
SC21-15 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 27 920 domácností 

SENECKO
č. 15 / 16. APRÍL 2021 / 25. ROčNÍK

9
1
-0
0
0
1

Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8

903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás
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0908 186 129
info@strechysc.sk

www.strechysc.sk

PREDAJ: • strešné rezivo • strešné príslušenstvo
• strešné okná • strešné krytiny • odkvapové systémy 

MONTÁŽNE PRÁCE: • pokrývačske práce • klampiarske
práce • tesárske práce • montáž blezkozvodov • krovy,
prístrešky, strešné okná • demontáž eternitu/azbestu 

CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY
ZADARMO!

zľava

až do40%
zľava

až do15%
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TUREŇ - BÝVALÉ PD (OKRES SENEC) • TUREŇ 374 • 903 01 TUREŇ

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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AKCIA

NA VYBRANÉ

DRUHY

MATERIÁLOV

AKCIA

NA VYBRANÉ

DRUHY

MATERIÁLOV
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

len do vypredania zásob
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-1www.hpsmont.sk

www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

HPS mont, spol. s r.o., Pestovate¾ská 1,

831 03 Bratislava, tel.: 02/4329 1235

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady

Zasklenie terás

Hliníkové ploty
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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    42.810 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)

PROFI STAVBA KRBOV
Staviam krby 25 rokov,

kvalita a bezpečnosť
0902 757 565
krby.piecky@gmail.com

0
6
-0
0
3
3

PALIVOVÉ DREVO
Ponúkam ukladané drevo buk narezané na 33 cm

0905 561 381 9
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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@kontblesk.sk

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

KONT-BLESK
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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 €

Umývanie a náter fasád

 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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V poradí ďalším v našom seriá-
li nectností či priam hriechov je 
smilstvo. Ale pozrime sa na tento 
fenomén pohľadom bežného živo-
ta bežných ľudí.

Dante Alighieri popísal žiadosti-
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú 
lásku k iným“. Tento literát, rene-
sančný humanista, to vystihol nao-
zaj dokonale. Najviac nenávisti na 
Slovensku spôsobuje „prílišná láska 
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po-
litický.

Upozorňoval som na to už pred 
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz-
mu“. Tento druh politického fanatiz-
mu, priam „božskej adorácie“ sa však 
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ-
mi eufemisticky voláme „stranícke 
sympatizantstvo“.

Nebudeš mať iného Boha okrem 
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe-
ním niečoho, čo je hore na nebi, dole 
na zemi alebo vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, 
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé 
z desatoro prikázaní. Pripomínam 
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa-
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, 
ako sa zdá, práve cez manipuláciu 
hodnôt viery si niektorí politici u nás 
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A 
viera a veriaci sú v tomto prípade iba 

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo 
a nechutne, zištne zneužití.

Fanatizmus sa stáva rohožkou 
pre bezohľadne ambicióznych jedin-
cov pred dverami k politickej moci. 
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú 
na základné princípy samotnej viery, 
lebo veria iba v seba a svoje vlastné 
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň 
v nejakú politickú odrobinku, ktorá 
spadne na zem, medzi nich, z pre-
stretej tabule mocných. A napokon, 
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí 
panstvu niekto nosiť...

Človek a občan je povinný po-
užívať vlastný mozog. Je povinný 
myslieť samostatne a musí sa sám 
starať o to, ako a čím svoju myseľ po-
čas života zdokonaľuje a obohacuje. 
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky 
k iným ako k najbližším je jeden zo 
základných hriechov viery. Práve 
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ po-
litikov a ich politík. To však už je aj 
hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

O ďalšom z našich 
prehreškov celkom civilne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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 201

Autolak Ro-Jo
www.lakovna-senec.sk Autolak Ro-Jo
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Vezmeme do prenájmu / kúpime

ornú pôdu v Tomášove
150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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ČALÚNNICTVO
» obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
» čalúnený nábytok pre deti
» predaj matracov

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

mancalcaluvnictvo@gmail.com
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LEXAN, ARLA

   

  €  �  

Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00Otvorené:  Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00

Tel.: 0917 323 441, sklad: Fučíková 8, Senec
www.lexanzelensky.sk
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»CZ 175 JAWA 90 PIONIER 
STADION MUSTANG SIM-
SON BABETA KÚPIM TIETO 
MOTORKY. Tel. 0915 215 
406

»Prenaj.1.izb.byt v RD v 
SC. Tel. 0907 554 500

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera SC medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, SC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA

17. apríla 1492 
Španielsko a Krištof Kolumbus podpísali 
kontrakt na dovoz korenia z Ázie.

Výročia a udalosti

„Ako by mohla 17-ročná dievčina, 
ktorá bola ako 14-ročná unesená, sú-
hlasiť s tým, že privedie na svet dieťa 
svojho únoscu?“ pýta sa nigérijský 
kňaz a hovorca rodiny Šaribuovcov.

Leah Šaribu bola unesená spolu so 
109 ďalšími žiačkami dňa 19. februára 
2018, keď skupina Boko Haram pre-
padla internátnu školu v meste Dapči 
v štáte Borno v severovýchodnej Nigé-
rii. Niektoré z dievčat zomreli v zajatí. 
O mesiac neskôr boli tie, ktoré prežili, 
spolu 101 dievčat, prepustené. 

Výnimkou je Leah – ako jediná 
bola kresťankou. Teroristi sa ju pokú-
šali prinútiť, aby prestúpila na islam, 
no ona to odmietla. V lete minulého 
roku dostala rodina správu, že ich dcé-
ra porodila jednému z veliteľov syna a 
potom konvertovala na islam.

Vo videoodkaze pre nadáciu ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi pastor Gideon 
Para-Mallam ubezpečuje, že v tomto 
prípade ide buď o falošné tvrdenie, 
alebo muselo dôjsť k znásilneniu a nú-
tenej konverzii. „Neverím, že by Leah 
v svojom veku súhlasila s tým, aby sa 
stala matkou. Chcela ísť na univerzitu, 
práve teraz mala začínať štúdium. Ak 
bola nútená tak urobiť a bola znásil-
nená, nemožno predsa vravieť, že dala 
súhlas,“ konštatuje evanjelický pastor.

Pastor Para-Mallam podobne rea-
guje aj na správy, že Leah konvertova-
la na islam:  „Vieme, že jej kresťanské 

presvedčenie bolo dôvodom rozhod-
nutia, že chce zostať uväznená. Keby 
sa bola chcela stať moslimkou, aby 
znovu získala slobodu, jednoducho 
by Krista poprela a bola by 21. marca 
2018 spolu s ďalšími prepustená. Leah 
to však odmietla. Ak sa jej odmietnutie 
zakladá na kresťanskej viere a ona bola 
dôvodom, pre ktorý zostala v zajatí, je 
proti všetkej logike tvrdiť, že sa stala 
moslimkou.“

„Musíme pokračovať v našom úsilí 
o prepustenie Leah aj v modlitbách sa 
za ňu. Mali by sme sa tiež modliť za jej 
rodinu, pretože rodičia prechádzajú 
veľmi ťažkým obdobím. Každý prichá-
dzajúci deň mi pripomína, že tu máme 
vzácnu dušu, ktorej sa odopiera slobo-
da ako základné ľudské právo.“

Prípad väznenej Leah Šaribu žiaľ 
vôbec nie je ojedinelý. Viac informácií 
o tejto téme ako aj o dostupných mož-
nostiach pomoci trpiacim nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Viac ako 3 roky väznená teroristami

» Zdroj: ACN pre REGIONPRESS
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:
• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky ROZVOZ

Zabezpečíme
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

 Na všetky vystavené náhrobné kamene
   poskytujeme 500€ zľavu.
 Dôchodcom poskytujeme výrazné zľavy
 Betónový základ a písmená zadarmo
 Obnova starých hrobov, čistenie 
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Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Blatné  26.4.
Kaplná 26.4.

10.15 - 10.30 h.
10.45 - 11.00 h.

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV
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Pri
nákupe nad

100 € poštovné
zdarma!

0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

www.agromaterial.sk



SC21-15 strana 5

službysenecko
5

9
1
-0
0
2
7



SC21-15 strana 6

hlavu hore / služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

Zobuďte sa. Podobnou vetou možno 
prebúdzajú lekári svojich pacientov 
po ťažkom úraze alebo operácii. Po-
dobne by mohli prebúdzať svojich 
lekároch ich pacienti, z ktorých si uro-
bili poslíčkov.

Aj keď existuje internet, väčšina le-
károv používa počítač stále ako písací 
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás naprí-
klad na röntgen. Tam lístoček prepíšu, 
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete 
prísť na druhý deň po výsledok a zaniesť 
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, ho-
vorieval vetu, že lekár je človek, ktorý za-
báva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdra-
ví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava 
behať s lístočkami medzi doktormi, často 
so zlomenými nohami, a robiť im poštá-
rov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné 
vzdelanie a používajú drahé a  moderné 
prístroje majú organizáciu devätnásteho 
storočia. Nasleduje krátke vysvetlenie 
pre lekárov: Internet je celosvetový sys-
tém prepojených počítačových sietí. Ľu-
dia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vy-
mieňajú rôzne informácie a komunikujú 
– textom, hlasom, videami a obrázkami. 

Keď sa niekedy pýtam lekára prečo 
nemajú elektronický systém objednáva-
nia a komunikácie s pacientmi, používa-

jú často príklad s babičkou z odľahlej de-
diny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom 
do okresnej nemocnice, aby mohla celý 
deň presedieť v  čakárni u  lekára. Moja 
osemdesiatdvaročná svokra z  Moravy s 
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez 
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagra-
me a komunikujú cez skype a gmaily. Jed-
noduché digitálne technológie by ušetrili 
čas lekárom aj pacientom, redukovali 
by stratený čas, chyby aj náklady. Verím 
odbornosti našich lekárov, ale v organi-
zácii práce iba nechápavo krútim hlavou 
a hovorím si – zobuďte sa páni doktori. 
Chodím v  posledných týždňoch na rôz-
ne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť 
do svojich čakární páni doktori a počú-
vajte svojich nespokojných pacientov. 
Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich 
zákazníkov, tak ešte jeden argument – 
v USA prichádza kvôli 
nedokonalému sys-
tému objednávania 
a  riadenia toku pa-
cientov systém zdra-
votnej starostlivosti 
ročne o  150 miliárd 
dolárov. 

Zobuďte sa, páni doktori

» Ján Košturiak

18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti

KAMENÁRSTVO
PETROVIČ

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC0905  100  134 www.kamenarstvo-petrovic.sk

Rozumieme týmto ťažkým časom,
preto k vašim požiadavkám 
pristupujeme ľudsky a profesionálne.
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Vášho starého tátoša
ODVEZIEME A VYRADÍME

priamo u Vás doma

Autorizovaný spracovateľ

www. .sk

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Predaj použitých
náhradných dielov

na všetky druhy vozidiel

Sládkovičovo | Bernolákovo  »  0902 457 777

7,00 €
10,00 €

24 ,90 €
34,99 €
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 OPTIKADROPTIK     DR.OPTIK_SK      WWW.DROPTIC.SK

ZADARMO*

DOCTOR OPTIC

 

• ZĽAVA 40% NA MULTIFOKÁLNE SKLÁ

• SLNEČNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE ZA 69 EUR

• OKULIAROVÉ SKLÁ NA PC A TABLET  1+1 ZADARMO

• SLNEČNÉ OKULIARE (KOLEKCIA 2021)
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Podvodníci sú neskutočne vynaliezaví 
a prispôsobiví dobe a jej okolnostiam. 
Posledným marcovým dňom sa skonči-
lo elektronické sčítanie ľudu, jeho ďal-
šia podoba je v sčítaní cez komisárov.

Oficiálne má celá aktivita vyzerať asi 
takto. Vaša obec na obvyklých miestach 
a obvyklým spôsobom vyhlási, že vtedy a 
vtedy budú v obci sčítací komisári a budú 
mať také a onaké identifikačné znaky. 
Teda, obec to dá na informačnú tabuľu či 
vyhlási v obecnom rozhlase. Napríklad. V 
ozname budú dátumy, kedy budú sčítací 
komisári (spravidla to má byť dvojica) na-
vštevovať domácnosti. Musia byť označení 
špeciánymi preukazmi iniciátora akcie – 
Slovenwkého štatistického úradu. Na nich 
musia byť aj telefonické kontaktné údaje, 
aby bolo možno komisára v prípade po-
chybností overiť.

Ak si občania dajú pozor v zásade už 
len na toto upozornenie, nemalo by sa im 
stať nič nekalé. Inak, vychádzajúc z jedno-
duchostio a počtu otázok v elektronickom 
sčítaní, ani dvojicu oficiálnych sčítacích 
komisárov nemusíte vpúšťať za bránku, 
všetko bude možné zodpovedať za niekoľ-
ko minút aj vonku.

Podvodníkov od oficiálnych komisá-
rov spoznáte ľahko. Budú vás obťažovať v 
čase, keď ste sa vopred o ničom nedozve-
deli. To po prvé. Po druhé – nebudú sa mať 
čím preukázať sa vám a ak aj ano, dajte si 
pozor, preukaz v tom prípade bude falošný. 
Po tretie – budú sa vás snažiť presvedčiť, že 
ich musíte vziať dnu, lebo to, tamto a hento. 
Toto v zásade nerobte, nepustitze ich ani za 
bránku, prípadne vchodové dvere.

V prípade akýchkoľvek pochybností 
volajte políciu na čísle 158, prípadne 112 a 
upovedomte obecnú samosprávu. (Aj preto 
je dobré mať po ruke aj číslo na staristku, 
starostu obce, najmä, ak ide o menšie a 
opustenejšie usadlosti.)

Sledujte a počúvajte obecné zozna-
my, inrormujte sa u susedov, nezostaňte 
prekvapení až keď vám nejakí podvodníci 
zazvonia na dvere.

Pozor na falošných podomových 
„sčítacích asistentov“!

» red

19. apría 1987 
po prvý raz sa na obrazovke objavili Sim-
psonovci

Výročia a udalosti
21. apría 1944 
ženy vo Francúzsku získali volebné právo

Výročia a udalosti
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22.apríla 1970 
prvýkrát sa oslavoval Deň Zeme

Výročia a udalosti

Senecko.skSenecko.sk
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HĽADÁTE ĽUDÍ? inzerujte v rubrike

ZAMESTNANIE

Napriek ústavnému právu na použí-
vanie vlastníctva toto nám rozhod-
nutím vády v rámci protipadnde-
mických opatrení bolo prakticky od 
jesene znemožnené.

A tak sa mnohí z nás až teraz, prak-
ticky po po roku dostanú prvý raz na 
svoje chaty, chalupy, víkendov domy 
a iné rekreačné zariadenia. Šesť mesia-
cov boi nevetrané, neupratovalo sa v 
nich, zastavil sa v nich bežný život.

Preto je najdôležitejšie po prícho-
de do takéhoto objektu najskôr zakúriť 
– a to aj napriek jarným vonkajším tep-
lotám. V druhom rade je nevyhnutné 
dôkladné vyvetranie pri súbežnom vy-
tváraní vysušovacieho tepla v interiéri. 
Čo možno, treba vyniesť na dvor nechať 
presušiť na priamom slnku. Sú to pre-
dovšetkým súčasti postelí, matrace, 
obliečky, paplóny, podušky. Dobre to 
spraví pokrovcom a závesom. Záclony 
je najvhodnejšie vyprať a nechať na 
slnku vysušiť.

Dobre treba pretriediť komoru aj 
so zvyškami vlaňajšej múky, cukru a 
iných vo vlhkom prostredí rýchlo sa 
kaziacich potravín.

Je veľmi pravdepodobné, že za ten 
dlhý a nikým nerušený čas si vaše 
rekreačné obydlie obľúbil neželaný 
hmyz a hlodavce. Treba na to myslieť a 
spraviť si tak svojpomocne s použitím 

dostupných prostriedkov dezinsekciu 
a deratizáciu.

Kuchynský riad a všetko, čo pou-
žívame na stolovanie, treba dôkadne 
umyť. Okrem toho, že nevieme, čo po 
tom „chodilo“, vieme zas to, že mikro-
pliesne v dlho nevetraných priestoroch 
sa dokážu usadiť napríklad aj na po-
vrchu tanierov.

Osobitnú pozornosť venujme na 
chalupe či chate prezimujúcemu oble-
čeniu. To najmenšie, čo môžeme spra-
viť je vystaviť ho na záhrade slnečnému 
žiareniu. Ak nesie stopy pliesne, radšej 
sa ho zbavme. To isté sa týka aj obuvi.

Potom nás čaká už len dôkladné 
upratanie. V každom prípade je to prá-
ca na niekoľko víkendov, ale obísť sa 
nedá, najmä v záujme vlastného zdra-
via a potom aj s cieľom ochrany dlho-
dobo opusteného domu, bytu, chalupy, 
chaty.

Chalupa či chata 
po polročnom lockdowne

» red

» Vedúci dvojzmennej prevádzky

» Vedúci trojzmennej prevádzky

» Pickeri a pickerky na dve zmeny
   s nízkozdvižným vozíkom

» Pickeri a pickerky na dve zmeny s  retrakom

» Skladník v prekládkovom sklade na 3 zmeny

Gebrüder Weiss prijíma nových kolegov a kolegyne
do logistického a prekládkového skladu!

Kontaktná osoba: Pavla Mackovčáková, 0918 606 118

Nástup: Ihneď

Plné znenie pracovných pozícií na stránke Profesia.sk
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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 lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

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 €)

x
x
-x
x

Ponuka práce 
v automobilovom 

priemysle 
v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Vodič VZV  
základná mzda 957 €  

+ príplatky

Nástup: 
apríl 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozície:

základná mzda 981 €
 + príplatky 

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Manipulant 
 základná mzda 881 € 

+ príplatky 
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk
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HĽADÁME
SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE
- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
  vždy informujeme, ako cestovať  cez hranice
 

rtnerom r k Červ kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňové tur y, r k k  ž ť

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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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