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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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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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www.strecha.ws

0905 746 124

Zrealizovaných už viac 

ako 6000 striech

plechy a škridle

4,90 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

najväčší výber odľahčených

krytín a plechov
   - nekonečný výber tvarov a farieb

   - ihneď zo skladu 

NAJNIŽŠIE CENY!!!

ARRI s.r.o. 

STRECHYna kľúč

AKCIA:

9,80 € sDPH /m2

škridloplech

8,70 € /m2

(do vypredania zásob)

2,50 € sDPH /bm

plotová lamela

1,90 € /bm
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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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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    

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Kúpim staré hodinky 
PRIM.Tel. 0905767777
»Kúpim akordeón heli-
gónku husle saxafón.Tel. 
0915876860

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 
21, MUSTANG MOPED STA-
DION JAWA 90 ROADSTER, 
CROSS SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC AJ POKAZENÉ 
NEKOMPLETNÉ PLATÍM 
IHNEĎ PONÚKNITE.Tel. 
0915215406

»Prenajmem 2 izb. byt 
v Ivanke pri D. komplet 
zariadený 1-2 slušným 
ľuďom.Tel. 0904313695

Občianska
riadková
inzercia
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Stáť mimo schémy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Spoločnosť“ nenávidí tých, ktorí 
„stoja mimo“. Nenávidí, lebo nimi 
nemôže manipulovať, nemôže ich 
ovládať, nemá na nich dosah, nedajú 
sa pacifikovať, umlčať. Stáť a hrdo stáť 
mimo znamená byť nezávislý. Neovlá-
dateľný. Ale aj byť nepriateľom číslo 
jeden. Práve pre tú nemanipulovateľ-
nosť.

Naopak, mnohí ešte za éry socializ-
mu rýchlo zistili, že je výhodné byť na, 
pri, vedľa, pod. Príroda takéto organizmy 
volá cudzopasníky či dokonca parazity. 
Priživujú sa na silnejšom organizme a ich 
jedinou starosťou a životným „ideálom“ 
je dostatočne sa nakŕmiť a zabezpečiť si 
tak prežitie. Nepotrebujú oponovať, ne-
potrebujú prezentovať vlastné názory, 
stačí im blahobyt biologického prežitia. 
Stačí im stáť pri kecpultíku niekoho s po-
stavením, niekoho s funkciou, mocou a 
tváriť sa, že sú súčasťou systému. Súčas-
ťou moci. Súčasťou vplyvu.

Je jasné, že akýkoľvek nesystémový 
prvok tohto systému, ktorý sa zaviedol 
ešte za čias socializmu a pestujeme si ho 
tu dodnes, je nepriateľom. Ohrozuje sa-
motnú existenciu systému „byť pri tom“. 
Je verejným nepriateľom politikov, ktorí 
si privlastnili pravdu, je verejným nepria-

teľom médií, ktoré si privlastnili právo 
hlásať jedinú dogmu.

Každé štyri roky si volíme tento 
systém. Každé štyri roky si volíme tých, 
ktorých obklopia cudzopasníci a vytvo-
ria okolo nich nepreniknuteľnú zábranu 
pred prienikom do sveta bežného voliča. 
Sú na kandidátkach, vidíme kým a čím 
boli (vlastne neboli) až do volieb. Väčši-
nou nikým. A nikým sú aj po nich. Aku-
rát dostali do rúk hlasovacie kartičky a 
hlasujú, ako nariadi ich boss. Veľká česť 
veľmi vzácnym svojstojným a samostat-
ného rozhodovania schopným jedincom. 
Tým, ktorí sa vyčlenili zo schémy. Tým, 
ktorí sa vystavili ohrozeniu, či už pracov-
nému, alebo inému. Metódy likvidácie 
mimosystémových sú v našej spoločnos-
ti vypracované do absolútnej dokonalos-
ti. A aplikované priebežne, bez ohľadu na 
nejaký November 89. Paradox, súčasťou 
toho systému, sú žiaľ, aj tí, 
ktorí sú presvedčení, že 
nad ním zvíťazili.

Čím viac nás bude 
mimo takéhoto systému, 
tým bližšie bude náš spo-
ločný sen – demokra-
cia na Slovensku.

S pozdravom

PROFI STAVBA KRBOV
Staviam krby 25 rokov,

kvalita a bezpečnosť
0902 757 565
krby.piecky@gmail.com
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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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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209

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

25
rokov

sme tupre vás už 
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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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» Lakovnícke práce - osobné vozidlá,

   LKW, priemyselné lakovanie

» Karosárske práce

» Riešenie poistných udalostí

» Odťahová služba - 7 miest

   (6,5 t + príves 3,5 t)

Autolak Ro-Jo

Senec - Boldocká 201 (Areál PD)

www.lakovna-senec.sk

0905 244 504

0905 244 503

Autolak Ro-Jo

Hľadáme šikovného autoklampiara

na spoluprácu - na výpomoc s našimi

zákazkami, v našich alebo vlastných

priestoroch

Do nášho kolektívu prijmeme

pomocného pracovníka - prípravára, 

prípadne autolakovníka s praxou

Mzda: od 800 € do 2000 € 

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

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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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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16. augusta  1896  
na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon bolo nájdené zlato, 
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku

Výročia a udalosti

Žijeme vo svete zákonov a  predpisov. 
Niekedy ich vymýšľajú a kontrolujú ľu-
dia, ktorí nerozumejú tomu, ako v sku-
točnosti veci fungujú. Je mi niekedy 
ľúto, keď vidím ako preháňajú a  šika-
nujú ľudí, ktorí skončili bez peňazí na 
ulici alebo kontrolujú chlapa bez nôh, 
či mu náhodou nenarástli. 

Mnohé systémy sú navrhnuté tak, aby 
slúžili silným - majiteľom firiem, profeso-
rom, zdravotným poisťovniam, lekárom 
alebo štátnym úradníkom. Pomoc však 
potrebujú slabí – ľudia bez strechy nad 
hlavou, chorí, chudobní, osamelé matky 
s deťmi, pacienti alebo študenti.

Viem, že máme dodržiavať zákony 
a  štandardy, ale potrebujeme aj cit, ľud-
skosť a individuálny prístup. Detské domo-
vy, väznice, osobitné školy, polepšovne, 
tresty, pokuty, exekúcie, lieky utlmujúce 
človeka často nepomáhajú. Individuálny 
prístup je neefektívny, ale ľudský. Systé-
my, kde izolujeme „neštandardných“ ľudí 
od ostatných a paralyzujeme ich, je efek-
tívny – pre tých „štandardných.“ 

Lenže každý človek je jedinečná by-
tosť a potrebuje individuálny prístup. Na to 
však spoločnosť, kde sa všetci ponáhľajú, 
nemá čas. A tak tých pomalších, nepotreb-
ných, chorých a starých a  odsúvame na 

okraj spoločnosti. 
Áno, máme štandardy na to, koľko 

potrebujú metrov štvorcových, teplej vody 
a jedla. Lenže oni chcú byť prijatí, vypoču-
tí a užitoční. Dostanú svoje kódy diagnóz 
a systém sa o nich postará – ako o polož-
ky s  číslami. Sú filmy o  nemocniciach 
kde ukážu lekára, ktorý má rád svojich 
pacientov a naplno sa im venuje. Niekedy 
sa na neho pozerajú ako na čudáka typu 
Filip Neri, Abbé Pierre alebo Guy Gilbert. 
Aký zázrak – lekár, ktorí slúži pacientovi 
alebo učiteľ žiakovi. Systémy nám majú 
pomáhať, ale niekedy nás ovládajú a strá-
came v nich srdce a zdravý rozum. Za for-
mulármi a  číslami už nevidíme človeka, 
jeho talenty, zranenia, túžby. Systém nás 
vedie k produktivite a produktivita k bez-
citnosti. 

Celá spoločnosť potom pripomína na-
programované linky 
s automatmi. Gerd Le-
onhard hovorí: „Prob-
lém nie je, že sa stroje 
preberajú ľudskú 
prácu a presahujú ich 
schopnosti, ale že 
sa ľudia stále 
viac podoba-
jú na stroje.“

Srdce a zdravý rozum

» Ján Košturiak
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5Tel.: 0908 738 644, centrumbasic.senec@gmail.com  |  www.centrumbasic.sk

NECHUŤ K UČENIU, NEDOSTATOK SÚSTREDENOSTI

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIABEZPLATNÁ KONZULTÁCIA
• POMALÉ ČÍTANIE, POČÍTANIE

• NEČITATEĽNÉ PÍSMO

• PROBLÉMY S Y/I

• ZLÉ ZNÁMKY

• OZNAČENIE: DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, ...

Chcete vedieť viac? Dohodnite si
BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU

na čísle 0908 738 644

Počas letných prázdnin je najvhodnejšia doba,
kedy možno dobehnúť medzery v učení

a zvládnuť študijné problémy a neúspechy. 
Deti nie sú zaťažované novou školskou látkou, 

môžu v kľude zvládnuť učivo, ktoré im robilo
problémy počas online vyučovania. 

V septembri nastúpia do školy s väčšou istotou,
bez obáv a strachu.

Napísala mamina: „Viki je po kurze viac samostatná,
v škole sústredenejšia, čo nám uľahčuje učenie doma.

Do školy chodí usmiata, teší sa z dobrých známok.
Zlepšila si známky z Dejepisu, Geografie, Biológie,

Angličtiny...“
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ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s. r. o., Poľná 6, 903 01 Senec  |  

Predajňa:

otváracie hodiny pondelok až piatok

od 8:00 do 18:00 hod.,

sobota od 8:00 do 14:00 hod. 

Telefonický kontakt:

0905 942 740, 0905 420 012

Objednávky kobercového trávnika

prijímame na telefónnom čísle:

0905 948 487

v pracovných dňoch

od 7:00 do 14:00 hod.

Čerstvá ponuka jahôd
a ovocňanov do malých

záhrad

Myslite na nový
trávnik už teraz!
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80905 602 887

Tureň, okres Senec
(areál bývalého PD)

 e-mail: bonamal@bonamal.sk

AKCIA

na zateplovací systém
AKCIA

na zateplovací systém

Miešanie

farebných omietok

 SAKRET

 PEAKSTON
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro



SC21-32 strana 6

školoveda / bývanie, zdravie Najčítanejšie regionálne noviny
6

V súčasnosti sa v odborných i po-
litických kruhoch presadzuje tzv. 
inklúzia. Znamená to, že v rámci 
bežnej školskej triedy sa majú vyu-
čovať žiaci bez porúch a diagnóz so 
žiakmi s nimi. 

Isto, je to vznešená a humanistic-
ká myšlienka, ktorá učí žiakov vnímať 
inakosť. Aj mnohí rodičia preferujú 
umiestnenie svojho zdravotne znevý-
hodneného (ZZ) dieťaťa do bežnej trie-
dy. Navštevovanie špeciálnej školy sa 
niekedy považuje za hanbu a vzniká 
obava, že sa dieťa tohto príznaku ne-
zbaví.  

Treba myslieť na to, že nie každá 
bežná škola má možnosti zaradiť dieťa 
so ZZ. Môže jej chýbať vybavenie ale-
bo odborný personál. Vtedy sa môže 
stať, že dieťa síce bude v bežnej triede, 
no nebude napredovať, keďže učiteľ 
sa musí venovať aj zvyšným žiakom, 
ktorých býva veľa. Vtedy môže takéto 
dieťa prežívať sklamanie, zlyhanie, ba 
dokonca stres, keďže učiteľ v bežnej 
triede nemá šancu riešiť konfliktové 
situácie vždy s pokojom a individuálne. 

Isto, dávnejšie vznikli pozície pe-
dagogických asistentov. Aj keď minis-
terstvo školstva neustále omieľa inklú-
ziu a to, ako pomáha školám, stále sú 
školy, ktoré nezískajú toľko asistentov, 
koľko potrebujú, nech majú aj odborné 
posudky, že ich žiaci objektívne potre-
bujú. Treba myslieť na to, že deti so ZZ 

pribúdajú. Pritom sú stále školy, ktoré 
nemajú špeciálneho pedagóga či škol-
ského psychológa, ktorí by s asistentmi 
mali byť povinnou „výbavou“ škôl. Ak 
teda štát berie myšlienku inklúzie zod-
povedne.  

Na Slovensku to bolo zase naopak: 
najprv sa stanovila požiadavka inklú-
zie a až potom sa vytvárali zo strany 
štátu podmienky na ňu. Stále však nie 
sú. Problém je aj na stredných školách 
(SŠ), na ktorých sa žiaci považujú za 
samostatnejších. Ale tak to nie je. Keď 
mali nejaké zdravotné znevýhodnenie, 
to predsa nezmizlo po príchode na SŠ. 
Prideľovanie asistentov stredným ško-
lám je skôr symbolické ako funkčné.

Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa 
na hocijakú bežnú školu. Rovnako tre-
ba zvážiť tlak na školy, aby zavádzali 
inklúziu, kým štát nevie garantovať 
vhodné podmienky. Špeciálne školy 
a triedy majú dovtedy nezastupiteľnú 
úlohu, najmä v súvislosti s mentálny-
mi diagnózami, a netreba ich pokútne 
likvidovať. Sú v nich odborníci, ktorí 
dokážu s malou skupinou žiakov so ZZ 
postupne dosiahnuť úspechy. To vie 
máloktorá bežná škola garantovať.

A čo s krivým pohľadom na tieto 
deti? Ignorovať ho. Pomoc deťom je vy-
soko nad klebetami prázdnych ľudí.          

Sme pripravení na školskú inklúziu? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 

OKULIARE
LEN ZA 69EUR

  OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK 

             0918 237 839        WWW.DROPTIC.SK

LICHNEROVA 37
SENEC

Akcia platí od 1.7. do 31.8.2021.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

1
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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

0905 719 132

0905 915 040

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT
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Štátna veterinárna a potravinová 
správa SR vydala mimoriadne nú-
dzové opatrenie, na základe ktorého 
poľovníci v ešte neinfikovaných okre-
soch Slovenska zvýšia odstrel divia-
kov. 

Premnožená diviačia zver je totiž 
hlavnou príčinou šírenia afrického moru 
ošípaných (AMO). Aktuálne je ním za-
siahnutých 29 okresov. V infikovaných 
okresoch už nie je odstrel vhodný, aby 
nedochádzalo k plašeniu diviakov do ďal-
ších oblastí, čím sa môže šírenie nákazy 
ešte urýchliť.

Na podporu odlovu a všetky opatre-
nia s tým spojené vláda schválila 5,2 mi-
liónov eur.

Z vyčlenených peňazí sa už obstará-
va 450 mraziacich boxov, ktoré budú ur-
čená na uchovanie odlovených diviakov. 
Vzorky z nich sú spravidla do 24 hodín 
laboratórne preskúmané. Ak sa potvr-
dí, že bol ulovený diviak zdravý, mäso z 
neho pôjde na predaj spotrebiteľom. Časť 
peňazí je určená na kampaň na podporu 
predaja diviačieho mäsa, ktoré je z hľadis-
ka výživy kvalitnou potravinou.

Zároveň odporúčame chovateľom 
ošípaných, aby sprísnili hygienické opat-
renia vo svojich chovoch. AMO sa prenáša 
aj na oblečení, prostredníctvom krmiva, 
či dokonca na dopravných prostriedkoch. 
Tí chovatelia, korí ešte svoj chov nezare-

gistrovali, tak môžu naďalej urobiť bez 
sankcie. Cieľom je, aby jednotlivé regio-
nálne veterinárne a potravinové správy 
mali prehľad o tom, kde sa ošípané chova-
jú a na základe toho zvýšili dohľad.

Diviak, pozitívny na AMO je pozna-
teľný zmenami na koži, či vnútorných 
orgánoch. Aké zmeny je potrebné pozoro-
vať, keďže sa vyskytujú najčastejšie?

Sú nimi krvné podliatiny na koži a 
krvácaniny v podpazuší, na bruchu a 
medzi nohami, enormne zväčšená slezi-
na, krvné podliatiny na pľúcach, srdci, či 
obličkách.

POZOR! Aj zdanlivo zdravý diviak, 
ktorý nejaví známky ochorenia, môže byť 
pozitívny. Preto je potrebné manipulovať 
s každým diviakom ako keby bol pozitív-
ny. 

V súvislosti s AMO 
platí mimoriadne opatrenie

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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15. augusta  1914  
bol slávnostne otvorený Panamský prieplav

Výročia a udalosti 17. augusta  1812  
víťazstvo Napoleona I. nad ruskou armá-
dou v bitke pri Smolensku

Výročia a udalosti
18. augusta  1976   
Luna 24 mäkko pristála na Mesiaci

Výročia a udalosti
6
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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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:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm
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POPIS PRACOVNEJ POZÍCIE
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MIESTO VÝKONU PRÁCE
P ol

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI
t ov
ov

á

P V vot ov:
tel.: +421 2 4944 9243
praca@nay.sk
www.nay.sk/praca-v-nay

SKLADNÍK 

0
6
-0
0
8
1

5
2
-0

1
3
8
 

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 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)

19. augusta  1991  
puč v Sovietskom zväze: prezident Michail Gorbačov bol počas do-
volenky na Kryme zadržaný v domácom väzení

Výročia a udalosti 20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti

Hľadáte ľudí?
inzerujte

0905 719 132
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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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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180

Slovenská agentúra prijme pracovníkov 
DO NEMECKA na pozíciu: POMOCNÝ 
OPERÁTOR VO VÝROBE VÝROBKOV 

Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 
   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.
������������������������������������������
���������������������
�������������������������������
- Hradíme ubytovanie v plnej výške
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 
- Trojzmenná prevádzka
����������������������
������������������������������������
- Firemné auto na presun do práce k dispozícii
�����������������������������������������
�������������������
- Agentúra registrovaná na UPSVaR

KONTAKT:
���������������������������������
email: de@personalnyservis.sk 85
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )
14-dňo y, r 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 dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


