberácie (zbavenia sa viny), ak preuká-
že, že pri podávaní návrhu postupoval 
v dobrej viere a  s odbornou starostli-
vosťou.

Samotná štruktúra Návrhu musí 
spĺňať  všeobecné náležitosti podania 
podľa Civilného sporového poriadku, 
ktorými sú: určenie súdu, označenie 
subjektov, označenie veci ktorej návrh 
sa týka a podpis. Okrem všeobecných 
musí obsahovať aj osobitné náležitos-
ti, podľa toho aký subjekt ich podáva 
a taktiež potvrdenie o úhrade preddav-
ku na odmeny a výdavky predbežného 
správcu. Suma preddavku je vyhláškou 
Ministerstva spravodlivosti určená vo 
výške 1. 500 eur.  

Návrh na vyhlásenie konkurzu 

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

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

Predchádzajúca vláda zanedbala po-
vinnosť urobiť poriadok v prenájmoch 
štátnej pôdy. V roku 2018 Európska 
komisia a Protimonopolný úrad SR 
veľmi zásadným spôsobom upozorni-
li Slovenskú republiku, že štátna pôda 
sa musí prenajímať za trhových pod-
mienok. SPF ani MPRV SR nepodnikli 
žiadne kroky, aby tento stav zmenili.

„Asi z istých populistických opatrení. 
Túto povinnosť dodnes nikto nevyriešil, 
musíme ju vyriešiť my. Pretože si musíme 
ctiť zákon, musíme si ctiť poriadok. Práve 
z tohto dôvodu dávame trestné oznáme-
nie na neznámeho páchateľa v súvislos-
ti s možným porušením povinnosti pri 
správe cudzieho majetku,“ vyhlásil mi-
nister pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR Ján Mičovský.

SPF spravuje 23percent poľnohos-
podárskej pôdy v rámci SR. Tvorcom 
trhových cien sú ostatné subjekty. SPF 
doposiaľ s dlhodobo cenami nájmov 
silne deformovala trh a zvýhodňovala 
nájomcov oproti ostatným poľnohospo-
dárskym subjektom na trhu. „SPF má 
záujem novými cenami nájmu postupne 
odstrániť diskrimináciu a znevýhodne-
nie ostatných subjektov na trhu,“ dodala 
Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka 
Slovenského pozemkového fondu.

Rok 2020 je aj z pohľadu koronakrízy 
veľmi náročný, a preto MPRV SR hľadá 
spravodlivé a nediskriminačné rieše-
nia, ktoré budú zasahovať významné 

spektrum poľnohospodárov. „A preto 
môžem vyhlásiť, že náš rezort má v tejto 
chvíli k dispozícii na pomoc poľnohos-
podárom 110 mil. eur. Je to 45 mil. z euro-
fondov, ktoré sme už oznámili a na jeho 
prerozdelení pracujeme, a 55 mil. eur zo 
štátneho rozpočtu. Hľadaním všetkých 
dostupných možností v agrorezorte sa 
táto čiastka navýši o ďalších 10 mil. eur. 
Takže spolu máme k dispozícii 110 mil.
eur,“ vysvetlil Ján Mičovský. Na jeseň 
2020 by mohli k tejto čiastke pribudnúť 
ďalšie milióny.

Objem peňazí, ktoré pôjdu do eu-
róspkeho poľnohospodárstva, sa má 
oproti pôvodnému návrhu Komisie z 
roku 2018 zvýšiť. To je ďalšia potešiteľná 
správa. Dodatočné prostriedky agrosek-
toru poskytne aj nový plán na obnovu 
ekonomiky EÚ po koronakríze. Do poľ-
nohospodárstva by tak Únia mala naliať 
dodatočných 24 miliárd eur. Väčšina no-
vých peňazí pôjde do projektov financo-
vaných z eurofondov.

Ešte do jesene 110 miliónov eur

» Zdroj: MPaRVSR
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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Pokládka,Pokládka,
dovozdovoz

- 30% - 30% zľavazľava
na koberce 200x290 mmna koberce 200x290 mm

- 40% - 40% zľavazľava
na všetky shyggy kobercena všetky shyggy koberce

AkciaAkcia

Slovakia TAP s.r.o.
PEZINOK
Bratislavská 85
tel. 033/642 25 06 

otvorené:
po-pia: 800 - 1700

         so: 900 - 1300

www.slovakiatap.sk

KOBERCE - PVC

LETNÝ VÝPREDAJ
    na kusové koberce zľava 
                                   (do vypredania zásob)

- metrážne, bytové, kancelárske a kusové koberce

- pvc, vinyl, sokle, lišty

- obrusy, garníže, behúne, rohože

Akcia -40%
-50%na zbytkové koberce zľava
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25. júla 1897       
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tam napísal svoje prvé úspešné príbehy.

Výročia a udalosti
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ZĽAVY           70%

NOVÁ PREDAJŇA OKRASNÉHO KAMEŇA

až do výšky
Tureň, č.d. 733

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

0905 111 444 štrky, makadamy, 

piesky, autodoprava

na sklade viac ako 100 druhov
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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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• 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

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

0902 416 560
0910 322 544 www.dombezvlhkosti.sk 78
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Nech hľadám ako hľadám, nájsť 
neviem. Ak si však otvorím ktoré-
koľvek noviny v ktorejkoľvek kraji-
ne Európy, všade sa dočítam o or-
ganizovaní štátnych pôct pre obete 
pandémie a ich pozostalých.

Iste, u nás ich “veľa” nebolo. Lenže 
- koľko je v prípade straty ľudského ži-
vota veľa alebo málo? Kde je tá hranica 
medzi mávnutím ruky a spomienkou na 
ešte nedávno žijúceho človeka?

Bolo to dávno
Prvé dva tri piatky sme tlieskali z 

okien a balkónov v úľave, v mylnej 

úľave, že nás, mňa a mojich blízkych, 
to práve obišlo. Dnes už opäť poctivo 
statočne a neúnavne nadávame na 
zdravotníctvo, netlieskame ničomu, 
nerešpektujeme nič a nikoho iba svoje 
“práva” a “slobody”. A ak aj, tak iba tí, 
ktorých považujeme za akýchsi čudá-
kov, za takmer chorobomyseľných. A 
určite za otravných a nás a náš rozlet 
obmedzujúcich.

Koľko je 28?
Vyjadruje číslo 28 veľa alebo málo? 

Takmer tri desiatky... Čo to znamená, 
ak niekoľko tisíc obetí mali Španieli či 
Nemci alebo Taliani? Lenže - uvažujeme 
o číslach, alebo o kedysi živých ľuďoch, 
niekoho príbuznych, blízkych, milova-
ných? Kde je tu hranica medzi veľa a me-
dzi málo? A je vôbec v prípade zbytočnej 
smrti čo i len jedného človeka prípustné 
slovo málo?

Festivalové leto
Tento rok má na Slovensku inú po-

dobu. Veľké zhromaždenia nie sú povo-
lené. Našťastie. Ak by totiž boli, davom 
na nich by bolo úplne jedno, že nejaká 
pandémia zbiera sily na druhú vlnu - as-
poň podľa najvyhlásenejších svetových 
odborníkov na infekčné ochorenia, ako 
aj podľa Svetovej zdravotnej organi-
zácie. Ale aj tak, stačí si pozrieť pláže 
kúpalísk, stačí sa večer prejsť mestom 
- opäť si užívame svoje pôžitky, kávičky, 

pivko, svoje zmrzliny, dobré jedlá, mno-
hí aj more. Svoje. Ale nevidím v dohľad-
ne ani len jednu jedinú spomienkovú 
aktivitu. Minútu ticha za tých 28. Vyslo-
venie úcty a vďaky za to, že tu ešte sme. 

Pieta nie je divadlo
Pred tromi mesiacmi sme tlieskali z 

balkónov, lebo médiám sa páčilo, ako 
tlieskajú v Taliansku či v Španielsku. 
Keby sa im tak chcelo zapáčiť aj to, že 
dnes sa v tých krajinách konajú skrom-
né pietne akcie, no na najvyššej úrovni 
kráľov či prezidentov alebo predsedov 

vlád. Lenže na tak potrebný mediál-
ny cirkus pre bulvár to asi “nevydalo”. 
Keby sa nám tak chcelo vzdať úctu tým 
takmer trom desiatkam, ľuďom, ktorí 
by tu s nami možno ešte toto leto boli, 
keby...

A tak si dovolím za vydavateľstvo i 
redakcie pod značkou REGIONPRES-
SU - vysloviť to staré smutne známe 
Requiescat in pace. 

A žiaľ, priložiť fotografie z najnovšej 
spomienky v Španielsku. Slovenské to-
tiž nemám.                                                     ib

Zdroj: AP

Zdroj: AP

Nezabudli sme tak trochu na niečo?
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- 40%
M U L T I F O K Á L N E 

O K U L I A R E  

fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

�������	
�����
������������������������������������!"#

���$��&'(�)��$&����(�����������)�*"����
���$��&'(�)��$&����(���'�+'(�����������)�,/����

��'�+'(���������������������1�"2#
�&�'+�'(�3�3���5��1����678/2����/ks

	�;�)'�;&�����'���53�&��'����+'<��3$�������&���
zadarmo na www.droptic.sk.
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SENEC (pri ázijskom bistre)
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 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 35%
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NOVÉ PRACOVNÉ 
MIESTA!!!
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY 
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