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Lichnerova 16, Senec
+421 905 433 944

www.optikmorvay.sk

Objednajte sa u nás
na vyšetrenie zraku

odbornosť - kvalita - spoľahlivosť

» nová kolekcia
   rámov 2020 

» výber kvalitných
   kontaktných šošoviek

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 do

40%
zľava až do

40%

plechové krytiny už odplechové krytiny už od

a až doz oava až dava až dz o
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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

POJAZDNÁ ČISTIAREŇ PERIA
PERINBABA

Ponúkame čistenie peria,
výrobu vankúšov a paplónov

Trhovisko Šafárikova, Senec
Po - Pia: 11:00 - 16:00

So: 10:00 - 12:00
Info: 0940 362 204

Starší občania, ktorý nemajú možnosť dopraviť svoje
staré periny k nám, stačí zavolať, prídeme, odvezieme,

vyčistíme a privezieme späť. Doprava zadarmo.

Čo s vašou alergiou, prachom a roztočmi?
Prídte k nám! Čisté perie, zdravý spánok.
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Tel.: 0910 200 999

zemné práce, výkopové práce,
terénne úpravy 

www.BagerJCB.sk
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Turecká 4/B

903 01 Senec

+421 910 977 755
beatlespubsenec@gmail.com

Čapujeme: Plzeň 12º, Kofolu

⁕ oslavy
⁕ žúry pre
   mladých
⁕ firemné
   posedania
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Prijmeme na TPP

0905 182 120
objednavky@yend.sk

Y END spol. s r. o.
Hrubý Šúr

zákl. mzda:
900 € + diéty+ odmeny

vodiča vozidla sk. “C”
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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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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 od 21. septembra
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Po - Pia: 9:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00

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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Stavebné povolenia
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...pre Senec a okolie

0905 766 387

enka KláskováL
www.stavebko-senec.sk

Šialená doba

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nie, nejde o expresívum, šialenosť je 
úplne bežné slovenské slovo, na ktoré-
ho význam, sme, vidieť navôkol, akosi 
nadšene zabudli. Tak si teda pripomeň-
me, že šialenosť je porucha rozumových 
schopností, strata rozumového úsudku, 
pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo.

Rímsky filozof, štátnik a dramatik 
Seneca tvrdil, že šialenstvo je krátkodobý 
hnev, ktorý neovládame a nemecký spi-
sovateľ, výtvarník a politik Johann Wolf-
gang von Goethe si zas myslel, že nič nás 
neprivádza tak blízko k šialenstvu, ako keď 
sa za každú cenu a napriek všetkým argu-
mentom odlišujeme (chceme odlišovať) od 
ostatných a najmä od rozumnosti. Naopak, 
podľa Goetheho - nič neudržuje zdravý 
rozum tak spoľahlivo, ako keď žijeme oby-
čajným spôsobom s mnohými ľuďmi a pre 
mnohých ľudí. A pre úplnosť – americký 
spisovateľ Joseph Heller poukazuje na to, že 
šialenstvo je mimoriadne nákazlivé, najmä 
v prostredí, v ktorom ľudia rezignovali na 
myslenie.

Médiá už dávno prestali informovať o 
udalostiach a pustili sa – často aj s pomo-
cou intelekt urážajúcej a do očí udierajúcej 
lži do politického boja, mnohé sa správajú 
odpornejšie a nehanebnejšie, ako Rudé prá-
vo pred rokom 1989.

Mnohí šialenci, pretože ich postihla 
porucha rozumových schopností -  pova-
žujú výroky šarlatánov za sväté písmo, 
ignorujú názory a varovania vedeckých 
autorít, doba báb Váng je naspäť. Ak k 
tomu primiešame čoraz viac vzrastajúcu 
verbálnu agresivitu, ignoráciu faktu, opo-
vrhovanie ľuďmi okolo seba, nachádzame 
sa uprostred Danteho pekla. A hoci ho 
Alighieri spočiatku písal ako komédiu, 
dokonca podľa Bocaccia s prívlastkom 
„božskú“, ide o opis pekla, v ktorom Luci-
fer požiera zradcov, strážených Ábelom a 
Kainom, z ktorého nás Dante neskôr spre-
vádza do očistca, plného  pýchy, závisti, 
hnevu, lenivosti, lakomstva, obžerstva a 
smilstva. (Mimochodom to je sedem smr-
teľných hriechov.)  Mýtus o Slovensku 
padol najnovšie v prieskume agentúry Fo-
cus, podľa ktorého 75 percent obyvateľov 
tejto krajiny nie je ochotných prispievať na 
chod cirkví u nás. Ak zaprieme 
Boha, potom už môžeme za-
prieť všetko. Pravdu, fakty, 
vedu, brata, suseda, choro-
bu, čokoľvek. Lebo sme pri-
pustili šialenosť doby.

Zdravý rozum 
tým, ktorí ho ešte 
majú, želá
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80948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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PRENÁJOM MINIBÁGRA 1000kg
 65 eur bez dph / 24h, + 30eur doprava  
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60918 966 065,  www.pozicajsibager.sk
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Zeleninárská s.r.o. Vás pozýva
na samozber papriky - výber z viacerých odrôd

Informácie: 0917/ 969 357
Cena 50 centov / kg

Zber začína 26.9.2020 denne od 7:00 - 17:00 h.
Polia medzi Kostolnou pri Dunaji a Hrubým Šúrom
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Dezinfekcia

0948 359 782

Ničenie choroboplodných 
mikroorganizmov

Likvidácia 
holubieho trusu

Ubytovacie 
zariadenia, byty, 
sklady

Po vytopení pivníc

Po havárii kanalizácie

Tepovanie

Upratovanie

Búracie
práce

Vypratávanie
priestorov

www.abmajstri.sk

0948 359 782

Tepovanie

Upratovanie

Búracie práce

Vypratávanie priestorov

Letná a zimná údržba plôch
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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 €



SC20-39 strana 4

LEKÁRNICI / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

»Kúpim staré auto, ale-
bo motocykel, aj ná-
hradné diely, trofeje, 
všetko od motorizmu.
Tel. 0907374235
»Odkúpim vaše staré, 
jazdené aj havarova-
né auto. Ponúknite.Tel. 
0905218938
»ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SE-
RIÓZNA DOHODA. Tel. 
0908205521

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Predám 2 dverovú 
viacúčelovú skriňu (ve-
šanie, police). Cena do-
hodou. Tel. 0908880728
»Predám skartovač-
ku. Cena dohodou. Tel. 
0908880728
»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchyn-
skú linku, rôzne. Tel. 
0919176233

»Ahoj mám 43 r. 180cm, 
80kg. Hľadám si priateľ-
ku na vážny vzťah iba 
SMS.Tel. 0949169521

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

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.

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    

V piatok 25. septembra si aj na Sloven-
sku pripomíname Svetový deň lekár-
nikov. V časoch, kedy v podstate celý 
svet  čelí už druhej vlne pandémie ko-
ronavírusu, sa dvojnásobne patrí spo-
menúť si aj na lekárnikov. 

S čím iným, možno neštandard-
ným, ste sa počas svojho pracovného 
dňa stretávali? Odpovedá PharmDr. 
Marek Demko z  lekárne Centrum v 
Senci.

Nová situácia nás donútila zapraco-
vať nové pracovné postupy týkajúce sa 
príjmu, sanitácie aj výdaja liekov, zistili 
sme, že sklenená beriéra medzi lekárni-
kom a pacientom, v minulosti považo-
vaná za komunikačnú bariéru, sa stala 
nevyhnutnou súčasťou pri výkone nášho 
povolania. V prvých dňoch to bol boj o 
zabezpečenie rúšok pre pacientov, ktoré 
sa nám podarilo zabezpečiť od lokálneho 
výrobcu, masívna príprava dezinfekč-
ných prostriedkov podľa receptúry WHO, 
kde sme denne pripravili až dvesto 100 ml 
balení a nekonečná dezinfekcia priesto-
rov prevádzky, aby sa minimalizovalo 
riziko nákazy, ako zamestnancov, tak aj 
našich pacientov.

Kto, respektíve čo vám najviac po-
čas prvej vlny pandémie pomohlo? 

Myslím, že pripravený na takýto boj 
nebol nikto, ale postupným zavádzaním 

procesov chrániacich zamestnancov aj 
našich pacientov, sme dokázali počas 
prvej vlny pandémie udržať chod lekárne 
bez skracovania otváracích hodín. Ve-
deli sme, že  práve v tejto ťažkej situácii 
sú pacienti ešte viac odkázaní na našu 
pomoc. Medzi prvé opatrenia patrilo vy-
tvorenie presklenej bariéry na výdajných 
miestach, UV čistička vzduchu, ktorá 
permanentne čistila vzduch počas otvá-
racích hodín. Tým sme eliminovali na 
minimum pravdepodobnosť šírenia víru-
su. Našej prevádzke samozrejme najviac 
pomohli naši zamestnanci, ktorým patrí 
veľké ďakujem, nevynechali v práci ani 
jeden deň, ďalej to boli kolegovia z iných 
lekární, s ktorými sme spoločne hľadali 
chýbajúce produkty na trhu napríklad 
jednorazové rukavice a samozrejme 
aj naši disciplinovaní pacienti. Aj jed-
noznačne pomohlo ubúdanie papiero-
vých lekárskych predpisov a pribúdanie 
elektronických predpisov liekov.

Ako Vás vnímajú samotní pacienti?
To je skôr otázka pre Senčanov. Dúfam, 

že pozitívne. Pre mňa práca lekárnika nie 
je 8-hodinová pracovná doba. Senčania 
majú moje mobilné číslo voľne prístupné 
na internete, to znamená, že viem pomôcť 
24 hodín denne 365 dní v roku a to vedia 
naši pacienti oceniť a pomoc nezneužíva-
jú.                        (pokračovanie nabudúce)

Patrí sa porozprávať sa s lekárnikmi 
z prvej línie – exkluzívne pre Regionpress

» red
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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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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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30. september 1861  
- Heinrich Louis d’Arrest objavil galaxiu 
NGC 1

Výročia a udalosti
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STAVEBNÉ
REZIVÁ

Zabezpečenie dopravy

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

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

IVANKA PRI DUNAJI

TUREŇ - BÝVALÉ PD (OKRES SENEC) • ZÁHORSKÁ BYSTRICA • BUČANY (OKRES TT)

0902 555 333   0902 777 2020902 555 333   0902 777 202

WWW.PIESOK-SK.SK
OKRASNÉ KAMENE

ŠTRK · PIESOK
MAKADAM
ROZVOZ
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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

91
-0

05
1

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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INZERCIA
0905 915 040
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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

78
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Výtržníctvo máme definované v 
§364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon. 

Základnú skutkovú podstatu trest-
ného činu nám zákon opisuje ako kona-
nie, kedy osoba slovne alebo fyzicky na 
verejnom miesto prostredníctvom hrubej 
neslušnosti alebo výtržnosti napadne iné-
ho, hanobí štátny symbol, resp. historickú 
pamiatku, hrubým spôsobom ruší priebeh 
verejného podujatia alebo vyvoláva verej-
né pohoršenie vykonávaním pohlavného 
styku alebo iného obdobného správania. 
Za tieto konania hrozí páchateľovi trest 
odňatia slobody až na tri roky. Trestná 
sadzba sa však môže modifikovať, pričom 
jej znižovanie alebo zvyšovanie závisí od 
kvalifikačných faktorov, ktorými sú napr. 
osobný motív, závažný spôsob konania, 
prípadne situácia, kedy bol páchateľ už za 
obdobný čin v minulosti postihnutý.

Výtržníctvo, konkrétne fyzické na-
padnutie, môže byť v slovenskom právnom 
poriadku na základe určitých okolností 
kvalifikované aj ako priestupok. V  praxi 
nie je ojedinelé posudzovanie fyzického 
napadnutia ako priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu podľa §49 ods. 1 
zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, pri-
čom zákon zaň udeľuje sankciu v podobe 
peňažnej pokuty, prepadnutia veci alebo 
ochranného opatrenia (napr. zákaz náv-
števy určitých miest, podujatí atď.). 

Práve naplnenie jednotlivých podmie-
nok opísaných v skutkovej podstate trest-

ného činu sú kľúčové pre jeho zaradenie a 
kvalifikovanie. V  prípade ak protiprávny 
čin napĺňa všetky znaky skutkovej pod-
staty, jedná sa o trestný čin, ak nie, čin je 
posudzovaný ako priestupok. 

Pre správnu kvalifikáciu protipráv-
neho činu je dôležité si kľúčové pojmy 
skutkovej podstaty definovať a priblížiť. 
Spáchanie činu verejne podľa Trestného 
zákona znamená ak je spáchaný obsahom 
tlačoviny, rozširovaním spisu, filmom, 
rozhlasom, televíziou, použitím počí-
tačovej siete alebo pred viac ako dvomi 
súčasne prítomnými osobami. Hrubou 
neslušnosťou sa podľa ustálenej súdnej 
praxe rozumie závažnejšie konanie, ktoré 
je v rozpore s pravidlami občianskeho spo-
lužitia (napr. tvrdé nadávky alebo fyzické 
urážky ako je strčenie alebo facka). Výtrž-
nosťou sa rozumie konanie, ktoré závaž-
nejším spôsobom narúša verejný poriadok 
a pokoj. Na rozdiel od hrubej neslušnosti, 
výtržnosť spočíva v  závažnejšom a  spra-
vidla aj v násilnom konaní.

Pre kvalifikáciu činu ako trestného 
činu sa taktiež vyžaduje aj ublíženie na 
zdraví, v opačnom prípade bude čin posu-
dzovaný a sankcionovaný podľa zákona o 
priestupkoch.

Výtržníctvo: trestný čin / priestupok

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

Kamenosochárstvo Kajal

ll

vo Kaj lKajaaallllllllll
AKCIA na posledné kusy:
Jednohroby svetlej farby 1500€
Dvojhroby 1800 €

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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Prípravné kurzy na
Testovanie 5 a 9, prijímacie

skúšky a maturity
Postupne preberieme a precvičíme
gramatiku.
S maturantami si poriadne objasníme
literárne obdobia a pojmy.
Súčasťou kurzu sú aj vzorové testy – žiaci
si tak precvičia myslenie pod časovým
tlakom.
Počas hodiny vládne uvoľnená
atmosféra, ktorá podnecuje záujem.
Malá skupinka žiakov.
V prípade zhoršenia epidemiologickej
situácie budú kurzy prebiehať online.
Viac info na na tel. č.: 0908738644 alebo
centrumbasic.senec@gmail.com 
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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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30918 623 064
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60903 420 232www.salonadri.sk

AKCIA FOTOOMLADENIE

SALÓN ADRI, Športová 5, Senec

5+1 ZDARMA

-50% na bezbolestné permanentné odstránenie
chĺpkov na tvári a tele IPL PRÍSTROJOM
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Videá a fotky realizácií nájdete na:
www.montter.skwww.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 3630919 370 730, 0919 383 363

PRÍSTREŠKY - TERASYPRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉRÁMOVÉ -  - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIEBEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

TIENENIE NA STRECHYTIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHYSKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE

TERASY   ZASKLENIE
 ZIMNÉ ZÁHRADY 

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde potrebujete.Staviame tam,

Materiály:Materiály:
HLINÍK, DREVOHLINÍK, DREVO

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.slovaktual.sk
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Niekedy sa človek stretne s tým, že tí 
najhlúpejší ľudia, si o sebe myslia, že 
sú múdri. Ťažko sa im oponuje, lebo 
oni naozaj nevedia, čo nevedia. 

Keď im dáte funkciu a moc, prichá-
dza katastrofa - v politike aj vo firmách 
je takýchto príkladov dosť. Zdá sa mi, že 
tento rebríček hlupákov, ktorí si o sebe 
myslia, že všetkému rozumejú, celkom 
dobre dopĺňajú aj niektorí novinári. 
Hovoria o sebe, že sú strážnymi psami 
demokracie. Niekedy by stačilo, keby si 
strážili svoju pýchu, sebastrednosť a po-
cit výnimočnosti. Česť výnimkám. Nie-
ktorí novinári sú úplne mimo, pozná sa 
to už z toho, ako kladú otázky. Nevedia 
sformulovať rozumnú otázku, ale často 
podsúvajú svoju odpoveď. Vôbec sa ne-
vyznajú v problematike, o ktorej chcú 
písať, články pozliepajú z rôznych odpo-
vedí a informácií na internete. Sú aj takí, 
čo si odpovede pripravia sami tak, ako 
sa im to hodí. Vraj aby mali príbeh - svoj 
vlastný, v ktorom vôbec nejde o pravdu. 
Niektorí novinári plnia zadanie svojich 
majiteľov, ďalší si uspokojujú svoje ego. 
Niekedy si vyberú obeť a pustia sa do 
nej - účelovo filtrovanými informáciami 
a svojimi vlastnými predstavami a ná-
zormi. Každý človek má právo na svoj 

názor, lenže tí, ktorí píšu do tzv. „mien-
kotvorných médií“ by si mali viac uve-
domovať svoju zodpovednosť. Zdá sa 
mi, že všetky noviny a časopisy sa zme-
nili na bulvár. Tak ako sa nedali čítať 
noviny pred rokom 1989, lebo šírili iba 
jeden názor, mám pocit, že je to podob-
né aj dnes - šírenie ideológie, podsúva-
nie názorov a manipulácia čitateľov od 
novinárov prezlečených za odborníkov 
na všetko, moralistov, sudcov a katov. 
Kedysi som volal ľudí z médií na medzi-
národnú konferenciu o inováciách. Po-
vedali mi, že prídu, ak sa strhne medzi 
nami nejaká bitka. Ich správy vyzerajú 
presne tak - blbosti o „celebritách“, kri-
minálne správy a škandály.

Nemám rád kritikov a analytikov, 
ktorí sami nič nedokázali a iba hľadajú 
chyby na iných. Nemám rád politológov, 
ktorí rozprávajú čo 
by mal kto urobiť a 
sami neurobili nič. 
Uznávam ľudí, ktorí 
idú z vlastnou kožou 
na trh a pokúšajú sa 
zmeniť svet k lep-
šiemu.

Píšem za počítačom a je mi dobre

» Ján Košturiak

ajú čo
obiť a 
i nič. 
ktorí 

kožou 
šajú sa 
lep-

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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• 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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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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» Práca pondelok –
    piatok
» SK + CZ
» Mzda 1600 –
    1700  € v hrubom
   + osobné
    ohodnotenie
» Sídlo firmy
    v Malackách

PRIJMEME VODIČA
NA KAMIÓN C+E

0903 765 764
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ  
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozemkoch? 7541
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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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

Rovinka
Ivanka pri Dunaji
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ELV PRODUKT a.s.

KONTAKT:
Tel.: 0918 240 523 alebo E-mail: polakovicova@elv.sk

ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec

PONÚKAME:

 OPERÁTOR strojov a zariadení na výrobu betónu
 ZVÁRAČ

POŽIADAVKY:
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Adhex Technologies Slovakia
Poľná 9, 903 01 Senec 

prijmeme ľudí do trvalého pracovného pomeru na pozíciu

V prípade záujmu a pre viac informácii nás kontaktujte
na nižšie uvedený e-mail.

Kontakt: Ing. Beata Luptak
e-mail: b.luptak@adhex.com

Tel.: 0905 277 999

Požiadavky na uchádzača
» práca v dvojzmennej prevádzke
» technické myslenie a zručnosť
» flexibilita
» ochota pracovať nadčas

Ponúkame
» trvalý pracovný pomer
» primerané pracovné ohodnotenie
» mzdový bonus
» stravné lístky nad rámec zákona

OPERÁTOR - NASTAVOVAČ
od 1000,00 € / brutto do 1200,00 €/brutto (vratane bonusov)
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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!
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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
SKLADNÍKOV
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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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
do logistického centra

v Senci

0948 355 034

Nástup 1.10.2020
POS nutný!
1000 € brutto/ mesiac
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Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 
cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy
plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Senec Mzda: 3,3330 €/h. brutto

Kaufland Senec Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

0948 948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Nástup ihneď.
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre 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 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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