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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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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8

903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás

0915 950 055

STAVEBNÉ
A MURÁRSKE PRÁCE
hrubé stavby, fasády,

zateplenie, potery,
podlahy, ploty, dlažby

strechy, prístrešky
za prijateľnú cenu
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odber
min. 3 kg8,40 € / kg

0915 950 055

VAJÍČKA 2-žĺtkové

ORECHY, MANDLE

podstielkový chov

1,80 € / 10 ks

PISTÁCIE 11 € / kg

Objednávky: 0907 750 668

PEDIKÚRA AJ U VÁS DOMA

PEDIKÚRA BEATA
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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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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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• 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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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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Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708
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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)

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s 
DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

PROFI STAVBA KRBOV
Staviam krby 25 rokov,

kvalita a bezpečnosť
0902 757 565
krby.piecky@gmail.com
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»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»Predám mobilný (na 
4-roch kolieskach) dážd-
nik-slnečník. Novú 3 
koženú pánsku bundu 
č.52. Dámsku koženkovú 
dlhú bundu hnedú XXL a 
čiernu L. Cena dohodou. 
Tel. 0902 679 183

»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely- SERIÓZNA 
DOHODA. Tel. 0908 205 
521
»JAWA 90 CROS ROAD-
STER PIONIER MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY AJ POKAZENÉ. Tel. 
0915 215 406

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    

Občianska
riadková
inzercia
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209

www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 

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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Obžerstvo je ďalším z hlavných „hrie-
chov“ v našom tohtoročnom seriáli 
cností a hriechov. Teda, civilne po-
vedané, pozitívnych a negatívnych 
vlastností ľudí.

Nejde iba o nejaký náboženský pre-
hrešok.

Človek, ak je človekom, by s mal 
bohato uspokojiť životom v dostatku a 
nemal by potrebovať prebytok. A ak s 
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho 
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá 
uľahčiť ich ťažký životný údel.

Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci po-
trebujeme do určitej miery „mať“. Mať k 
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo, 
mať dovolenku, mať auto na presun na 
chalupu, mať zariadenia na obrábanie 
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to 
bežné prirodzené potreby. Mať tri cha-
lupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či 
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne 
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitiviz-
mus ducha. Vyhadzovať potraviny iba 
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je 
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytoč-
ne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť 
na uspokojenie seba samého. Nepode-
liť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.

Nevidieť, nepočuť potrebného v 
rámci svojich často aj veľmi obmedze-
ných možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie 
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v na-
šom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci, 
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom 
miesto pre iných, stačí nám k bohat-
stvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“ 
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť 
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť 
každý.

Máme za sebou kriticky ťažký rok. 
Museli sme si odriekať už takmer všet-
ko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa 
odriekanie netýkalo ani v núdzovom 
pandemickom stave. Niektorých a ich 
nových, už povolebných „našich“. 
Možno nám ostatným ten rok niečo sig-
nalizoval.

Možno nám poukázal na to, že 
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý 
umožňuje plnohodnotný život.

Dokonca aj šťastný život. Neviem, 
nechám na každom z vás, vážení čita-
telia, čo si z tohto textu vyberiete.

P.S. Ozaj, čo vás viac za-
ujíma? Správy zo života 
bohatých celebrít, alebo 
správy o tom, ako tu žije 
bežný človek?

S pozdravom

Volá sa to konzumizmus, 
ale ide o obžerstvo

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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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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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 €

Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito 
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Le-
nin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot, 
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu 
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pi-
nochet, Nicolae Ceaușescu  boli revo-
lucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí 
aj ich zabíjať. 

Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli 
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran-
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. 
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto-
rí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú 
od zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. 
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik-
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali 
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou 
skupinou verných. Ľudí s iným názorom 
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko-
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic-
ky rozprávali občanom svoje predstavy 
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre-
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to 
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo 
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo-
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. 
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip-
tá pre študentov. S diagnózami ťažkých 
psychických nemocí - narcisizmu, psy-
chopatie alebo paranoje.

Mnohí diktátori mali vzdelanie a 
dar reči. Šírili okolo seba strach a po-
tláčali iné názory. Mnohí mali vysoké 
IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli 
vznetliví, ješitní a postupne sa u nich 
rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom, 
ktorých si sami označili za nepriateľov a 
zradcov.  Pritom to boli často ľudia, kto-
rí im chceli pomôcť napraviť ich chybné 
rozhodnutia a priviesť ich na správnu 
cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do 
nemilosti alebo prišli o život. Diktátori 
a psychopati majú charizmu, sebavedo-
mie, inteligenciu a túžbu po moci. Ve-
dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku 
konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny 
ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin 
za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori 
nepatria iba do histórie. Aj dnes máme 
rôznych medzi sebou. Definujú si svoje 
skupiny ľudí, ktorých 
budú „ochraňovať“ 
a proti ktorým budú 
bojovať. Pozor na 
nich. Prichádzajú s 
plánom ochraňovať 
ľudí. A prinášajú 
im ešte väč-
šie utrpenie 
a zlo.

Revolúcionári a diktátori

» Ján Košturiak

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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30 stretnutí, hneď ako to bude možné

Obsahom kurzu je:

Máte doma
budúceho prváčika?

Obráťte sa na nás. U nás získate:
- individuálny prístup
- rady aj pre rodičov
- efektívnu pomoc s čítaním, písaním, počítaním a učením sa

NECHUŤ K UČENIU
NEDOSTATOK SÚSTREDENOSTI

Zavolajte a dohodnite si úvodnú schôdzku zadarmo!
Tel.: 0908 738 644

Aj vás trápi dištančné vzdelávanie? Potrebuje vaše
dieťa dobrať a uchopiť učivo, s ktorým sa muselo

popasovať samo? Pozorujete na svojom dieťati nechuť
k učeniu alebo nedostatok sústredenosti?

My vieme ako na učenie aj ON-LINE: 
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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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.

 Najväčšia výstava náhrobných kameňov
   v širokom okolí
 Výrazné zľavy pre každého záujemcu
 Obnova starých hrobov, čistenie 
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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�

Pozerajúc sa na stránku ministerstva 
pôdohospodárstva, človek má pocit, 
že sa vraciame niekam ďaleko tridsať 
rokov späť.

Rezort čitateľa informuje o obsa-
dzovaní stoličiek či rovno celých pos-
tov a tu a tam o nejakej „významnej“ 
udalosti v podobe nejakej účasti na 
nejakej konferencii.

To, že na Liptove sú plné sklady 
slovenských zemiakov a v hypermar-
ketoch máme zas plné pulty zemiakov 
zo zahraničia, nerieši. To, že zemiaká-
ri avizujú koniec odvetvia, o tom ani 
zmienka. Ani o tom, ako ovocinári 
nákladne bojujú z mrazmi. Nič, ani slo-
víčko podpory, pochopenia, vďaky za 
posledný boj o slovenskú úrodu.

V tejto súvislosti netreba čo dodať 
k statusu Anny Belousovovej na sociál-
nej sieti:

„Cvikla z Holandska nákupená cez 
Česko. Hliva z Čiech. A zemiaky z Fran-
cúzska !!! Na Kysuciach boli zemiaky 
kedysi základ poľnohospodárstva, is-
tota , že bude,čo jesť. A teraz ich dová-
žame z Francúzska ! 

Keby to videla moja nebohá babka, 
asi by tomu neverila . Všetko sú to pritom 
potraviny, ktoré sa dajú dopestovať aj u 
nás . A určite kvalitnejšie ako to, čo do-
vážame. A samozrejme, že dovozu zod-
povedajú aj ceny. Dovážame potraviny 
hlavne z Čiech, Poľska, Maďarska, Fran-
cúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska. 

Oni vedia dopestovať pre svoju spot-
rebu aj na vývoz a my nie ?!  Čím to asi 
bude ? Hlavne že cez Poľnohospodár-
sku platovú agentúru pretiekli stovky 
miliónov eur do súkromných vreciek 
úplatkárov. Nielen odborníci , ale zdra-
vý rozum každého človeka hovorí, že 
potravinová bezpečnosť je a onedlho 
bude ešte viac rozhodujúci faktor do-
slova prežitia národa . 

Mám však vážne obavy , že táto 
vláda je príliš zaneprázdnená sama 
sebou, svojimi hádkami a kšeftami , 
aby sa zaoberala životnými potrebami 
národa . A vlastne tam ani nie je komu 
sa zaoberať myslením ako takým, tým 
skôr myslením o budúcnosti a prežití.“ 
Píše Anna Belousovová.

A my si môžeme na stránke rezortu 
čítať, kto kde na akej konferencii sedel 
a aké fleky a kým sa majú obsadiť.

Totálny návrat do čias, kedy síce 
nefungovalo nič, ale bolo všetko. S tým 
rozdielom, že teraz tiež nefunguje nič, 
ale nič aj máme.

Kam sa to vraciame?

» red

E-mail: senecko@regionpress.sk
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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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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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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.

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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CHRÁŇTE SI SVOJE OČI 

PRED MODRÝM SVETLOM 

LICHNEROVA 37
SENEC

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK   

WWW.DROPTIC.SK   0918 237 839

 ZNIŽUJE ÚNAVU OČÍ   

 ZNIŽUJ BOLESŤ HLAVY PRI PRÁCI S PC 

 ZLEPŠUJE SPÁNOK

1+1AKCIA  ZADARMO

NA OKULIAROVÉ SKLÁ

AKCIA PLATÍ LEN DO 31. 4. 2021  
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VÝHRY 

AŽ DO 100€

PARÁDNA VÝHRA 

PRE KAŽDÉHO
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie 
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet

Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR 
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou 

od nás získate odmenu 30 EUR. 

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd   1 14/04/2021   10:00
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Záujemcovia o príspevky z projektu 
„Prvá pomoc“ za mesiac marec môžu 
ešte stále zasielať k opatreniam 2, 4A 
a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom 
na adresu príslušného úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich 
môžu do 31. mája 2021. 

Všetky aktuálne informácie, do-
kumenty a žiadosti sú k dispozícii na 
www.pomahameludom.sk.

 „Prvá pomoc ++“ priniesla zvýše-
nú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú 
administratívu. Tí, ktorí majú s úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvo-
renú dohodu o poskytnutí príspevku, 
nemusia podpisovať nové dodatky k 
dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac 
február, resp. marec vyjadria súhlas 
so zmenou zmluvných podmienok. 
Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť 
a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa 
rozhodnú.
Opatrenia č. 2, 4A a 4B

V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili 
kategórie poklesu tržieb z pôvodných 
štyroch na sedem kategórií.

Výška príspevku je stanovená v 
rozmedzí od 330 eur do 870 eur.

Vybrané skupiny SZČO, ľudia, 
ktorí vykonávajú slobodné povolania, 
športovci a jednoosobové s.r.o. môžu 
žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo 
výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí 

záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať 
svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.
Výplata pomoci trvá v priemere me-
nej ako 5 dní

Podľa štatistík Inštitútu sociálnej po-
litiky trvá výplata pomoci v priemere 
menej ako 5 pracovných dní. Je to čas 
od momentu prijatia žiadosti, prípadne 
mesačného výkazu, až po postúpenie 
podkladu na úhradu príslušným úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny.

S cieľom zrýchliť systém vypláca-
nia Prvej pomoci posilňuje minister-
stvo práce úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny novými zamestnancami, ktorí 
pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V 
priebehu marca posilnilo tímy úradov 
74 kolegov.

Na udržanie zamestnanosti sme z 
projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232 
842 101 eur a podporil celkovo 3 529 
152 mesačných príjmov zamestnancov, 
vrátane SZČO.

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec 
je možné žiadať do konca mája

» Red, Zdroj MPSVaR SR
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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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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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Na juhozápadnom Slovensku vznikne jedna 
z najmodernejších elektrizačných sústav

Sústava na prenos a distribúciu elektrickej energie môže mať prí-
vlastok „smart“. Moderné inteligentné siete, prezývané aj „Smart 
Grid“, využívajú najnovšie technológie na automatizované riadenie, 
vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať elektrizačnú sústa-
vu a flexibilne upravovať jej parametre. Inteligentné prvky pomáha-
jú nielen pri stabilnom zabezpečení dodávok elektriny, ale vo veľkej 
miere sú spojené aj s využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

Inteligentná sústava sa začne budovať aj na našom území. Vďaka pro- 
jektu Danube InGrid, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch slovenských 
spoločností – Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. a Zá- 
padoslovenskej distribučnej, a.s. – a maďarského prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt, vznikne 
rozsiahla prepojená energetická infraštruktúra. Projekt bude realizova- 
ný na území západného Slovenska a severozápadného Maďarska.

Vďaka svojej unikátnosti a podpore cezhraničnej spolupráce smerujúcej 
k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, získal pro- 
jekt v roku 2020 významný európsky grant vo výške 102 miliónov eur. 
Celkový rozpočet projektu je vyše 290 miliónov eur a bude realizovaný    
v priebehu rokov 2020 až 2025.

Bezpečnejšie a stabilnejšie dodávky energie
Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligent- 
nej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlej- 
šiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej 
sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Moderné 
technológie pomôžu zároveň zvýšiť spoľahlivosť dodávok elektrickej 
energie aj na miestach s náročným terénom a budú mať významný po- 

diel na identifikácii prípadných porúch a ich rýchlejšom odstránení.

Projekt Danube InGrid je už v poradí druhým kľúčovým infraštruk- 
túrnym projektom spoločného záujmu EÚ (PCI) v kategórii Smart 
Grids, ktorý je realizovaný na Slovensku s cieľom prepájania európ- 
skych energetických systémov. Ešte v roku 2018 sa stal projekt ACON 
prvým PCI projektom v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne 
distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy, a 
bol mu udelený grant vo výške 91,2 milióna eur. Projekt realizujú spoloč- 
nosť Západoslovenská distribučná, a.s. a spoločnosť EG.D, a. s. (pôvod- 
ný E.ON ČR) a má za sebou už prvé konkrétne výsledky. Tie zažili naprí- 
klad obyvatelia obce Drietoma pri Trenčíne, kde sa vďaka modernizácii 
vedenia výrazne znížila jeho poruchovosť. Zvýšený zákaznícky komfort 
celkovo pocíti vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Ma- 
lacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj 
ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky.

Rovnako ambiciózne ciele má aj projekt Danube InGrid. Len na území 
Slovenka sa zmodernizuje technológia v 150 transformačných sta- 
niciach, vybudujú sa nové rozvodne a optická sieť v dĺžke 320 km, a 
súčasne budú implementované IT riešenia umožňujúce fungovanie 
Smart Grid konceptu. Na plnení viacerých cieľov už Západoslovenská 
distribučná, a.s. začala pracovať.

Bližšie informácie o projekte Danube InGrid, jeho prínosoch a význame, 
sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa usku-
toční 5. mája 2021 o 14:00 hod. naživo na webovom sídle projektu 
www.danubeingrid.eu/stream.

26. apríla 1986 
výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Výročia a udalosti

Hľadáte ľudí?
inzerujte

0905 915 040
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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 €)

27. apríla 2005 
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na 
svete – Airbus A380 

Výročia a udalosti
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Prijmeme
do pracovného pomeru:

Drevársky závod - Píla Senec s.r.o.

 údržbár - zvárač

   

 pomocných robotníkov

   na jednozmennú prevádzku

   v čase od 7:00 - 15:30 h.

   

 brigádnikov
   

Boldocká cesta 2560

903 01 Senec

Tel.: 02/4592 3392, mobil: 0903 476 666
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU

www.lekarenplus.sk

V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY

�������������������������
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uke 

NOVÉ aj
É

V 

ANTIG
PROTILÁT

KVALITNÉ 
RÚŠKA 
A FFP2 

RESPIRÁTORY 

RÔZNYCH 
VZOROV 
PRE DETI 

AJ 
DOSPELÝCH 
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!


