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Zimné záhrady

Hliníkové prístrešky

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

ORECHY
8,40 € / kg
min. odber 3 kg

0915 950 055

52-0028-1

Zabezpečíme aj dopravu

0918 802 228

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

Bratislavská 18, Senec

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

91-0130

Prijmeme
zamestnanca
02/45 92 34 25

0902 272 708

PREDAJ
osievanej zeminy
pod trávnik

Najlepší výber KOTLOV

PNEUSERVIS

Mzda: od 580 € + odmeny

www.pristresky-pergoly.sk

Vykonávame
všetky druhy
STAVEBNÝCH PRÁC
IZOLÁCIE STRIECH
OPRAVY DOMOV
za výhodné ceny
06-0080

06-0009

Tel.: 0911 786 830

781200012

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

www.hpsmont.sk

06-0008

Predám výborné
lúpané

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

Lichnerova 16
Senec
+421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

PREDAJ
MLÁDOK

 Meranie zraku
 Darčekové poukážky
 Široký výber dioptrických
aj slnečných okuliarov
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od 2.3. 2021

08-0 TT49

volať po-pia: 8:00 - 14:00

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

94-0162

www.optikasenec.sk

Hliníkové ploty

zameranie výroba montáž
91-0002

Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Zasklenie terás

Zimné záhrady

52-0153

Očná Optika SENEC
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Ide aj o odpustenie
Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Napriek tomu sa o odpúšťanie treba v
čase adventu pokúsiť. Viem však, že
nie vždy sa to dá.
Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo,
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či
duševnú nejakým nadšeným odpúšťaním či aspoň zmierením. To by bolo
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako
na páse, lebo však, aj tak nám bude odpustené. Vlastne, tak akosi to aj v reálnom živote mnohých, pre ktorých je lož
a pretvárka každodenným zamestnaním, je. Otrasú sa, ako striasame snehové vločky z kožucha a idú ďalej. Spokojne, neobzerajúc sa ani okolo seba,
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a
výlučne pred seba.
Každý z nás „má“ niekoho takého v
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil,
použil a ďalej si ide iba jeho životom za
jeho šťastím.
Odpúšťať si žiada od nás byť silnými. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá
úplne pochopiť. Advent nám pripomína odpustenie. V poriadku. Ale čo tak
správať sa k druhým konečne raz už
tak, aby nebolo potrebné odpustenie,

ale používala by sa vďaka? Čo tak obrátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok,
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn?
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z
neho iba tie chutné hrozienka a všetko
ostatné zahodiť.
A je to aj život falošný, dočasný.
Niekto to volá osud, iný zas karma,
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a
nezabúda.
Ako sa z toho dostať? To je jednoduché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Neubližovať. Takto, v písmenách to znie
naozaj jednoducho. Už len, aby si to
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo
napísať sa dá všetko. Papier sa skartovať dá, skutky nie.
A hoci propagujem myšlienku odpúšťania, niekedy nie som ani schopný a
dokonca ani ochotný ju
naplniť. Je to na každom
z nás... je to naše právo.
Pokojný advent,
vážení čitatelia. S
pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
ER

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

Stavebné povolenia

Senecko.sk

...pre Senec a okolie

P
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Lenka Klásková
www.stavebko-senec.sk

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

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

www.integra-fs.sk e-mail: integra-fs@integra-fs.sk

0905 766 387
info@stavebko-senec.sk

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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06-0022

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

91-0073

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

10-0049
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ČALÚNNICTVO
INZERCIA

PALIVOVÉ
DREVO

0905 915 040

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

♦

0917 649 213

16-0

e-mail: mancal@centrum.sk

06-0002

SEKOSTAV spol. s r.o.

♦

e-mail: sekostav@sekostav.sk

91-0023

Šamorínska 4B, 903 01 Senec

06-0033

PREDVIANOČNÝ VÝPREDAJ - 10% až 20% zľavy
na stavebný materiál
a pracovné oblečenie 0911 340 130
» stavebné práce - 0911 408 660

♦

92-0016

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

59-406

 obnova a výroba čalúneného
nábytku na mieru
 čalúnený nábytok pre deti
 predaj matracov
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HLAVU HORE / BÝVANIE, SLUŽBY

»ČZ-JAWA
Odkúpim
Motocykel/DielySERIÓZNA
DOHODA.Tel.
0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenaj. 1.izb. byt v RD v
SC.Tel. 0907554500

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

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
SPOMIENKY
BLAHOŽELANIA

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 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.

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

DVERE DO
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160

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.

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

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.

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

NON STOP Služba

Várady - 0911 011 020, 0903 653 930
Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA
Pohreby už od 400 €

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

STRECHYNA KĽÚČ

Senecko.sk

škridla výpredaj

3,50 €/m

2

Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws
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16-0

02 AUTO-MOTO / iné

nám mal pomôcť. Ale nepomáha. Nemci
mi uverili, naši nie.
Nevzdychám, nenariekam, nesťažujem sa. Len konštatujem, že sú krajiny,
Najväčšia spoločnosť pre inovácie v ktoré vytvárajú inovátorom podmienky.
Európe. Trochu ma poznali, robil som u Majú úspešné podniky aj vysoký donich zopár projektov. Predložil som im máci národný produkt. A sú aj krajiny,
plán založenia spoločného podniku. Sú- ktoré predávajú lacnú pracovnú silu cuhlasili a poslali mi peniaze na rozbeh. Na dzím podnikom. Štát nemá zasahovať
tú dobu to bola pre mňa obrovská čiast- do podnikania. Mal by však vytvárať
ka. Rozbehli sme sa a boli sme úspešní. podmienky na to, aby sa dobré nápady
Nemci mi uverili a ja som ich nesklamal. dali premeniť na bohatstvo. Píšu mi rôzPo Slovensku sa zakladali Fraunhoferove ni vynálezcovia a inovátori. Štát by im
inštitúty v Rakúsku, Maďarsku, Portu- mohol poskytnúť servis ako to býva v
galsku a v ďalších krajinách. Pri niekto- zahraničí - posúdiť nápad z technického
a obchodného hľadiska, pomôcť s protorých sme boli aj my.
Odvtedy som nazbieral veľa skúse- typovaním, rozhodnúť, či je táto inovácia
nosti a niečo podobné som ponúkol Slo- využiteľná v danej krajine, alebo by sa
vensku. Mám okolo seba špičkových ľudí mohla predať do sveta.
Štát by mal pomáhať šikovným
a inovačné projekty. Vytvárame podobnú
spoločnosť ako vtedy s Nemcami. Inova- ľuďom, aby sa ich
to vo Vrábľoch. Hlásia sa nám inovátori myšlienky narodili
arodili
zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí a dostali do sveta.
sú ochotní opustiť dobré pozície a vrátiť Nepomáha a neverí
everí
sa domov. Máme rozpracované projek- svojim vlastným
m ľuty, vývojovú aj výrobnú infraštruktúru, ďom. A tak títo
o ľudia
priemyselných dizajnérov aj odborníkov idú tam, kde im
na digitalizáciu, obchod a marketing. uveria - naChodia sa na nás pozerať rôzni ministri a príklad do
úradníci zhora. Potľapkávajú nás po ple- Nemecka.
ciach. Vraj robíme dobré veci. A štát by
» Ján Košturiak
Bol som mladý. Prišiel som do centrály spoločnosti Fraunhofer v Nemecku.
Mali vtedy okolo 20 tisíc pracovníkov.

06-0001

01 AUTO-MOTO / predaj

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

Nemci mi uverili, naši nie

07-0012

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

03 BYTY / predaj

11 HOBBY A ŠPORT

04 BYTY / prenájom

12 DEŤOM

05 DOMY / predaj

13 RÔZNE / predaj

06 POZEMKY / predaj

14 RÔZNE / iné

07 REALITY / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA

68-62
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pre

· obchodný priestor
· ubytovacie a rekreačné
priestory
· výrobné a skladové
preistory
· hospodárske usadlosti

Tel. 0948 760 804
SC20-49 strana
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06-0144

ZAVOLAJTE NÁM A DOHODNITE
SI STRETNUTIE TERAZ

Š

Ý

Ž

y

Mikuláš príde. Ako to spraví, nikto nevie, ale príde

Tradícia detstva, ktorá prežíva generácie
Každoročne prichádza 6. decembra a
všetky deti (priznajme si, my dospelí,
že aj nás) poteší vzácna návšteva - Svätý Mikuláš.

a odpustiť si. Kedysi platilo pravidlo, že k
štedrovečernému stolu by si mali sadnúť už
všetci udobrení. Nuž, stretnúť tento rok radšej nie, ale dá sa zavolať si, napísať si.

Tak čo, viete si ešte vyleštiť čižmičky?
Pekne pripraviť zimnú obuv (zmestí sa do
nej viac ako do poltopánok) a už len čakať,
či a čo si v nej ráno nájdete? Prvá adventná
nedeľa je za nami, pripomenula nám potrebu uchovať si nádej. Tento rok prichádza
Mikuláš na druhú adventnú a tá zas symbolizuje mier a zmier. V nás i okolo nás. Ľudia,
ktorí sa počas roka poškriepili, by sa v týchto
dňoch mali stretnúť, zmieriť, podať si ruky

Dobro a zlo
Anjel a Mikuláš predstavovali dobro. Deti
museli preukázať nejakú zručnosť, aby dostali darček. Lebo nič na svete nie je zadarmo, aj keď si to dnes mnohí a najmä deti,
myslia. Vždy existuje čosi ako povinnosť.
Ozaj a viete, že za odmenu sa kedysi považovalo sušené ovocie, orechy a jabĺčka? Najlepšie a najzdravšie dobroty na svete!

foto: pixabay.com

Mikuláš z Patary

foto: pixabay.com

Historické zdroje prezrádzajú, že Mikuláš
bol nielen temperamentnou osobnosťou,
ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz
uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom
a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi.
Narodil sa medzi rokmi 270 a 286 v Patare –
dnešných ruinách pri meste Kalkan v Turecku. Bol synom majetných rodičov, ktorých
dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď
mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší
biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu

Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za
predstaveného kláštora Sión. Mikuláš bol
široko-ďaleko povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre aj
on sám stal biskupom.

rických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi
345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento
cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mladých ľudí. (Mikuláša, anjela a čerta mohli
stvárňovať napríklad iba slobodní mládenci
a na ich návštevu sa zas mimoriadne tešili
Patrón biednych,
dievčatá.) Mikuláš je známy aj ako patrón
mladých a chudobných
Šiesty december, deň úmrtia Svätého požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, obMikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný chodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov
dátum jeho skonu nie je známy. Podľa histo- a mnohých ďalších.
ib

KUCHYNSKÉ ŠTÚDIA

SUPER
VIANOČNÁ AKCIA
Pre prvých 10 zákazníkov
vstavaná umývačka
riadu v hodnote 460 €
ZADARMO

-45%
AŽ DO

na plánované
kuchyne Family

ZADARMO
3D GRAFICKÝ NÁVRH

Pondelok - Piatok : od 09:00 do 18:00 hod. | Možnosť objednania sa na grafický návrh aj cez víkend
Výročia a udalosti
Mária Terézia zaviedla povinnú školskú
dochádzku

6. decembra 1774

Výročia a udalosti
Druhá svetová vojna: Japonsko zaútočilo
na Pearl Harbor

7. decembra 1941

SC20-49 strana
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Výročia a udalosti
Lech Wałęsa bol zvolený za prezidenta
Poľska.

9. decembra 1990

91-0138

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

ZDRAVIE, BÝVANIE

SENECKO

7

NOVÁ PREDAJŇA OKRASNÉHO KAMEŇA
na sklade viac ako 100 druhov

0905 111 444

y,
štrky, makadam
prava
piesky, autodo

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

06-0030

ZĽAVY až do výšky 70%
TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma.
farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

Materiály:
HLINÍK, DREVO

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje
kd

objednavky@montter.sk

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECH
STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

EKONOMIKA / ZAMESTNANIE

Žiadajte o dotáciu
na elektronabíjacie stanice

Termín na predkladanie žiadostí na
vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu
pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020.
„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh
žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré
je možné získať podporu. Zvýšili sme aj
maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom
je prispieť k razantnejšiemu budovaniu
infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je možný,“ vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard
Sulík. 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. Minimálna
výška dotácie je stanovená na 2 500 eur.
V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000
eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní
žiadatelia budú mať pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí
dotácie na realizáciu projektu.
Výzva s presnými podmienkami
podpory je zverejnená webovej stránke rezortu hospodárstva https://www.

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa
tejto výzvy. Všetky potrebné informácie
sú zverejnené aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
(SIEA), ktorá celú výzvu administruje
- https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic/
podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-roku-2020/.
Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných viac ako 3 000 elektrických a
plug-in hybridných elektrických osobných vozidiel. V súvislosti s podporou
elektromobility rezort hospodárstva pokračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu
elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej
už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz
schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vyplatených už bolo cez 2,6 milióna eur.

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyðexpedície
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV
Mzda od 820 € - 1 500 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111

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

SBS GUARDING s. r. o.
» red

príjme strážnikov na prevádzky

v Rovinke
Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Hľadáte ľudí?
inzerujte
v tejto rubrike
0905 719 132

801200177

Výročia a udalosti
Ronald Reagan a Michail Gorbačov podpísali vo Washingtone Zmluvu o jadrových zbraniach stredného doletu (The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)

8. decembra 1987

PRIJME IHNEĎ

52-0096-21

O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do
konca roka.
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FARMÁRI / ŠKOLY

Slovensko musí podporovať
chovateľov hospodárskych zvierat

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické
a hybridné pohony, spôsobilosť
v elektrotechnike

3776 K mechanik lietadiel
01 mechanika
02 avionika - špecifické zameranie na opravy
a pilotáž malých lietadiel a dronov

2684 K bezpečnostné systémy
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných
systémov v doprave a automobilovom
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike

3778 K technik informačných a
telekomunikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle

novin ka

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave
3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

novin ka

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo
a logistiku. n o v i n k a

UČEBNÉ ODBORY „3+2“
2466 H 02 mechanik opravár - stroje
a zariadenia, zameraný na nadstavby
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne
vozidlá n o v i n k a
2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika karosérií
a rámov vozidiel
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania
3766 H lodník - obsluha plavidiel

web:
e - mail:
telefón:

www.sosdba.sk
sekretariat@sosdba.sk
+421 905 812 277
+421 2 22 20 50 45

3 - ročné štúdium ukončené výučným
listom s možnosťou pokračovať
v nadstavbovom štúdiu:
2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel n o v i n k a
3757 L dopravná prevádzka

2-ročné štúdium ukončené maturitou

POMATURITNÉ ODBORY
2381 Q 00 strojárstvo
3764 Q logistika a manažment v cestnej
preprave - získanie druhej maturity
v SDV - DUÁL 18 +, absolventský diplom
DiS - diplomovaný špecialista
Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania alebo na
zmluvných pracoviskách autorizovaných prevádzkách
a finančné zabezpečenie žiaka.

33-0073

nej miere využilo prostriedky pre podporu chovateľov hospodárskych zvierat.
Vrátane príspevkov na preventívne opatrenia smerované k zabráneniu vzniku
škôd. „Na tento zámer dostávame z raMinisterstvo životného prostredia, dov chovateľov pozitívne ohlasy, o čom
po minulotýždňovom prijatí delegácie sme informovali aj agrorezort,“ uviedol
Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), minister Budaj. Pozitíva celého projektu
naďalej pokračuje v aktívnej komuniká- na základe vlastnej praxe opisuje Michal
cii s jej zástupcami. Minister životného Holeš z farmy MaM. „Moje štyri psy, keď
prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že sa nejaký vlk pokúsil zaútočiť na stádo,
nemôžu očakávať kompenzácie za škody už niekoľkokrát zakročili. Zbili ho a on
vzniknuté na nezabezpečených stádach. ušiel so stiahnutým chvostom,“ vraví
„Pre ministerstvo zostáva prioritou farmár a dodáva, že: „Ak sa k stádu prizachovanie spásania trvalo trávnatých blíži šelma, veľakrát stačí, že zacíti pach
porastov, udržiavanie kultúrnej krajiny ovčiarskych psov a radšej si hľadá inú
a podpora biodiverzity,“ uviedol minis- korisť.“ Podľa jeho slov niekedy stačí aj
ter životného prostredia Ján Budaj na to, že začnú brechať, bača sa zobudí, odmargo rokovaní. Ich výsledkom má byť páli petardu a vlci utečú.
MŽP SR pokračovalo v stretnutiach
také znenie vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečí s dotknutými pripomienkujúcimi subochranu vlka dravého, ale neublíži hos- jektami až do 30. novembra 2020, kedy
podárskym zvieratám. Jednou z prvých uplynie lehota pripomienkovania.
kompromisných tém má byť odklad
požiadaviek týkajúcich sa veku pastierskych psov.
Vedenie envirorezortu si veľmi dobre uvedomuje, že niektoré naozaj efektívne opatrenia (pastierske psy, resp. elektrické oplotenie) sú finančne náročné. A
práve preto aktívne presadzuje, aby pri
nastavovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky na nadchádzajúce finančné
» red
obdobie 2021-2027 Slovensko v maximálEnvirorezort verí, že dosiahne so Zväzom chovateľov oviec a kôz dohodu,
ktorá zabezpečí skvalitnenie ochrany prírody.
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» predaj
» prenájom
» kúpa » financovanie
NOVINKA:
Určenie ceny pre účely
dedičského konania

tel.: 0948 404 592

78 120 0229
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e-mail: j.machova@3xm.sk

06-0145
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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