
SC20-51 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 27 920 domácností 

SENECKO
Č. 51 / 18. DECEMBER 2020 / 24. ROČNÍK

ON CCS C OS KN KKN ON KNS OONS CCKOSENSSSSS OOOOOONNNNN KCKCKE ECEC

91
-0

00
5

� Meranie zraku
� Darčekové poukážky
� Široký výber dioptrických
   aj slnečných okuliarov

Lichnerova 16
Senec

+421 905 433 944

www.optikmorvay.sk

Prelom rokov. Obdobie spomínania, 
želaní, vyslovených i tých tajných. 
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by 
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako 
iba na prízemné sváry, za ktorými 
je len a len túžba udržať si či získať 
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom 
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charak-
ter a ľudskosť.

Prichádzajú výnimočné Vianoce. 
S výnimočným znamením na oblohe, 
vo výnimočných okolnostiach, po vý-
nimočnom roku. Nepatrí sa počas nich 
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo 
mne zostal obraz tých minulých a na 
ňom svätý otec František, kráčajúci 
prázdnym temným námestím Svätého 
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlo-
mený, odhodlaný. Napriek všetkému 
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekun-
dová sekvencia v televíznom spravo-
dajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet 
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave 
vypálilo navždy.

Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”, 
potriasali si rukami a vyslovovali pria-
nia do nového roku, dúfajúc, že bude 
lepší ako ten končiaci, alebo, minimál-
ne, aspoň tak zlý a nie horší.

Pred niekoľkými dňami dohorela 
tretia adventná svieca, budeme zapaľo-
vať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná 
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí 
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Sil-
vester bude iný.

Všetkým chorým a všetkým prí-
buzným chorých, všetkým, ktorým 
tento rok osud vzal niekoho predčas-
ne a kruto - myslím na vás! A všetkým 
tým, ktorí o nič a nikoho 
nateraz neprišli, za celú 
redakciu do roka 2021 
- nech to tak zostane aj 
po celých nasledujúcich 
365 dní.

Pekné sviatky a 
dobrý rok po tom, 
ktorý sa končí 

Koniec a začiatok

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

o nič a nikoho 
prišli, za celú 
do roka 2021
ak zostane aj 
nasledujúcich 

sviatky a y
po tom, 
nčí 

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

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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8,40 € / kg

0915 950 055

Predám výborné

ORECHY
odber

min. 3 kg

lúpané

MANDLE
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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

PNEUSERVIS
Bratislavská 18, Senec

02/45 92 34 25

Prijmeme
zamestnanca
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Mzda: od 580 € + odmeny

Montáž klimatizácií

a chladiarenských

zariadení

0903 248 070
info@chladklima.sk
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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)

»Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhrad-
né diely, trofeje, všet-
ko od motorizmu.Tel. 
0907374235
»ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SE-
RIÓZNA DOHODA. Tel. 
0908205521

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

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

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

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.
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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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Stavebné povolenia
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...pre Senec a okolie

0905 766 387

enka KláskováL
www.stavebko-senec.sk
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» Lakovnícke práce - osobné vozidlá, LKW, priemyselné lakovanie
» Karosárske práce » Riešenie poistných udalostí
» Odťahová služba - 7 miest / 6,5 t + príves 3,5 t
0905 244 504, 0905 244 503   AREÁL PD Senec, Boldocká 201D Senec Boldocká 201

Autolak Ro-Jo
www.lakovna-senec.sk Autolak Ro-Jo

 

♦  

♦

♦
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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

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 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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» Tomáš Drucker

Príjemné vianočné sviatky a do Nového roku prajeme Príjemné vianočné sviatky a do Nového roku prajeme 
lyžičku starosti, hrnček radosti, kotlíkov úspechov, lyžičku starosti, hrnček radosti, kotlíkov úspechov, 
jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a cely vesmír lásky. ky. ky. 
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

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

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

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

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       

2381 Q 00 strojárstvo 
3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  - získanie druhej maturity 
v SDV  - DUÁL 18 +, absolventský diplom 
DiS - diplomovaný špecialista   

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 

3776 K mechanik lietadiel 
01 mechanika 
02 avionika - špecifické zameranie na opravy 
a pilotáž malých lietadiel a dronov  
n  o v i n  k  a    

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

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    

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania alebo na
zmluvných pracoviskách autorizovaných prevádzkách 
a finančné zabezpečenie žiaka. 

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk
telefón: +421 905 812 277

+421 2 22 20 50 45 
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V spolupráci odborníkov Minister-
stva zdravotníctva, Úradu verejné-
ho zdravotníctva a zástupcov cirkví 
pôsobiacich v Slovenskej republike 
vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre 
cirkevné spoločenstvá až do odvola-
nia záväzné pri slávení bohoslužieb 
a ďalších podujatiach. 

Opatrenia sa odvíjajú od toho, do 
ktorej z troch definovaných kategórií 
cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. 
„Semafor“ s farebnými kategóriami 
a podrobnými pokynmi pre poskyto-
vanie duchovnej služby počas 2. vlny 
pandémie Covid-19, ako aj aktualizo-
vanú tabuľku kategórií podľa okresov 
možno nájsť na tomto linku:
https://www.tkkbs.sk/semafor

Čo sa týka počtu osôb pri bohosluž-
bách, pre kostoly v žltej a červenej zóne 
platí pravidlo zachovania odstupov 
medzi veriacimi na spôsob „šachovni-
ce“ - tak pri sedení ako aj pri státí - sa-
mozrejme, s výnimkou členov tej istej 
domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej 
vlne koronavírusu.

Veriacich, ktorí patria do rizikových 
skupín opísaných v semafore, a samo-
zrejme tých, ktorí pociťujú príznaky 
ochorenia, treba vhodným spôsobom 
uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú 
viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej 
bohoslužbe a je potrebné, aby zostali 

doma, kde môžu sledovať prenos liturgie 
cez rádio, televíziu, prípadne internet.

Veľmi dôležitá je správna a neustála 
katechéza, čo sa týka rozdávania sväté-
ho prijímania do rúk. Treba opakovane, 
najlepšie pri každej bohoslužbe pred 
svätým prijímaním pripomínať nevy-
hnutnosť zachovania náležitej úcty a 
správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré 
je teraz dovolené na základe rozhodnu-
tia slovenských biskupov. Veriacich tre-
ba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne 
pred prijatím, keď už sú na rade, potom 
položili pred seba jednu ruku na druhú, 
prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrch-
nej ruky, následne si druhou rukou pred 
rozdávateľom sväté prijímanie vložili do 
úst, znovu založili rúško a až potom sa 
vrátili na svoje miesto. Kto v individuál-
nom prípade z vážneho dôvodu nemôže 
prijímať do rúk, nech príde celkom na 
záver radu prijímajúcich a rozdávateľ 
nech mu podá Eucharistiu do úst - a ná-
sledne si dezinfikuje ruky.

Hygienické pokyny pre organizovanie 
bohoslužieb v nastávajúcom období

» Zdroj: TK KBS Senecko.skSenecko.sk
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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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PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV 
HLUK /ČR
- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné    
  (možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené 
  hradene firmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného 
  fondu motivačné bonusy

+421 908 914 180
KONTAKT
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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Vianočná ponuka 

Mäsiarstvo Biel
Obchodná 30

900 24 Veľký Biel

0951 407 242

Masiarstvo Biel

Ponúkame vždy čerstvé, výhradne slovenské mäso,
chutné výrobky, tradičné údené výrobky a veľa iného.

 

Srdečne Vás pozývame na nákup do našej predajne

Sledujte našu fb stránku, kde pridávame stále  aktuálne akcie

Do Vianoc
v akcii

Nemáte čas na nákup? V tento predvianočný čas Vám ponúkame možnosť
objednať si tovar, min. 24 h vopred. Zavoláte, napíšete alebo aj osobne
nahlásite objednávku na predajni na konkrétny dátum.
My Vám ju na požadovaný čas pripravíme.
Vyzdvihnete si ju bez akéhokoľvek čakania.

3,99 € / kgkaré s kosťou
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www.jamasenec.sk

Jama Senec

kvalita, tradícia

rozumné ceny

www.jamasenec.sk

Rekonštrukcie bytov
a bytových jadier

0903 201 288, 0911 593 029
www.jamasenec.sk

15
rokov

sme tu

pre vás už

viac ako
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Na úpätí  vŕšku stál malý domček zo 
soli. Býval v ňom muž zo soli a žena 
z cukru. Boli dni, keď sa mali radi a 
dni, keď si nerozumeli.

Raz sa strašne pohádali. Muž zobral 
hrubú palicu zo soli a ženu vyhnal. Kri-
čal ako posadnutý: „Zmizni a postav si 
dom z tehál!“

Žena sa rozplakala a odišla. Plaka-
la, ale nie veľmi, lebo sa bála, že sa jej 
líca z cukru roztopia. Postavila si dom 
z tehál neďaleko mužovho domčeka zo 
soli.

Bol to príjemný domček so zakvit-
nutými balkónmi a kamenným ohnis-
kom. Ale žene bolo smutno. Vo dne v 
noci myslela  na muža zo soli. Až sa raz 
rozhodla.

Vybrala sa do domčeka zo soli, 
zaklopala na dvere a poprosila muža o 
trochu soli do polievky. Ale muž ucho-
pil hrubú palicu zo soli a pohrozil žene: 
„Hneď zmizni, lebo sa to pre teba zle 
skončí.“

Žena sa vrátila domov s plačom, 
ale nie veľkým, aby sa jej líca z cukru 
neroztopili.

Veľké súcitné nebo to všetko videlo 
a rozplakalo sa aj ono. A tak začalo pr-
šať a lialo ako z krhly. Domček zo soli sa 

začínal rýchlo roztápať a muž  sa rozbe-
hol  k domu z tehál. Zaklopal na okno: 
„Dovoľ mi vstúpiť prosím ťa, tento dážď 
ma úplne roztopí.“

„Ach, ach, skončil sa sviatok,“ 
usmiala sa žena. „Ty si mi odmietol tro-
cha soli, tak sa teraz zariaď.“

A mužovi sa podarilo nájsť také 
vľúdne a nežné slová, že žena sa zami-
lovala a otvorila mu dvere. Padli si do 
náručia a vymenili si dlhý sladkoslaný 
bozk.

A keďže muž zo soli bol mokrý ako 
myš, našiel sa prilepený k žene z cuk-
ru. Bolo treba veľa času, kým uschli a 
oslobodili sa.

Od toho dňa má muž zo soli ústa z 
cukru a žena z cukru má ústa slané.

A už sa viac nehádajú.

Dva domčeky

» Bruno Ferrero

Pred rokom nám zomrel malý Jožko. 
Bol chorý a dožíval svoj život v ko-
munite chudobných. Nemal nikoho. 
Išiel som mu vybaviť úmrtný list. 
Pani to robila na trikrát. Veľa údajov 
a papiera - vzdelanie, rodinný stav, 
bydlisko, narodenie - a smrť. 

Pani sa pomýlila v mieste úmrtia. 
Tak ešte raz. Neviem, načo je toľko 
údajov. Možno to ide niekam ďalej, na 
druhý svet. Jožkovi to už bolo jedno. Ne-
chal som tam jeho občiansky a zobral 
som úmrtný list. „A vy ste mu čo?“ Pýta 
sa ma pani na matrike. Nič. Tak napíšem 
- spolubývajúci. Napíšte. Jožko mi „tam 
hore“ bude možno pomáhať.

Koľko sa človek natrápi kým zomrie, 
myslím si niekedy keď vidím chlapcov v 
Dobrom pastierovi a ich osudy. Zomrieť 
je ťažké, ale ešte ťažšie je niekedy žiť. 
Chlapík dostal fľašku a za hodinu sa stal 
konateľom niekoľkých firiem. Tie milió-
ny eur sa nedajú za jeden ľudský život 
splatiť. Viacerých vyhodili manželky a 
deti na ulicu. Asi vedeli prečo, ale život 
na ulici nie je nič moc. Ďalších sprevá-
dzajú v živote démoni alkohol, drogy 
alebo hazardne hry. Ťažký je život aj pre 
mnohých starých ľudí. Sú osamelí a bez 
peňazí. Čakajú na smrť a svojich blíz-

kych. Niektorí nikoho nemajú.
Po smrti mnohí nariekajú nad tými, 

čo zomreli. Počas života však na nich 
nemali čas. Po smrti sa o ľuďoch hovorí, 
akí boli dobrí, ale predtým na nich často 
dobré slovo druhí nemali. Nevieme za-
brániť smrti. Môžeme však zmeniť veľa 
vecí počas života. Hovorí sa, že mnohí 
svätí nezačali dobre, ale dobre skončili. 
Máme teda šancu aj my. Môžeme po-
máhať druhým ľuďom, kým sú nažive a 
ušetriť si dojemné reči po ich pohrebe. 

Bol som pred pár rokmi na pohrebe 
Antonia Srholca. Bola to oslava života 
na tejto zemi a narodenia sa pre život 
nový. Podobne som sa cítil aj na poh-
rebe malej dcérky môjho priateľa, kto-
rá predbehla svojich rodičov do neba. 
Život je možno ťažší ako smrť, pretože 
závisí od nás. Pred týždňom som po-
chovával svojho otca. 
Prežil krásny život 
a dostal milosrdnú 
smrť.  Smrť je ses-
trou života a bránou 
k večnosti. Žime tak, 
aby sme boli pri-
pravení na 
stretnutie s 
ňou.

Život a smrť

» Ján Košturiak

ho otca.
život 

srdnú
ses-

ránou 
me tak, 

pri-

Senecko.skSenecko.sk

Dňa 13.01.2021 o 11:00 hod. sa na Exekútorskom úrade JUDr. Eva Falisová,
Lermontovova 14, 811 05 Bratislava uskutoční dražba nehnuteľnosti
(1/2 spoluvlastníckeho podielu) nachádzajúcej sa na LV č. 1878,
k.ú. Bernolákovo, obec Bernolákovo, okres Senec. Nehnuteľnosť sa nachádza
v intraviláne obce Bernolákovo, v zástavbe rodinných
domov a záhrad, prístupný z miestnej komunikácie.
Dom je napojený na miestne rozvodné siete vody,
kanalizácie, plynu a elektrickej energie. Vykurovanie
objektu je ústredné s vlastným zdrojom tepla, kotlom
na plyn. Z dispozičného hľadiska dom obsahuje
jeden 6 izbový byt s príslušenstvom.
Zábezpeka je v sume ½ z najnižšieho podania.
Najnižšie podanie je vo výške 89.000,- EUR. 
Bližšie informácie získate na eva@exekutorfalisova.sk, resp.na tel.: 02-54 64 0221.
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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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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma. 

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017 objednavky@montter.sk

kde potrebujete.Staviame tam,

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 TIENENIE NA STRECH

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH
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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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Ďakujeme cteným zákazníkom a obchodným partnerom
za prejavenú dôveru počas celého roka 2020,
prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a do nového roka 2021 želáme veľa šťastia,
zdravia, osobných i pracovných úspechov
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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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Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov 
čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, 
nádherné Vianoce a šťastný nový rok prajú... nádherné Vianoce a šťastný nový rok prajú... 

V izbičke za oknom niečo sa chystá, stromček už svieti, V izbičke za oknom niečo sa chystá, stromček už svieti, 
radosť je istá, do tichej noci vtáčik už spieva, krásne a pokojné 
Vianoce vám želá rodina...  Vianoce vám želá rodina...  

éé
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Od 1. januára 2021 sa suma mini-
málneho dôchodku nemení a bude 
určená priamo v zákone o sociál-
nom poistení. Vyplýva to z novely 
zákona o sociálnom poistení, ktorú 
Národná rada Slovenskej republiky 
schválila 26. novembra 2020.

Zo schváleného znenia zákona vy-
plýva, že suma minimálneho dôchod-
ku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako 
suma minimálneho dôchodku v roku 
2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po 
valorizácii od 1. januára 2021 bude niž-
ší ako zákonom stanovený minimálny 
dôchodok, bude teda z dôvodu „zakon-
zervovania minimálneho dôchodku“ 
poberať minimálny dôchodok naďalej 
v nezmennej sume.

Od 1. januára 2021 ďalej nová zá-
konná úprava umožňuje na určenie 
sumy minimálneho dôchodku hodno-
tiť opäť len tie obdobia dôchodkového 
poistenia, ktoré sa považujú za kvalifi-
kované. To znamená, že na minimálne 
dôchodky priznané po 31. decembri 
2020 sa bude hodnotiť obdobie dôchod-
kového poistenia získané pred 1. januá-
rom 1993 (započítajú sa všetky dni dô-
chodkového poistenia), od 1. januára 
1993 (započítajú sa len dni získané v ka-
lendárnom roku, za ktorý patrí osobný 
mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, 
teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % 
priemernej mzdy), v cudzine (započí-
tajú sa všetky dni dôchodkového po-

istenia),v kalendárnom roku, v ktorom 
boli splnené podmienky nároku na dô-
chodok po 31. decembri 2003 alebo bol 
priznaný dôchodok pred 1. januárom 
2004, od vzniku nároku na invalidný 
dôchodok do dovŕšenia dôchodkového 
veku.

Podmienku kvalifikovaného ob-
dobia dôchodkového poistenia za ob-
dobie dôchodkového poistenia získané 
pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia 
spĺňať tí poberatelia, ktorým sa mini-
málny dôchodok bude vyplácať 31. de-
cembra 2020. Uvedené znamená, že sa 
im bude hodnotiť naďalej celé obdobie 
dôchodkového poistenia získané pred 
1. januárom 2021 a v prípade získania 
obdobia dôchodkového poistenia po 
31. decembri 2020, už len kvalifikované 
obdobie dôchodkového poistenia.

Sociálna poisťovňa tiež stanovila 
dôchodkovú hodnotu platnú od 1. ja-
nuára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá 
je 14,2107 eur.

Dôchodková hodnota je jednou 
zo základných veličín na výpočet dô-
chodkovej dávky v danom roku. Na 
výpočet dôchodkovej dávky sa použije 
aktuálna dôchodková hodnota platná 
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol 
nárok na jej výplatu. Ak teda nárok 
na dôchodkovú dávku vznikne v roku 
2021, použije sa dôchodková hodnota 
14,2107 eur.

Minimálny dôchodok od roku 2021

» Zdroj: SP

06
-0
03
3

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

SEKOSTAV spol. s r.o.

PREDVIANOČNÝ VÝPREDAJ - 10% až 20% zľavy

» stavebné práce - 0911 408 660

0911 340 130
na stavebný materiál
a pracovné oblečenie

Dňa 29.01.2021 o 11:00 hod. sa na Exekútorskom úrade JUDr. Eva Falisová,
Lermontovova 14, 811 05 Bratislava uskutoční dražba nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa na LV č. 7784, k.ú. Bernolákovo,
obec Bernolákovo, okres Senec. Nehnuteľnosť sa nachádza
v intraviláne obce Bernolákovo, prístupná z miestnej
komunikácie, v zóne zástavby drobných prevádzok,
v blízkosti golfového ihriska, v rovinatom teréne.
Ide o záujmové územie pre výstavbu rodinných
a rekreačných domov obyvateľov mesta Bratislava,
a preto je z hľadiska trhovej ceny uvažovaná
s východiskovou hodnotou ceny pozemku v Bratislave - okolí.
Miestne inžinierske siete vody, kanalizácie, elektrickej
energie a plynu sú v dostupnej blízkosti. Orientácia
obytných a prevádzkových miestností je prevažne
v smere na juh a západ.
Zábezpeka je v sume ½ z najnižšieho podania.
Najnižšie podanie je vo výške 309.000,- EUR.
Bližšie informácie získate na eva@exekutorfalisova.sk, resp.na tel.: 02-54 64 0221.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 12. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.skwwwww.w.hoh tbuilding.g sk

Prijmeme pracovníkov 
na pozície:nnnnnananaaa pppppppppoozzozozzo íííccíccieeie:::
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ  
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY  
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY  
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA  
ZÁMOČNÍK 
KOVOVÝROBA
0910 620 212   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE

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
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
+420 603 450 207                                          
+420 702 193 121 85
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST
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STAJAN Slovakia prijme:
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(850€ - 1000€/mesiac)
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(850€ - 1100€/mesiac)
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(1250€ - 1350€/mesiac)

�������!"#$	��%#&��'*+	,��.��
4#$�.�	�%�*$6	���7	�����	�9	��;��

�
������<��	�=��>�	
?@B<+�C9	D	E�"F�GH

4#$�.�	�%�*$6	�G�!�!

�.%!�"I	KL�.�G	D	FEG.��!"#$	�M����
��".!�.6	0918 493 960

mail: �.!�!"�K��!�#!R!,$.9��78
 12

0 
02

29

88
-0
10
6

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436
Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
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