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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
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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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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
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8,40 € / kg

0915 950 055

Predám výborné

ORECHY
min. odber 3 kg

lúpané
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RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.
Hľadáme

s kurzom opatrovania
do domácnosti

klientov v obciach:

Viac info na tel. č.:
0907 799 234

opatrovateľky

Rovinka
Miloslavov

Bernolákovo
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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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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708
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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

Ponuka prác MINIBAGROM,
UNC a AVIOU 3 t. sklápač

· výkopové práce: 
  šírka 30 a 60 cm do hĺbky 2,1 m
· úpravy terénu
· obkopávanie  základov
  pre izolácie
· rozbíjanie betónu

0903 319 82828
www.fabi.sk

Minibager pri svojej
váhe 1600 kg prejde
otvorom šírky 1m
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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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V čakárni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

U lekára, na poliklinike. Chodím v 
poslednom čase často. Našťastie nie 
so sebou, ale ako “asistent”, sprie-
vod dôchodkyne na vozíku. 

V súčasnosti mimoriadne ohroze-
ného človečenského druhu. Nechodí 
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo-
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o 
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra-
vieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, 
medzi nimi aj onkologické a diabeto-
logické, v kombinácii s kardiatickými. 
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii 
s pandémiou je presun takejto osoby na 
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej 
ani nie zdravia, ale života.

V čakárni sedí aj tridsiatnička, s 
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto 
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých 
priestorov s nutným pohybom verej-
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným 
krytom tváre.

Pán, asi vo veku 50 ju upozorní, 
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” 
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí 
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo-
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje 
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť 
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a sú-
hlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná, 
ako odmietačka pravidiel. Alebo naria-
dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti - 
vyberte si.

To však už vidí sestrička z ambu-
lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žia-
da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá 
však nič. Tak sestrička volá ochranku 
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď 
budete dodržiavať pravidlá, inak ne-
máte nárok na ošetrenie a budete opä-
tovne vykázaná z polikliniky.”

Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďako-
vali všetci prítomní. Keby si tak so všet-
kými nespratníkmi raz navždy dokáza-
la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich 
nejaké “ochranky” vyviedli zo spolo-
čenstva civilizácie. Ak to nespravíme, 
tak si musíme verejne priznať, že anar-
chia zvíťazila nad demokraciou a to 
je začiatok rozkladu celého právneho 
systému. Alebo vie niekto o 
nejakých zákonných nor-
mách, ktoré je dovolené a 
tolerované nedodržiavať?

Mimochodom, to ťu-
kanie na čelo - znelo to 
naozaj veľmi duto.

S pozdravom
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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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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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• 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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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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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

Pokládka,
dovoz

KOBERCE - PVC - metrážne, bytové,
   kancelárske a kusové koberce
- pvc, vinyl, sokle, lišty
- obrusy, garníže, behúne, rohože

Jesenná akcia

platí do vypredania zásob

koberec  Shaggy  200x290koberec  Shaggy  200x290

len  za  len  za  99,-99,-€

výpredaj kusových kobercov

koberec  Shaggy  200x290

len  za  99,-€

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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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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SLUŽBYSENECKO 3MESTO  SENEC
Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č.8., 903 01 Senec

Vybrané informácie k aktuálnej situácii
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Mestský úrad

Sociálne služby mesta Senec

Školstvo a šport

Mestská polícia

Odpadové hospodárstvo

Mestské kultúrne stredisko

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie Vláda Slovenskej republiky schválila návrh ústredného krízového štábu na 
zavedenie núdzového stavu od 1. októbra 2020. Úrad verejného zdravotníctva vydal 14.10.2020 nové opatrenia pre prevádzky 
a hromadné podujatia a nové pravidlá používania rúšok. Všetky aktuálne informácie nájdete vždy na stránke www.uvzsr.sk.

BUĎME OPATRNÍ A NEPRESTÁVAJME SA CHRÁNIŤ!

Rúška

Prevádzky a hromadné podujatia
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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    

»Odkúpim vaše staré, 
jazdené aj havarova-
né auto. Ponúknite. Tel. 
0905218938
»Kúpim starší moped 
stadion, jawa, babe-
tu, aj náhradné diely, 
vzduchovku Sláviu. Tel. 
0903765606
»KÚPIM SIMSON PIONIER 
MUSTANG STADION AJ PO-
KAZENÉ.Tel. 0915215406

»Predám 3i. byt v Senci, 
ul. Pribinova, po kom-
pletnej rekonštrukcii. 139 
000 €. Tel. 0918544736

»Prenajmem dlhodo-
bo 3-izbový kompletne 
prerobený a zariadený 
byt v Senci. Cena vráta-
ne energií, internetu a 
káblovky 490 EUR. Tel. 
0905898441
»Prenj. 1.izb. byt v RD v 
SC.Tel. 0907554500
»Prenajmem garson-
ku v Senci v RD. Tel. 
0905737309

»Kúpim stavebný  poze-
mok 6-10 árov Senec ale-
bo časť Mlynský klin.Tel. 
0904911007

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       

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.

19. október 1930     
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bo-
jovej lode, na hladinu Dunaja

Výročia a udalosti

Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA)  zverejnila druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí v rámci 
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cie-
ľom dočerpania všetkých alokova-
ných finančných prostriedkov na 
túto štátnu pomoc. 

Chovatelia hospodárskych zvierat a 
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výro-
by tak môžu v rámci tejto štátnej pomo-
ci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola 
uzavretá 18. septembra 2020, bolo pri-
jatých 2247 žiadostí v celkovej výške 
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na 
nedočerpanie alokovaných finančných 
prostriedkov na základe Schémy štát-
nej pomoci na poskytovanie pomoci 
vo forme úľav na environmentálnych 
daniach „Zelená nafta“, dnes vypí-
sala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu 
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je 
možné predkladať do 13. októbra 2020. 
Výzva je určená pre oprávnených žia-
dateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci 
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej po-
moci v rámci opatrenia „Zelená nafta“ 
sa predkladá prostredníctvom systé-
mu ITMS2014+, ktorý je dostupný na 
webovom sídle http://itms2014.sk/. 
Tento elektronický proces odbremení 
žiadateľov od administratívy, znižuje 
chybovosť pri žiadostiach a zároveň 
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadate-
lia nemusia podávať množstvo tlačív, 
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych 
databáz a registrov. Z Centrálnej evi-
dencie hospodárskych zvierat bude 
priamo čerpať  stavy hospodárskych 
zvierat a  podporované plodiny zasa 
z  Integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému (IACS). Všetky in-
formácie o žiadostiach na „Zelenú naf-
tu 2020“ sú zverejnené na webstránke 
PPA https://bit.ly/36EOaW3.

„Zelená nafta“ je systémová štátna 
podpora v agrosektore, ktorú štát spus-
til v roku 2019. Opatrenie je stopercent-
ne realizované elektronicky. Oprávne-
ní žiadatelia môžu z tohto opatrenia 
získať celkovo 30 miliónov eur na pod-
poru špeciálnej rastlinnej a živočíšnej 
výroby.

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

» red

Slovenským chovom ošípaných hro-
zí smrteľné nebezpečenstvo od ne-
disciplinovaných chovateľov. Ide o 
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a 
svoje chovy nezaregistrovali. 

To znemožňuje kontrolovať, či 
urobili všetky opatrenia pred šírením 
vírusovej nákazy afrického moru oší-
paných (AMO). Slovenská republika 
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K 
dnešnému dňu evidujeme 298 pozitív-
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov 
v chovoch domácich ošípaných v okre-
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, 
Košice-okolie, Rožňava, Rimavská 
Sobota a Vranov nad Topľou. Na Slo-
vensku chováme viac ako pol milióna 
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho 
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľ-
kých farmách. A práve tieto musí kraji-
na ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť 
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na 
úrovni len 37 percent.

V súvislosti s prasacou amnestiou 
minister Ján Mičovský zdôraznil: 
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov 
ošípaných, aby využili prasaciu am-
nestiu a najneskôr do 23. októbra 2020 
bezplatne zaregistrovali svoje chovy. 
Ak tak neurobia, ich správanie bude 

hodnotené ako hazardovanie s potravi-
novou bezpečnosťou Slovenska.“

Celý postup registrácie nájde 
vlastník na web stránke Plemenár-
skych služieb, kde si treba stiahnuť 
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho po-
tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správe a potvrdené poslať na 
Centrálnu evidenciu hospodárskych 
zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovat-
-farmu-a-zvierata/

Ak sa majitelia chovov zaregistrujú, 
nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne 
sankcie. Štátna veterinárna a potravi-
nová správa SR dnes posiela list všet-
kým starostom na Slovensku, v ktorom 
ich vyzýva, aby informovali občanov.

Prasacia amnestia

» red
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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30918 623 064
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»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Kúpim rôzne starožit-
nosti, staré hodiny, min-
ce, fotografi e, trofeje.Tel. 
0903416726

»Predám 10 a 5 lit.de-
mižóny, bedničky na 
ovocie, zeleninu, pre-
pravky na víno. Poľov-
nícke trofeje a literatúru. 
Prehoz na gauč ušitú z 
kúskov kože 190x160 cm 
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel. 0902679183

»Päťdesatnik si hľadá 
obyčajnú ženu vek váha 
národnosť neprekáža.
Tel. 0919292968

Občianska
riadková
inzercia

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.

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    

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

23. októbra 1989 
Komunistická strana Maďarska vyhlásila Maďarskú republiku a 
vzdala sa vedúcej úlohy v štáte.

Výročia a udalosti

Ministerstvo kultúry zverejnilo for-
mulár nevyhnutný na zmapovanie 
ekonomických dopadov pandémie 
COVID-19 na pracovníkov v kultúr-
nom a kreatívnom priemysle. 

Záujemcovia ho nájdu na webovom 
sídle ministerstva pod odkazom For-
mulár.

Na základe formulára získa Minis-
terstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta 
o finančných stratách v jednotlivých 
oblastiach nezávislej kultúry a aj o poč-
te ľudí pracujúcich v kultúre a kreatív-
nom priemysle. Tieto informácie budú 
dôležité na určenie objemu mimo-
riadnych dotácií z dotačného systému 
ministerstva kultúry. Dodanie údajov 
pomôže zároveň zistiť štruktúru pra-
covníkov a pracovníčok v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo 
kultúry preto vyzýva všetkých, aby for-
mulár vyplnili do 19. októbra.

Finančné dotácie počas mimo-
riadnej situácie, akou je pandémia 
COVID-19, umožní MK SR poskytovať 
nový zákon o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento 
týždeň schválila vláda a po schválení v 

Národnej rade SR by mal nadobudnúť 
účinnosť od 1. novembra tohto roka.

Prípadné otázky k formuláru treba 
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú 
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k 
dispozícii počas pracovných dní od 12. 
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.

Sprievodné video k spusteniu formu-
lára nájdete na FB stránke ministerstva 
kultúry.

Formulár je uvedený na webovej 
stránke MK SR.

Formulár pre kultúru a kreatívny 
priemysel je zverejnený

» red

Ústredný krízový štáb prijal prísnej-
šie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu-
júcu pandemickú situáciu.

„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k 
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie 
cestovania, mobility a spoločenských 
kontaktov účinne zníži šírenie ochore-
nia COVID-19,“ uviedla ministerka kul-
túry Natália Milanová s tým, že podľa 
Úradu verejného zdravotníctva sa CO-
VID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os-
tatných dňoch zasiahol športové kluby, 
umelecké súbory, školy, či pracoviská.

„Avšak každý z nás môže pomôcť 
- obmedzením cestovania, mobility a 
spoločenských kontaktov, čo je aj cie-
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu 
s organizáciami v kultúrnom a krea-
tívnom priemysle preukazujeme spo-
lupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ 
dodala ministerka Milanová.

Už v novembri umožní minister-

stvu kultúry poskytovať finančnú po-
moc formou dotácií nový zákon, ktorý 
je aktuálne v parlamente.

Pri nových opatrenia MK SR presa-
dilo, že umelecké súbory môžu aj počas 
zákazu hromadných podujatí skúšať a 
prinášať divákom predstavenia online.

Múzeá, galérie a knižnice podlie-
hajú opatreniam ako prevádzky - na 15 
metrov štvorcových jeden návštevník.

Výnimku z nosenia rúška majú 
umelci a účinkujúci pri produkcii hra-
ných a dokumentárnych filmov.

Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa-
huje ani na tlmočníkov posunkového 
jazyka. 

Buďme rozumní a solidárni. Krízu 
sa nám podarí prekonať len spoločne.

Obmedzenia mobility začali platiť 
od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedem-
dňový kĺzavý medián nových prípadov 
neklesne pod 500.

Múzea a galérie otvorené, 
živá kultúra online

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

v Rovinke

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Pracuj v Hradci Králové
OPERÁTOR VÝROBYY  
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Z biológie je známe, že pravdepo-
dobne najodolnejšími živočíšnymi 
druhmi na planéte sú škorpióni a 
šváby. Prežijú aj atómovú vojnu, 
ktorá, inak, ako všeobecne vieme, 
zanecháva za sebou desiatky až 
stovky rokov iba spálenú zem.

Nezbavíte sa ich v domácnosti, ne-
zbavíte sa ich nikde a nijak. No, švábov 
možno ešte s pomocu piva. Na pivo le-
tia. Za pivo sa aj s radosťou utopia.

Keď sa tak obzerám spätne na 
tých asi 40 rokov ekonomicky aktívne 
prežitého života, mám dojem, že tieto 
biologické druhy sú v niečom podobné 
človeku. Lepšie povedané - človek im. 
Za tých 40 rokov nepretržitého pracov-
ného nasadenia v najrôznejších profe-
siách - od železničiara cez lodníka až 
po novinára som mal tú “česť” stretnúť 
mnoho všetko preživších. Hoci - úprim-
ne, najväčšiu koncentráciu skutočných 
charakterov som zaznamenal v tých 
najťažších robotníckych profesiách. 
Vraví sa - máš maniere lodníka, to 
však je omyl. Mnohí v bielych golieroch 
a drahých oblekoch, či značkových 
make - upoch ani len netušia, že medzi 
maniere lodníkov patrí česť, charakter, 
náročnosť na seba, súdržnosť a ochota 

obetovať aj život za kolegu v ohrození.
Prežijú všetko. V práci nemusia 

nič robiť, stačí, ak sa dožadujú porád. 
Ak behajú s fasciklami pod pazuchou. 
Teda, nemusia robiť nič, okrem dojmu, 
že niečo robia. Prežijú aj všetkých šé-
fov, lebo vždy v správnu chvíľu vedia, 
ako a komu z nich sa čím zavďačiť. No-
sením zákuskov z podnikového obeda, 
alebo neskutočným omieľaním medo-
vých adoračných pochvál. A keď šéf 
príde o šéfovskú stoličku, už na druhý 
deň ho ani nepozdravia. Lebo treba sa 
venovať tomu novému - v rámci preži-
tia, ako inak. A šéfinkovia sú radi. Majú 
pokoj. Aj profit z fleku.

Lenže, takto sa nikam nedostane-
me. Fungovalo to v období socializmu 
a funguje to aj teraz. Kým však ne-
schopným nezačneme dávať najavo, že 
sú neschopní, budeme stále “sto rokov 
za opicami.” Alebo - medzi 
tými všetko prežívajúcimi 
živočíšnymi a nie príliš 
sympatickými druhmi.

Čo vy (my) na to? S po-
zdravom a s vďakou za 
hľadanie odpovede

Prežijú všetko

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

lebo - medzi 
žívajúcimi 
nie príliš

druhmi.
na to? S po-
ďakou za 
vede
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vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa

mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.

v zastúpení primátora mesta Senec Ing. Dušana Badinského
so sídlom na Mestskom úrade Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

MESTO SENEC

Predmet činnosti:

 
Požiadavky na uchádzača:
1. Kvalifikačné požiadavky:

2. Ďalšie požiadavky:

3. Požiadavky, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

Ponuka:

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní

v lehote do 19.11.2020 do 14,30 hod.

Upozornenie:

Pre potreby spracovania Návrhu koncepcie  rozvoja spoločnosti SCR Senec, s.r.o. bude uchádzačovi umožnené
nahliadnuť do ekonomických výsledkov spoločnosti priamo v sídle spoločnosti na Námestí 1. mája č. 4,

903 01 Senec v termíne do 06.11.2020 vždy v utorok a štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. na ekonomickom
oddelení SCR Senec, s.r.o. na Námestí 1. mája č. 4, 903 01 Senec u pani Škablovej  (t.č. 02/4592 33 24).

Výberové konanie sa uskutoční dňa  26.11.2020 o 10,30 hod.
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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 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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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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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky  
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
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Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.

0 % ÚROK ROČNE
NA PÔŽIČKY AŽ DO 2 000 EUR
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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 

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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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 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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 * Platí po predložení zákazníckej karty pri pokladnici v termíne od 29. 10. do 31. 10. 2020 v dm predajni v X-PARK Senec. 
Nevzťahuje sa na predaj darčekových kariet, počiatočných mliek a výrobkov špeciálnej mliečnej výživy.

HURÁ, 29. OKTÓBRA 2020
OTVÁRAME
dm PREDAJŇU! 29. 10. – 31. 10. 2020

10-NÁSOBNÉ 
BODY*

Z A CELÝ NÁKUP!
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 10. 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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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
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���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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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