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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

46
-0

12
4

 PREDAJ 
MLÁDOK
od 11.8. 2020

NA STRANE č.2

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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1www.hpsmont.sk
www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

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

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady
Zasklenie terás

Hliníkové ploty
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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708
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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

zľava až doa až do

35%
zľava až do

35%

všetky strešné
okná zľava až do 25%všetky strešné
okná zľava až do 25%
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0915 950 055
vŕtané, narážané, kopané
STUDNE
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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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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)

BARTOX
Strojové omietky

Ponúkame vyhotovenie
strojových omietok

bartox@centrum.sk
tel.: 0911 040 007 06
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Neurážajte vidiek, živí vás!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Až si raz budete chcieť dať raw, teda 
surový, nepečený steak, alebo blue 
rare alebo very rare, teda veľmi mier-
ne opečený - iba krátko ošľahnutý 
nad plameňom či rare alebo well, 
dokonca well done, mali by ste vedieť 
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.

Kravy, teda, v zmysle, hovädzina, 
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina, 
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj 
ten váš milovaný melón. A tiež múka na 
chlieb a pečivo, čo do seba denne pchá-
te. To sa jednoducho na parkovisku pred 
obchoďákom ani na terase kaviarne 
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa 
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý prí-
klad, na viac aj tak nemáte.

„Dedinčania vedia iba chľastať a 
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode te-
levíznej ankety celoplošného vysielateľa 
mladý muž z mesta. Už napohľad pách-
ne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v 
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Pri-
chádza na rad slečna, ktorá označila štýl 
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tra-
gédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa ve-
rejného domu a to ešte po službe. „Majú 
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje 
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté 
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa 

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywo-
ode, prinajhoršom v kresle moderátorky 
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som 
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimo-
chodom, jedna taká sa práve nedávno 
vo svojom veku krátko po dvadsiatke 
pochválila bulváru, že “vyhorela”. 

Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc 
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhu-
jú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to 
vysielajú a končiac tými, ktorí tak nao-
zaj myslia.

Vážení, bez vidieka by ste do dvoch 
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak 
ho láskavo neurážajte.

Narodil som sa v meste a väčšinu 
života prežil v ňom. Posledné roky však 
väčšinu času trávim na vidieku. V dome 
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi 
tam nesmrdí a keď poviem susedom slo-
vo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa. 
Tragikomické karikatúry 
človeka, ktorých je v mes-
tách čoraz viac, mi nijako 
nechýbajú, naopak.

Vidiek náš, vďaka ti, ja 
ťa mám v hlbokej úcte!

S pozdravom
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Stavebné povolenia
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...pre Senec a okolie

0905 766 387

enka KláskováL
www.stavebko-senec.sk
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plynových kotlov, elektrokotlov,
ohrievačov vody plynových a elektrických,

ročné prehliadky a čistenie kotlov,
oprava sporákov, inštalatérske práce

Tel.: 0910 996 565, intexasro@gmail.com

OPRAVY - SERVIS

PREDAJ a MONTÁŽ KOTLOV
Montáž elektrického podlahového vykurovania
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www.integra-fs.sk   e-mail: integra-fs@integra-fs.sk
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Myslenická 23, PEZINOK (Grinava)
tel.: 033/640 53 48
mobil: 0907 724 351
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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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UBYTOVANIE
v 3 a 4 lôžkových
APARTMÁNOCH

0905 567 138

VLASTNÁ KUCHYNKA, 
WC, SPRCHA, TV, WIFI

 (blízko SENCA)

lôžko 8 Eur/noc
cena platí na 12 a viac nocí
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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

Očarujúce kvetinové aranžmány,
dekorácie, darčeky a záhradka

Nová predajňa - Kvetinový svet

Senec, Krátka ul.3, za Úradom práce
Samuel Martišovič DiS, tel.: 0910 279 197

Otvárame v priebehu septembra
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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 PlatbaMobilom.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    

»Predám 1i. byt v Senci, 
ul. Pribinova za 75.000 
€. RK - nevolať.Tel. 
0918544736

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

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám skartovač-
ku. Cena dohodou.Tel. 
0908880728

»Ozve sa mi obyčajná 
žena vek, váha a krá-
sa nevadí ja 50nik rád 
odpíšem každej. Tel. 
0919272541

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                    

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.

Máme malú krajinu, ale je rozdelená 
a rozdrobená. Je to diagnóza tohto ná-
roda, ktorý vďaka svojej nesvornosti 
často trpel pod panstvom iných náro-
dov - Maďarov, Nemcov alebo Rusov. 

Je dobré mať rôzne názory, disku-
tovať a hádať sa. Cieľom by však mala 
byť dohoda a spoločný postup pre celú 
krajinu. Celá naša história je príkladom 
rozhádaných a proti sebe bojujúcich 
skupín a osobností. Malý národ sa tak 
stával ešte menším a slabším. Nepáči sa 
nám, že Slovensko ovládajú zahraničné 
korporácie a obchodné reťazce, ale nena-
učili sme sa ešte nakupovať potraviny od 
slovenských farmárov a spolupracovať 
so slovenskými podnikateľmi. Aj v poli-
tike vidím ľudí, ktorí majú síce spoločný 
cieľ, ale každý ho chce dosiahnuť iným 
spôsobom. Ego a pýcha sú nástrojmi 
zla. Zlo rozdeľuje, zabraňuje tvoriť dob-
ro. Nesvornosť a závisť sú tie najhoršie 
vlastnosti, ktoré si so sebou nesieme. 
Na to, že sme kresťanská krajina, mohli 
by sme byť viac dobroprajní, viac sa 
počúvať a rešpektovať názor druhého, 
menej rozdeľovať a viac spájať. Sme ob-
darení schopnosťou hľadať na druhých 
namiesto talentov a darov chyby a ne-
dostatky . Zároveň sme precitlivení na 

spätné väzby a kritiku k sebe samému. 
Škodíme si tým.

Každý človek je iný a vidí svet iným 
spôsobom. Pokora a ochota pozrieť sa 
na svet očami druhého nás môže spojiť k 
spolupráci. Iba spolupráca vedie k rozvo-
ju, boje spôsobujú rozklad. 

Mám pracovné skúsenosti s ľuďmi 
z rôznych krajín a kontinentov. Napriek 
mnohým náboženským aj kultúrnym 
rozdielom sme vždy našli spoločnú reč a 
dokázali sme spolupracovať. Spájal nás 
spoločný projekt a cieľ. Možno nám aj 
na Slovensku chýba spoločný projekt a 
cieľ. Očistiť ho od zlodejov nestačí. Treba 
mať väčšiu víziu pre naše deti a vnúča-
tá. V politike vidieť často malých ľudí s 
veľkým egom. Hádajú sa a dokazujú si 
kto je viac. Bolo by dobré, keby tam boli 
veľkí ľudia s pokorou, ktorí pochopili, že 
viac vzniká zo služby 
a spolupráce. Vzorec 
súperenia je 1 - 1 = 0. 
Vzorec synergie je 1 
+ 1 = 2 alebo 4 aj 100. 
Nesvornosť je stagná-
cia, v svornosti je 
progres. 

Nesvornosť

» Ján Košturiak

služby 
Vzorec 
1 = 0. 

e je 1 
aj 100. 
stagná-
ti je 

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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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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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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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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KUCHYNSKÉ ŠTÚDIA

SENEC - Lichnerova 78, tel.: 0918 555 277, mail: predajnasc@monetix.sk
PEZINOK - NC MOLO, Myslenická 2/C, tel.: 0918 555 449, mail: predajnapk@monetix.sk

Pondelok - Piatok : od 09:00 do 18:00 hod. | Možnosť objednania sa na grafický návrh aj cez víkend

ZADARMO 
3D GRAFICKÝ NÁVRH

na plánované
  kuchyne Family
-45%

AŽ DO
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Príprava terénu 
na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Požičovňa náradia

Údržba zelene

Požičovňa náradia
Otvorené aj cez víkend - na tel. objednávky

Nová 12, Veľký Biel

0948 359 782

Rozvoz náradia priamo k Vám!

Údržba zelene

Návrh a vizualizácie záhrad

Kompletná realizácia záhrad

Príprava terénu na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Dodávka a navážka zeminy

Závlahové systémy

www.abmajstri.sk
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0904 111 115
e-mail: krovstav.info@gmail.com

Vzorkovňa - Sklad
Vinohradnícka 16, Senec

KROVSTAV

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

Predaj - Montáž kompletných striech a podkroví 

Tesárske, Klampiarske, Pokrývačske práce

ZĽAVY
až do 50%
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profil:                                             ,

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

MATEP BA spol. s r.o.
25 rokov - odbornosť, kvalita, spolahlivosť

ZĽAVA

40%

okná a vchodové dvere

s bezpečnostným

kovaním

možnosť skrytého kovania

Bojnická 18
Bratislava

0905 310 394
0915 743 541

paska@matepba.sk
matepba@matepba.sk 

výmena poškodenej sieťoviny v sieťkach

DOPLNKY K OKNÁM:
rolety, žaluzie exteriér - interiér, sieťe, sitové dvere,

al parapety exteriér, pvc parapety interiér, garážové brány
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Ak spĺňate podmienky, potom si pre-
čítajte nasledujúce informácie. Možno 
zmeníte názor na obnovu štruktúry vá-
šho firemného či obecného autoparku.

Počet elektronabíjačiek na Slovensku 
sa vďaka príspevku od štátu určite zvýši. 
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási 
druhé kolo výzvy na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabí-
jacích staníc. Na tieto dotácie je vyčle-
nených 650-tisíc eur. O podporu môžu 
okrem samosprávy tentoraz žiadať aj pod-
nikatelia. „Rozširujeme okruh žiadateľov 
aj projekty, na ktoré bude možné získať 
podporu. Tiež sme zvýšili maximálnu 
výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k 
razantnejšiemu budovaniu infraštruktú-
ry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je 
možný,” zdôraznil vicepremiér a minister 
hospodárstva Richard Sulík. Podľa šéfa 
rezortu hospodárstva „ak chce Slovensko 
patriť medzi lídrov v automobilovom prie-
mysle, musí sledovať a podporovať trendy 
v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektro-
mobility, ako aj v prípade vodíkovej mo-
bility, ktorej podporu rezort tiež plánuje,” 
dodal minister.

Výzva s presnými podmienkami pod-

pory je zverejnená webovej stránke MH 
SR https://www.mhsr.sk/uploads/files/
qHb44BUX.pdf. Zverejnená bude aj na 
webovej stránke Slovenskej inovačnej a 
energetickej agentúry, ktorá celú výzvu 
administruje. „Prihlásiť sa do nej bude 
možné od 2. septembra do 30. novembra,” 
vysvetlil štátny tajomník rezortu hospo-
dárstva Karol Galek. Obce, vyššie územné 
celky a nimi zriadené organizácie môžu 
získať dotáciu vo výške 95 percent sumy 
potrebnej na svoj projekt, 5 percent musia 
byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu 
získať dotáciu vo výške 50 percent. Mini-
málna výška dotácie je stanovená na 2 500 
eur. V závislosti od projektu môže samo-
správa získať maximálnu dotáciu 18 000 
eur a podnikatelia 9 000 eur.

Potrebujete dotáciu 
na elektronabíjačku?

» red
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tel.: 0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

Kamenosochárstvo Kajal

4
ll

Výstava náhrobných kameňov.
Najnovšie tvary, najväčší výber 
v celom regióne.
Predsezónna AKCIA pre dôchodcov:
betónový základ,
zlaté aj strieborné písmená
a doplnky: lampáš a váza ZADARMO!
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ŠTÚROVO���Sobieskeho 4 
�����	
����������0918 513 270 
sturovo@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk/akciaAkcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.

ŠŠTÚROVO
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4Akcia platí na laminované plastové okná Slovaktual PASIV od 15.8. do 15.9.2020

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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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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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 -

» stavebné práce - 0911 408 660
0911 340 130

Prijatím novej právnej úpravy v spo-
rovom konaní (CSP - Civilný sporový 
poriadok) došlo k zániku právneho 
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s 
určitým ekvivalentom resp. náhradou 
sa  v civilnom konaní stretávame s poj-
mami zabezpečovacie resp., neodklad-
né opatrenie.

Zabezpečovacím opatrením súd zria-
di záložné právo na veciach, právach alebo 
na iných majetkových hodnotách dlžníka 
na zabezpečenie peňažnej pohľadávky 
veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude 
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na 
zníženie svojej hodnoty majetku). Konanie 
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia 
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. za-
bezpečovacie opatrenie možno nariadiť 
len na základe  návrh adresovanému prí-
slušnému okresnému súdu. Návrh okrem 
všeobecných náležitostí musí obsahovať 
vymedzenie predmetu záložného práva, 
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohro-
zená, opísanie skutočností, ktoré osvedču-
jú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému 
sa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd 
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia 
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti, 
že výkonu záložného práva predchádza 
právoplatné rozhodnutie súdu o  priznaní 
pohľadávky.  K  skončeniu zabezpečova-
cieho opatrenia môže dôjsť dvomi spô-
sobmi a to buď zánikom (uplynutím času, 

ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú) 
alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú, 
dôvody na základe ktorých bolo opatrenie 
vydané( napr. uspokojenie pohľadávky). 

V situácii, keď sa nám želaný stav nepo-
darilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na 
nariadenie neodkladného opatrenia ako 
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k  zabez-
pečovaciemu. Súd  v takom prípade nariadi 
neodkladné opatrenie iba za predpokladu, 
že účel nebolo možne dosiahnuť inak. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, za-
bezpečovacie opatrenie súd nariadi v prí-
pade obavy, že exekúcia bude ohrozená, 
z rovnakého dôvodu súd nariadi neod-
kladné opatrenie. Neodkladné opatrenie 
súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné 
bezodkladne upraviť pomery medzi stra-
nami. S ohľadom na  subsidiárnu povahu 
neodkladného opatrenia vo vzťahu k za-
bezpečovaciemu opatreniu by mal navr-
hovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť sku-
točnosti, na základe ktorých preukáže, že 
účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím 
opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká 
a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako za-
bezpečovacie opatrenie.

Zabezpečovacie a neodkladné 
opatrenia podľa CSP

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

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

63
-0

04
5

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 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%

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk
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Podnikatelia, ktorí v minulom roku 
uviedli na trh inovatívny výrobok či 
službu, sa môžu prihlásiť do súťaže 
o Cenu ministra hospodárstva SR 
Inovatívny čin roka 2019. 

Vicepremiér a minister hospo-
dárstva Richard Sulík informoval, že 
aj takýmto spôsobom chce pomôcť 
podnikaniu na Slovensku a ocenením 
podnikateľov motivovať. „Na Sloven-
sku sa všeobecne výrazne ťažšie pod-
niká ako pred 15 rokmi a pre inovácie 
to platí obzvlášť,” zdôraznil. Práve táto 
súťaž je podľa neho „dobrý spôsob, ako 
upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je 
dobrý nápad, čo pomôže v budúcnos-
ti“.

Prihlášky môžu záujemcovia po-
sielať do 30. septembra na adresu 
Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúrya na email sutaz@siea.gov.
sk. Zúčastniť sa jej môžu právnické 
osoby alebo fyzické osoby - podnika-
telia so sídlom v Slovenskej republike. 
Súťaž má tri kategórie, týka sa inovácií 
výrobkov, technologických inovácií a 
inovácií v oblasti služieb. Podmienkou 
je, že musí ísť o inováciu, ktorá bola na 
trh uvedená v minulom roku. „Minis-
terstvo hospodárstva oceňuje v každej 
kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou 
bude vecná cena a finančná odmena vo 
výške 7000 eur. Druhé miesto v každej 

kategórii rezort hospodárstva odmení 
finančnou cenou vo výške 5000 eur 
a vynálezca inovácie umiestnenej na 
treťom mieste dostane 3000 eur,“ in-
formovala poradkyňa ministra Jana 
Kiššová. Vicepremiér R. Sulík zároveň 
vyzval ľudí, ktorí sa venujú inováciám, 
aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny 
budú odovzdané počas podujatia Coo-
peration Innovation Technology Trans-
fer v dňoch 20. – 21. októbra.

Kritériami, ktoré bude pri vyhod-
nocovaní posudzovať odborná komi-
sia, sú samotná inovatívnosť, ďalej 
prínos pre spotrebiteľa, zákazníka, 
či spoločnosť. Posudzovať sa bude aj 
vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, 
na národné hospodárstvo ako aj vplyv 
na ekológiu. 

Ak ste inovátori, 
môžete získať zaujímavú cenu!

» red
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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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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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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Plechové krytiny 
a škridly za ozaj 
výhodné ceny.
Strechy na kľúč a 

rekonštrukcie striech.

0905 746 12409
Neváhajte zavolať!

www.strecha.ws
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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

78
12

00
01

2

32
-0

08
1

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   

17. augusta 1916       
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicis-
ta a literárny kritik (* 1847).

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 915 040
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Ministerstvo zdravotníctva pokra-
čuje vo veľkom upratovaní liekovej 
politiky a nastavuje pravidlá tak, 
aby mal pacient pri každej diagnóze 
liek bez doplatku alebo so sociálne 
akceptovateľným doplatkom. 

Po novom sa tak odstránia vyššie 
doplatky za rozdielne množstvo liečiva 
v lieku, tzv. „Prax ukázala, že pacienti 
nemali pri všetkých diagnózach do-
stupný liek bez doplatku alebo so so-
ciálne akceptovateľným doplatkom. V 
liekovej politike preto pokračujeme vo 
veľkom upratovaní, až 400 liekov bude 
preradených do nových referenčných 
skupín tak, aby mal pacient zabezpe-
čenú liečbu bez ohľadu na „silu lieku“, 
ktorú mu predpísal jeho lekár,“ vysvet-
ľuje štátna tajomníčka ministerstva 
zdravotníctva Jana Ježíková.

Ako príklad z praxe možno uviesť 
liek na mnohopočetný myelóm, čo je 
druh rakoviny, ktorá útočí na určitý 
druh bielych krviniek. Na trhu dnes 
existuje v troch rôznych „silách lieku“, 
10, 15 a 25 mg, pričom iba najsilnejší 25 
mg bol plne hradený. Po novom budú 
plne hradené aj 10mg a 15mg balenia. 
„Táto zmena zabezpečí dostupnosť 
liečby pre pacientov s rovnakou diag-
nózou, bez ohľadu na ich individuálne 
potreby dávkovania,“ doplnila štátna 
tajomníčka ministerstva zdravotníctva 

Jana Ježíková.
Na Slovensku máme k 1. júlu kate-

gorizovaných 4 291 liekov, teda tých, 
ktoré sú pre pacientov k dispozícii po 
predpísaní lekárom z verejného zdra-
votného poistenia v plnej alebo čiastoč-
nej úhrade. Nové referenčné skupiny 
budú nastavené v praxi od najbližšej 
jesene.

V súčasnosti sa pracuje  na ohláse-
nej zmene legislatívy v rámci sociálne-
ho balíčka, ktorý sa dotýka najzraniteľ-
nejšej skupiny obyvateľov. Ide o úpravu 
zákonov, ktorými sa zrušia doplatky za 
lieky pre deti do šiestich rokov veku, 
ľudí ťažko zdravotne postihnutých a 
dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľad-
ňovať výška ich príjmu, a to do výšky 
doplatku najlacnejšieho zameniteľné-
ho lieku.

Lieková politika 
v prospech pacienta

» red

15. augusta 1914        
bol slávnostne otvorený Panamský 
prieplav.

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

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
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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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 
Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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PRÁCA NA SLOVENSKU  
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR

VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom

UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY

Kontakt: 0918 493 960 
Mail: stajanslovakia@azet.sk

HĽADÁTE ĽUDÍ? inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE

16. augusta 1896       
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

Výročia a udalosti
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Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

Bonusy k pobytu nájdete na 
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie: 
0918 591 942, 0905 978 920
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177

85
_0

54
7,

  I
  6

1-
 0

20
6

KŠX-Delta príjme 
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Základná mzda: 
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Miesto práce: �������	
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Kontakt: 0918 493 960
Mail: 

mhruby.idelta@gmail.com
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

Prijmeme nových zamestnancov 
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