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Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373

Očná Optika SENEC

0908 186 129

info@strechysc.sk
www.strechysc.sk
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Lichnerova 8
903 01 Senec

zľava
až do

Objednajte sa
tel: 0950 248 511
www.optikasenec.sk

91-0001

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE
nájdete u nás

40%

zľava
až do

15%

CENOVÁ PONUKA PREDAJ: • strešné rezivo • strešné príslušenstvo
• strešné okná • strešné krytiny • odkvapové systémy
A ZAMERANIE
MONTÁŽNE PRÁCE: • pokrývačske práce • klampiarske
STRECHY

ZADARMO!

práce • tesárske práce • montáž blezkozvodov • krovy,
prístrešky, strešné okná • demontáž eternitu/azbestu

06-0024-

IČO: 34076255

91-0014

NEZÁBUDKA
združenie na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými
Turnianska 8A, 903 01 Senec

Hľadáme serióznu
stavebnú firmu
na výstavbu RD
(cca 290 m2)
Senec - Mlynský Klin
0904 911 007

06-0012

Darujte 2% z daní NEZÁBUDKA - Senec

Aj v dnešnej situácii máme pre vás OTVORENÉ!
Za stanovených hygienických podmienok

PREDAJ
MLÁDOK

2

NA STRANE č.

» VYŠETRENIE ZRAKU «
46-0003

06-0018

od 2.3. 2021

» Aplikácia kontaktných šošoviek «

STRECHYNA KĽÚČ AKCIA škridle
ARRI s.r.o.
plechy a

4,50 €/m *

» Nová kolekcia dioptrických rámov «

2

ky ZDARMA

u
Cenové pon

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov
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Lichnerova 16
Senec
+421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

91-0004

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
88-0038

0905 746 124, www.strecha.ws

07-0006

(* cena od)
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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
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Slovensko je v boji s Covidom najhoršie na svete. Umierajú naši blízki,
nemocnice sú plné chorých na Covid a
liečba iných vážnych ochorení stojí bokom.
Žiaľ minister zdravotníctva Marek
Krajčí neurobil nič pre rázne zlepšenie
tejto vážnej situácie. Či mohol? Mohol.
Či vedel ako? Vedieť mal.
Dôvodov prečo sme najhorší je viacero. Jeden je veľmi dôležitý. Celý svet
už má štandardizované postupy ako
liečiť chorých na Covid od prvého počiatku ochorenia, od liečby u všeobecného lekára až po nemocnice. Postupy
sa neustále zlepšujú, prichádzajú nové
poznatky o rôznych vhodných liekoch
a všade na svete ich aplikujú do praxe.
Žiaľ náš minister nič takéto nezaviedol,
hoci odborníci na to naliehali už od leta.
A tak minister Krajčí radšej robí len komentátora štatistík o počtoch mŕtvych.
Fungujeme v chaose štýlu “pomôž si
sám”, “vyskúšaj sám”. Ani len netušíme, že príznaky ochorenia sa v závislosti od konkrétnej mutácie vírusu menia
a my často nerozpoznáme včas, že sme
chorí.
Ste pozitívny? Tak jediné čo viete,
že máte zostať doma a môžete sa začať liečiť sami. PREČO? Lebo nemáme
štandardné postupy pre lekárov v ambulanciách ako majú liečiť ľudí s Covi-

dom. Rovnako tragické je, že nemáme
štandardné postupy pre nemocnice a
mnohé nemocnice majú aj preto veľmi
zlé výsledky a mnoho mŕtvych.
Či sa dá robiť niečo lepšie? Dá sa.
Treba však normálne zodpovedne a manažérsky riadiť rezort a najmä komunikovať.
Marek Krajčí svoju funkciu nezvládol
a nezvláda. Nie je to nič osobné, ale kvôli jeho neschopnosti dnes zomierajú aj
tí, čo ešte mohli žiť! To sa musí zmeniť.
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41.340
39.560
27.490
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26.640
83.740
20.730
12.970
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41.130
45.115
32.750

Platba možná
aj s platobnou kartou.

bjednávke
Ku každej o lastného
dľa v
ikebana po
ARMO.
výberu ZAD
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

» Tomáš
Drucker

Frézovanie

komínov

» Servis vykurovacej techniky
» Opravy plynových kotlov a elektrokotlov
» Ročné prehliadky kotlov
» Predaj a montáž plynových kotlov
» Predaj, montáž, opravy ohrievačov vody
» Montáž kúrenia

ER

0910 996 565 | intexasro@gmail.com | www.intexa.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
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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• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ

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

0948 312 754

tel.:
 Objednávky do 15. marca vybavíme za
minuloročné ceny, aj na splátky už od 70€
 Dôchodcom poskytujeme výrazné zľavy
 Betónový základ a písmená zadarmo
 Obnova starých hrobov, čistenie

36-0018

Lichnerova 72
SENEC
senecko@regionpress.sk

KAMENÁRSTVO KAJAL

33-0012

Redakcia:

Vo svete už COVID liečia, začnime
už konečne aj na Slovensku!

06-0019

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

10-0007
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SLUŽBY, ŠKOLA, ZDRAVIE

SENECKO

3

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,

VA-SI, spol. s r.o.

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Pohrebná služba v Senci

ŠTUDIJNÉ ODBORY

NON STOP Služba

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

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

06-0001

Pohreby už od 400 €

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

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

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“

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

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

32-0018

web:
e - mail:
telefón:

SC21-08 strana
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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.

32-0138

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

Najčítanejšie regionálne noviny

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

ľudí dnes nedoceňuje význam cudnosti. Niektorí ju považujú za staromódnu,
za niečo, čo sa nehodí k modernému životnému štýlu. A tak sa jej veľmi ľahko
vzdávajú. Niektorí vymenia svoju cudnosť len za niekoľko chvíľ sexuálneho
uspokojenia. Ďalší ju obetujú v nádeji,
že si tým získajú uznanie, peniaze.
Mnohí až príliš neskoro zistia, akým
hodnotným vlastníctvom bola ich cudPovedať teda o cudnosti, ako ďalšej nosť. Táto strata je často veľmi trpká.
ľudskej cnosti iba to, že je to pojem pre
Kľúčom k zachovaniu cudnosti
telesnú nedotknuteľnosť je príliš málo je chrániť si srdce. Nie je to doslovný
a vyjadruje to veľkú neznalosť pojmov. telesný orgán. Toto srdce je obrazné.
Ako ľahké by bolo potom považovať Vzťahuje sa na človeka, akým si vnútmnožstvo ľudí za cudných!
ri, vrátane tvojich myšlienok, emócií a
Cudnosť je inakšia, ako sa ľudia pohnútok. Je zrejmé, že naše obrazné
domnievajú. Je omnoho obsiahlejšia, srdce má obrovskú hodnotu. Stojí za to,
väčšia a nežiada od nás zaujatie proti aby sme si ho chránili.
prírode. Cudnosť je pozemský pojem
Nedávno mi napísal jeden mladý
pre čistotu. To by malo postačiť pre kaž- muž asi toto - „chcel by som dokázať to,
dého zrelého ľudského ducha ako zák- čo Vy“. Potešilo, ale nejde o to. Odpísal
ladný zákon napĺňania cudnosti.
som mu - „A čo Ti bráni chlapče?“ OdSebectvo sa usadzuje na čelnom poveď prišla obratom - „nevedomosť!“.
mieste princípov fungovania našej spo- Nádherný príklad cudnosti. „Nevedoločnosti. Niekde ešte v Starom zákone mosť, chlapče, prekonáš iba vedomossa píše - „Kto pri svojom konaní stále ťami, takže – rob, skúšaj,
myslí i na to, aby nespôsobil škodu striedaj omyly a raz dokásvojmu spolublížnemu, ktorý mu dô- žeš to, čo si chcel“!
el“!
veruje a neurobí nič také, čo by potom
Pekný týždeň,
eň, vážení
tohto mohlo trápiť, ten bude vždy konať čitatelia – s pozdravom
dravom
tak, že zostane duchovne nezaťažený, a
preto môže byť nazvaný skutočne cudným!“
Cudnosť, zopakujme si znovu, je
mravná čistota človeka. Až príliš veľa
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Ak si väčšina ľudí, najmä mladších
ročníkov myslí, že cudnosť je to, čo
si myslia, potom sa mýlia. Cudnosť
totiž vo svojej podstate zahŕňa prísnu mravnú čistotu a prospešnosť a
dosiahnutie čistoty myšlienky pomocou vedomého zdokonaľovania.
Cudnosť, to je aj zdržanlivosť, bezúhonnosť, čistota duše.

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA BUK, HRAB

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

16-0027

Bez tabu o cudnosti

781210004-1
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Senecko.sk

hydinárska farma topoLnica
Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby
OZ
krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZV
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
4 0 432
45

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

36-0023

Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať riadkový inzerát?

01 AUTO-MOTO / predaj

08 STAVBA

Príklad: RP SC 12 Predám kočík, 0987 654 321.

02 AUTO-MOTO / iné

»Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

»ČZ-JAWA
Odkúpim
Motocykel/DielySERIÓZNA
DOHODA.Tel.
0908205521
»KÚPIM MOPED ZNAČKY JAWA STADION SIMSON PIONIER MUSTANG
STELA AJ POKAZENÝ.Tel.
0915215406

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

36-0006
6

(pri galante)

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim akordeón, heligónku, husle, saxafón.
Tel. 0915876860

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

09 DOMÁCNOSŤ

03 BYTY / predaj

12 DEŤOM

02 AUTO-MOTO / iné

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

04 BYTY / prenájom

13 RÔZNE / predaj

03 BYTY / predaj

11 HOBBY A ŠPORT

05 DOMY / predaj

14 RÔZNE / iné

04 BYTY / prenájom

12 DEŤOM

06 POZEMKY / predaj

15 HĽADÁM PRÁCU

05 DOMY / predaj

13 RÔZNE / predaj

07 REALITY / iné

16 ZOZNAMKA

06 POZEMKY / predaj

14 RÔZNE / iné

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

07 REALITY / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

08 STAVBA

16 ZOZNAMKA

SC21-08 strana
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SLUŽBY

SENECKO
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KOVOŠROT
RÉCKA CESTA - SENEC

PONDELOK - SOBOTA:

07:00 - 18:00

0904 987 901

SC21-08 strana
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06-0022

www.kovosrotsenec.sk

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE

Príčina a následok

Lenže bolesť má svoju príčinu, podobne ako porucha stroja alebo frustrácia a nespokojnosť spolupracovníkov.
Riešenie príčiny odstraňuje problém, pri
riešení následkov sa problém opakuje a
často aj zhoršuje.
Prečo sa teda lekári alebo manažéri
venujú iba následkom? Lebo je to niekedy
jednoduchšie. Často chýba čas na analýzu skutočnej príčiny problému alebo na
to ľudia nemajú ani dostatočné znalosti. Existujú rôzne metódy na skúmanie
príčin problémov - napríklad diagram
príčin a následkov alebo metóda 5 krát
prečo. Dnes máme aj technológie, ktoré
vedia zbierať potrebné dáta o ľudskom
organizme, spôsobe života, práci stroja a
súčiastok v ňom. Máme aj matematické a
simulačné modely a rýchle počítače. Tak
čo je vo veci? V lete, keď si páni ministri
išli na dovolenky, som na jednom úrade
videl model šírenia vírusu a jeho následky. Model sa žiaľ naplnil. Vírus sa najskôr
musí preniesť na človeka, potom dostať
do krajiny a následne rozšíriť na ostat-

KAMENÁRSTVO
PETROVIČ

ných.
Boj s vírusom môže mať dva scenáre
– buď včas zachytávame príčiny a riadime vírus my, alebo oneskorene zachytávame následky a vírus riadi nás. Po
dovolenkách boli reči o nevestách, športovcoch a otváraní škôl. Potom masívne
strkanie tyčiniek do nosa. Nakoniec sa
hlavný bojovník s vírusom skryl a vystrčil nám vystrašeného a bezradného ministra. Ten nám každý podvečer oznámi,
že situácia je kritická. Niekedy pridá aj
poplašné správy. Chaotici na čele krajiny
nakoniec dospeli k názoru, že treba kontrolovať hranice. Vždy hasia následky
niekoľko mesiacov po tom, ako mali riešiť príčiny. V Ázii používajú pri katastrofách stratégiu 3P – pokora, poslušnosť a
pokoj. V Európe máme 3P tiež – pýcha,
panika a paralýza. Pýcha je zdrojom väčšiny hriechov. Začína
tam, kde si niekto
myslí, že bohatstvo
stvo a
moc sú viac ako
o znalosti a skúsenosti.
nosti.
Keď hlúpi a pyšní
šní nepočúvajú múdrych
rych
a pokorných,
musíme znášať následky.

Rozumieme týmto ťažkým časom,
preto k vašim požiadavkám
pristupujeme ľudsky a profesionálne.

0905 100 134

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC

www.kamenarstvo-petrovic.sk

06-0021

Všimol som si, že ľudia majú niekedy
problém s rozlišovaním príčin a následkov. Lekár tlmí bolesť, údržbár
opravuje poruchu, manažér „motivuje“ ľudí peniazmi a peknými rečami.
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» Ján Košturiak

Areál PD, Boldocká 301, Senec
tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk

e-mail: inreal@wmx.sk

91-0005
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OHOL
AJ TU MNZERÁT

461210027

BYŤ VÁŠ

I

9 132
0905 71 40
50
0905 91

Tel.: 0911 786 830

» obnova a výroba čalúneného
nábytku na mieru
» čalúnený nábytok pre deti
» predaj matracov

volať po-pia: 8:00 - 14:00

tel.: 0904 697 765 mancalcaluvnictvo@gmail.com
Tureň 442, 903 01

06-0003

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

06-0002

ČALÚNNICTVO

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.

splátky od 99 €

VYHRAJTE 400 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

SC21-08 strana
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AUTORIZOVANÝ SPRACOVATEĽ
STARÝCH VOZIDIEL
Odťah Vášho kompletného starého vozidla ZDARMA
+ vyradenie z národnej evidencie vozidiel priamo u Vás doma.

Prečo práve ku nám?

Naša firma dosiahla v roku 2020 percento zhodnotenia odpadov na úrovni 99,83%.
Od nás z Vášho starého vozidla neskončí na skládke odpadov ani jediný kilogram !!!!
Prispejme spoločne k zastaveniu plnenia skládok odpadov materiálmi,
ktoré sú vhodné na ďalšie zhodnocovanie.

Šetríme životné prostredie.
Neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle 0907 028 648,
alebo emailom na info@matty.sk

Autovrakovisko MATTY
(areál PD Igram)

91-0015

tel.: 0907 028 648 | mail: info@matty.sk
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Umývanie a náter fasád
 náter striech
sk

CIA
JARNÁ AK
a -20%

66-0030

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Fakty o očkovaní

Očkovanie sa vykonáva dvomi
druhmi vakcín. Inaktivované vakcíny
sú vyrobené z usmrtených vírusov/
baktérií alebo ich častí, teda nie sú
schopné rozmnožovania v ľudskom organizme, a preto nemôžu vyvolať ochorenie. Takéto vakcíny sú stabilnejšie,
ale vyžadujú si podávanie posilňovacej
dávky na udržanie imunity.
Ateunované vakcíny obsahujú
oslabené vírusy/ baktérie a len vo výnimočných prípadoch môžu vyvolať
mierne príznaky pripomínajúce ochorenie. Tieto prejavy sú v porovnaní s
ochorením minimálne, neohrozujú na
živote, ani nevedú ku komplikáciám.
Ateunované vakcíny vytvárajú dlhodobejšiu imunitu ako inaktivované.
Ak je pacient počas očkovania v
inkubačnom čase ochorenia, proti ktorému je očkovanie namierené, alebo sa
infikuje krátko po očkovaní, tak očkovanie nezabráni ochoreniu a pacient
má dojem, že práve očkovanie vyvolalo
ochorenie.
Imunitný systém dieťaťa je naivný
a potrebuje byť vystavený antigénom,
aby sa vyvíjal. Počet antigénov vo vakcínach výrazne klesol. V minulosti vakcína proti pravým kiahňam obsahovala
200 antigénov, celobunková vakcína

proti čiernemu kašľu 3 000 antigénov.
V súčasnosti hexavakcína spolu s pneumokokovou vakcínou majú spolu len
23 antigénov, MMR 24 antigénov. Ak
podávame dojčaťu naraz vakcíny proti 10 ochoreniam, tak sa zamestná len
asi 0,1 percenta imunitného systému.
Dojčatá majú kapacitu odpovedať na 1
až 10 miliárd antigénnych podnetov, čo
pri prepočte znamená, že dojča by sa
bez problémov vysporiadalo aj s podaním 10 tisíc vakcín naraz.
Rozdiel medzi očkovaním a prirodzeným prekonaním ochorenia je v
cene, ktorú treba „zaplatiť“. Budovaním imunity prekonaním týchto ochorení riskujeme vážne poškodenie zdravia. Komplikácie spojené s ochorením
sú častejšie a závažnejšie ako vedľajšie
účinky očkovania: Každé piate dieťa,
ktoré ochorie na pneumokokovú infekciu vo veku do 1 roka, na ochorenie
zomiera, v prípade záškrtu 1 z 15 prípadov ochorenia končí smrťou, 1 z 1000
prípadov osýpok je komplikovaný zápalom mozgu.
Vzťah medzi očkovaním a diabetom 1. typu skúmalo veľa štúdií. Obdobie pochybností o tom, či očkovanie súvisí s cukrovkou, definitívne uzavrela
štúdia, v ktorej vedci sledovali 739 tisíc
detí narodených v priebehu 10 rokov. Po
rokoch sledovania a analýz vedci dospeli k záveru, že ide o časovú, nie však
príčinnú súvislosť s očkovaním.

» Zdroj: RU VZ MI

Vo výťahu je dôležité nosiť rúško,
aj keď je v ňom jedna osoba
Ak bývate v bytovom dome a na svoje
poschodie sa dopravujete výťahom,
potom pre vás sú určené nasledujúce
rady Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
Pri stretnutí viacerých obyvateľov
vo výťahu je ideálne nerozprávať sa,
pretože práve rozprávanie zvyšuje riziko šírenia vírusu. Ovládače vo výťahu,
ako aj jeho dverný mechanizmus chytajte iba v rukaviciac, prípadne, stačí
mať pri sebe papierové vreckovky a
použiť tie.
Bytové domy sa stali počas pandémie nového koronavírusu jednými z
najpravdepodobnejších miest šírenia
vírusu. Združenie pre lepšiu správu
bytových domov (ZLSBD) preto odporúča obyvateľom bytoviek, aby mali pri
presunoch do svojich bytov nasadené
rúško. Obmedziť treba tiež kontakt s
dotykovými plochami v spoločných
priestoroch. Dôležité je tiež zvýšiť
frekvenciu upratovania spoločných
priestorov a pravidelne vetrať. Informovala o tom výkonná riaditeľka ZLSBD
Nina Sovič.
„Ideálne je používať jednorazové
rukavice, dvere otvárať pažou ruky
(lakťom) a tlačidlá vo výťahu stlačiť napríklad kľúčom. Vo výťahu je dôležité
mať vždy nasadené rúško, aj keď sa v
ňom nachádza iba jedna osoba, preto-

že po vás do výťahu môže nastúpiť niekto iný a kvapôčky vírusu, ktoré ste vydýchli, môže vdýchnuť váš sused,“ radí
Sovič. Pri stretnutí viacerých obyvateľov vo výťahu je ideálne nerozprávať
sa, pretože práve rozprávanie zvyšuje
riziko šírenia vírusu. Najvhodnejšie je
počkať si na prázdnu kabínu.
Ako dodala Nina Sovič, kompetentné orgány majú možnosť zabrániť
stretávaniu sa obyvateľov bytových
domov na schôdzach vlastníkov. Vlastníci však do istej miery preberajú zodpovednosť za to, aby pri bežnom pohybe v spoločných priestoroch bytového
domu neohrozili svojich susedov a ani
seba samých.

» red

33-0002

Na začiatku očkovacej kampane proti
koronavítusu treba pripomenúť niektoré fakty, tak, ako ich vidia odborníci Úradu verejného zdravotníctva SR.
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SBS GUARDING s. r. o.

Slovenská Grafia a.s.

príjme strážnikov na prevádzky

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

v Miloslavove

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

PRIJME IHNEĎ

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

TLAČIAROV
ROBOTNÍKOVóþvýrobyexpedícieðlisovne
NASTAVOVAČOVþāôĉþąŭò÷ûøýøôú
KNIHÁROVEĉþāðġþąðĝþą
KNIHÁROVEāôĉðĝþą
SKLADNÍKOV

PRÍJMEME

ZVARAČOV CO2
EN135, PRÁCA V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDA OD 270KČ/hod
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

SBS GUARDING s. r. o.

Požiadavky:

t[ESBWPUOÈTQÙTPCJMPTǸOBWâLPOQSÈDFWOPDJ
tWZVǏFOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

príjme strážnikov na prevádzky

Výročia a udalosti
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý
využili nacisti na zatýkanie komunistov

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Výročia a udalosti
výbuch delaboračného skladu v Novákoch po ktorom zostal na
mieste delaboračnej haly 20-metrový kráter

2. marca 2007
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75-09

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
36-0002

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

v Rovinke
52-0033

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

27. februára 1933

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

85 0145

SENECKO

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY
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SPURTE
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MASKA

NANO CARBON FFP
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VK RESPIPRO
RESPIRÁTOR FFP
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nuke
V ponuke



   

www.lekarenplus.sk

85_0143

ANTIGÉNOVÉ
ÉNOVÉ aj
PROTILÁTKOVÉ TESTY

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT
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