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0908 186 129
info@strechysc.sk

www.strechysc.sk

      

zľava

až do40% zľava 10%
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!
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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

TUREŇ 374 - BÝVALÉ PD (okr. SENEC) • WWW.PIESOK-SK.SK
0902 555 333   0902 777 2020902 555 333   0902 777 202

OKRASNÉ KAMENE
ŠTRK · PIESOK

MAKADAM
ROZVOZ
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ZĽAVA NA STAVEBNÉ MATERIÁLY
platí do 30.9.2021

až doaž do

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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Dovoz a predaj štrk, piesok, makadam, zemina

AKCIA na odvoz odpadu

veľkokapacitnými

kontajnermi

0903 900 200

Tel.: 0910 987 074

KÚPIM STARŠÍ, PRÍZEMNÝ
RODINNÝ DOM v BLATNOM

» zrekonštruovaný,
alebo aj pôvodný stav

Nie som realitná kancelária

» financovanie
 z vlastných zdrojov
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plechy a škridle

od  4,90 €/m2 

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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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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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    

»Predám obilie.Tel. 
0948191090

»58 R. MUŽ HĽADÁ ZNÁ-
MOSŤ.Tel. 0910103129

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIM-
SON JAWA 90 AJ POKA-
ZENÉ NEKOMPLETNÉ.Tel. 
0915215406

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

Občianska
riadková
inzercia
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06 POZEMKY / predaj 
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13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    
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SPOMIENKY

Občianska
riadková
inzercia

BLAHOŽELANIA

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že 
človek ani netuší, kedy sa priblíži 
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo ne-
viete dňa ani hodiny“ - Evanjelium 
podľa Matúša.

O niekoľko dní si možno viacerí 
pripomenú smutné výročie zo 7. sep-
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí 
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím 
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu-
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo 
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. 
Koniec.

Moja stará mama, zbožná, hlboko 
veriaca žena, vždy svojským slovní-
kom nám všetkým okolo nej pripomí-
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán 
Boh za ric odkladá“. Inak povedané, 
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, 
potrebách, predstavách. Život je tu a 
teraz. My chceme mať moc a majetky 
o rok, o dva, po voľbách. Celý život na-
šich politikov je podriadený iba tomuto 
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je 
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor-
ných politikov vo výkonných funkci-
ách máme pramálo. Takých, čo nemys-
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu 
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. 
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. 
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme 
každý deň, každú hodinu.

Škoda reči, to sa u nás nezmení, 
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to 
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučí-
me žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú 
nám sľuby o krásnej politickej a teda – 
vraj – našej budúcnosti zo strany ego-
istov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je 
slušné, dôstojné, ľudské, až potom prí-
de aj tá správna politická voľba. Naša.

Zabúdame na to biblické - „nikdy 
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je 
nám daný. Nevyužívame príležitosti, 
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch 
samotných. Naše bytie zabíjame a ak 
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a 
nenávisťou, ktorú do nás zámerne za-
sievajú predstavitelia nespoločenskej 
politiky, aby sme si menej všímali ich 
podnikanie so štátom, so stranou, s 
mocou.

Nastupujeme do lietadla, v ktorom 
doslova chceme obletieť celý svet a ono 
pritom môže padnúť už na konci vzle-
tovej dráhy.

Snívať je krásne a povznáša to. 
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité, 
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej 
prítomnosti vytláčať všetko 
zlé, neprijateľné, neak-
ceptovateľné a odsúdenia 
hodné. Ide predsa o nás, 
o náš život a nie o ich ta-
kzvané blaho a pokoj!

Všetko dobré 
do začínajúcej sa 
jesene

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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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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

AKCIA ŠROTOVNÉ
za Vaše kompletné vozidlo

 privezené k nám - vyplatíme 50 €
a ak si po Vaše kompletné vozidlo
 prídeme my - vyplatíme 30 €

 

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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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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www.integra-fs.sk   e-mail: integra-fs@integra-fs.sk

0
6
-0
0
3
5

    
 
     
      
  
    
   
   

    
 
     
      
  
    
   
   

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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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
 Veľké letné zníženie cien!
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162

PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143

08
-0

 T
T2

3

Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
Kvalitný spánok je základným predpokla-

dom telesného a duševného zdravia. Sedem 
až desať hodín spánku denne telu dodá po-
trebnú energiu, posilní imunitu a regeneruje 
svalstvo. Zdravý spánok však nie je pre každé-
ho samozrejmosťou, spánkovými poruchami 
môže podľa Svetovej zdravotníckej organizá-
cie trpieť až tretina ľudí na planéte Zem.

Najčastejšie ide o insomniu alebo nespa-
vosť, ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním, 
prejavuje sa prerušovaným spánkom či sko-
rým prebudením. Vniká najmä v stresovom 
období, pri nadmernom toku myšlienok alebo 
zvýšenej citlivosti na vonkajšie prostredie.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mno-
hých prípadoch riešiť prírodným spôsobom, 
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií 
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefar-
makologické postupy pri boji s nespavosťou 
efektívnejšie.

Jedným z týchto prírodných spôsobov je uží-
vanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z 
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD 
v našom tele stále učíme. Mnoho experimen-
tov však preskúmalo jeho nepriame účinky na 
náš endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v 
tele reguluje dôležité funkcie, napríklad náš 
nervový či hormonálny systém.

Vzťah medzi CBD a spánkom

Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže 
CBD zmierniť aj niektoré príčiny spánkových 

porúch. Tie majú často psychologický pôvod. 
Insomnia je podľa platformy Harvard Health 
Publishing bežná pre viac ako polovicu ľudí s 
úzkosťami.

CBD pomáha regulovať náš nervový systém, 
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či 
iné psychické problémy. Prirodzene, s „poko-
jom v duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku 
zlepší kvalita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľ-
ko štúdií.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné pe-
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či 
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo 
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý 
spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD 
každý deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 per-
cent z nich zhodnotilo, že pociťujú menej úz-
kosti a 67 percent zaznamenalo lepší spánok.

Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD 
na 10 ročné dievča s úzkosťou a post-trauma-
tickým stresom. Popri užívaní farmaceutic-
kých liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý 
priniesol okrem poklesu úzkosti zlepšenie 
kvality a dĺžky spánku.

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bo-
lesti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôso-
bí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri 
migréne či reume. Vďaka tomu nepriamo regu-
luje aj náš spánkový cyklus.

Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo 
štúdií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z 
Bratislavy: „CBD vo forme oleja používam 
nepravidelne pred spaním. Účinkuje na mňa 
uvoľnením tela, svalov, spomalením dýchania 
a asi aj istým nervovým uvoľnením. Opadne 
stres a rušivé myšlienky a ľahšie upadnem do 
kvalitnejšieho regeneračného spánku.“

Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa 
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať 
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci 
CBD môže efektívne doplniť či dokonca nahra-
diť syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým 
nespavosť zmierniť, je odstránenie možných 
príčin nespavosti. 

Dávkovanie

Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD 
užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí tr-
pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po 
prebudení.

Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš 
spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie 
vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Op-
timálna dávka závisí od jednotlivca, odporúča 
sa začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom. 
Pokiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov, 
dávku môžete zvýšiť.                        » red.

Foto: freepik / jcomp

Môj prastarý otec išiel do Ameriky. 
Priniesol odtiaľ peniaze, postavil 
dom v osade U Koštúrov a začal tam 
obrábať pôdu. Môj starý otec chodil 
pracovať do Nemecka a Česka. 

Priniesol peniaze, kúpil dom a začal 
podnikať vo Varíne. Môj otec, ako mladý 
muž, staval priehradu a  veril, že bude 
lepšie a zasvätil tomu celý svoj život ako 
lekár alebo riaditeľ nemocnice. Ja som 
koncom osemdesiatych rokov pracoval 
v spoločnosti Fraunhofer IPA v Stuttgar-
te. V roku 1990 som začal podnikať v Ži-
line a založili sme s mojimi nemeckými 
spolupracovníkmi spoločný podnik. Môj 
syn pracoval pre švajčiarsku firmu v ku-
chyni na výletnej lodi. Vrátil sa a otvoril 
si reštauráciu v Žiline. Generácie mužov 
a žien v tejto krajine snívajú a pracujú na 
tom, aby ich deti mali lepší život. Nie je to 
iba o zarábaní veľa peňazí. Dôležité sú aj 
sloboda, spravodlivosť, dôvera a vzťahy, 
životné prostredie, zdravotníctvo alebo 
vzdelávanie. Nedávno som diskutoval 
s majiteľmi strojárskych firiem a hovorili 
mi, že riešia niekoľko problémov – ne-
dostatok objednávok, nedostatok mate-
riálu, ktorý je stále drahší a nedostatok 
kvalitných pracovníkov. Jeden z  nich 
pracuje na tom, aby mali jeho spolupra-

covníci iba štyri pracovné dni a trojden-
ný víkend – a zarábali viac.

Niekedy máme pocit, že väčšina 
ľudí v našej krajine iba nadáva a protes-
tuje. Našťastie to nie je pravda, akurát 
ich viac počuť ako tých, ktorí snívajú 
o  lepšej budúcnosti a  pracujú na nej. 
Keď porovnávam život môjho pradeda, 
deda, otca a  seba, tak sa väčšina vecí 
zmenila k  lepšiemu a  nemáme žiaden 
dôvod nadávať. Žijeme kvalitnejší život 
v lepšej krajine a verím, že aj naše deti 
sa budú mať lepšie. Nás najskôr komu-
nisti ohradili ostnatým drôtom a nepus-
tili von. Ľuďom, ktorí mali svoj vlastný 
názor zabraňovali robiť prácu, v  ktorej 
boli dobrí a bavila ich. Keď sa už ľudia 
dostali na západ, tak prvé roky iba obze-
rali reštaurácie a obchody zvonka, lebo 
nemali peniaze. Dnes môžeme cestovať 
kam chceme, študo-
vať a robiť to, čo nás 
baví. Benediktíni 
majú heslo modli 
sa a  pracuj. Toto je 
cesta k lepšiemu živo-
tu, nie nadávanie 
a hádky.

Modli sa a pracuj

» Ján Košturiak

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti TEL.: 0907 799 234  
MAIL: ruzova.zahradano@gmail.com 

WEB: ruzovazahradano.com

RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.

POŽIČIAVANIE
ZDRAVOTNÍCKYCH POMȎCOK

 

- elektrické polohovateľné postele
- invalidné vozíky
- WC stoličky
- G-aparáty (chodítka)

- stoličky do sprchy 
- antidekubitné matrace

- odsávačky
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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
MAMAJO

0950 296 523
kamenarstvomamajo@azet.sk

Ponúkame:

     nové žulové pomníky

     krycie dosky

     brúsenie starších pomníkov

     rekonštrukcie starších

     hrobov

     betónové chodníky

1 HROB
od 990 €
2 HROB

od 1300 €

postupne preberieme a precvičíme gramatiku;

súčasťou kurzu sú aj vzorové testy – žiaci si tak precvičia

     myslenie pod časovým tlakom;

počas hodiny vládne uvoľnená atmosféra, ktorá podnecuje

     záujem;

malá skupinka žiakov;

kurz vedie kvalifikovaná lektorka;

v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie budú kurzy

     prebiehať online;

viac info na na tel. č.: 0908 738 644

     alebo centrumbasic.senec@gmail.com.

29.09. - 22.12.2021

(13 týždňov)

každú stredu

od 15:00 do 16:30

29.09. - 22.12.2021

(13 týždňov)

každú stredu

od 16:45 do 18:15

„Tento kurz bol veľmi príjemný, či už kvôli výbornému vysvetľovaniu Adi alebo výbornému

prostrediu, ktoré vytvorila Aďa. Učebný materiál bol vytvorený veľmi rozumne a zameriaval

sa na všetko, čo sme nevedeli. Keď sme niečo nevedeli, tak nám Aďa vedela výborne pomôcť.

Tento kurz mňa osobne toho naučil veľa a slovenčina mi dáva omnoho väčší zmysel.“

Nicolas
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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 € 
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5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti

Opäť nový školský rok. Namiesto slov 
pre pedagógov (aj vychovávateľov) 
venujem pár slov rodičom, s ktorými 
sme neraz v konflikte, pričom nám ide 
o spoločné ciele a o deti. Prosím, milí 
rodičia, pred tým, ako sa „obujete“ do 
pedagógov, myslite aj na toto:

Učiteľ nemá prázdniny, povinne si 
čerpá dovolenku počas voľných dní pre 
žiakov, cez sezónu, keď sú dovolenky 
drahé. Neraz nemá dostatok dovolen-
ky, tak je v škole aj cez prázdniny.

Učiteľovi sa nekončí práca závereč-
ným zvonením. Hodnotenie desiatok 
prác žiakov či príprava na hodiny sa re-
alizujú po vyučovaní, a keďže sú neraz 
podmienky v škole nevhodné, prenáša 
si celú svoju prácu domov. Navyše keď 
pracujeme s deťmi, prenášame si myš-
lienky na ne aj domov.

Máloktorý z nás chce obrovský 
plat. Chceme len dôstojne žiť, mať na 
hypotéky a prežiť v regióne, kde býva-
me. Treba si uvedomiť, že adekvátny 
plat prináša do školstva kvalitu. Na-
priek nedostatočnému ohodnoteniu 
kupujeme z vlastných prostriedkov 
školské pomôcky, prinášame ich zo 
svojich domácností. 

Odpusťte pedagógovi, ak sa neve-

nuje iba vášmu dieťaťu. Žiaľ, triedy sú 
preplnené. Môže sa stať, že sa učiteľ 
stretne za deň s cca 150 žiakmi. Kaž-
dého z nich má vzdelávať, vychovávať, 
komunikovať s ním a diagnostikovať. 
Preplnené školy dovoľuje systém a sú 
zdrojom potrebných financií. Tak sa 
môže stať, že niekoho opomenieme.

Ak nadávate na školu, že sa učí nie-
čo nepotrebné, že sa učí veľa, že sú zlé 
učebnice, že sa vyžaduje kopa papie-
rov, tak ide väčšinou o zodpovednosť 
štátu, za ktorú učitelia nemôžu.   

Keď s nami komunikujete, nevy-
bíjajte si na nás zlosť. Snažíme sa byť 
ústretoví, no nie každú požiadavku vie-
me splniť. Najmä ak ide o zázračné vy-
lepšenie známky na poslednú chvíľu. 

Nemali by sme byť nepriatelia. Inak 
sa nám nepodarí dosiahnuť zmeny, 
ktoré politika ignoruje. Ak sú aj medzi 
nami či vami ľudia, čo žijú z konfliktov, 
sú možnosti, ako sa brániť. Dôverujme 
priamej komunikácii, neohovárajme 
sa, zachovajme pokoj v nepokojnej 
dobe. 

Prajem vám čo najnormálnejší 
školský rok plný poznatkov, zážitkov a 
zdravého sedliackeho rozumu.   

Rodičom

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Pýtame sa za vás: Je skutočne potrebné 
očkovať proti COVID-19 aj zdravé deti?

Pani doktorka, môžu nezaočkované deti 
preniesť vírus na rodičov či starých rodičov? 

 Áno, nezaočkované deti to môžu preniesť, 
pretože sú rovnako infekčné ako dospelí. Majú 
však výhodu, že ich imunita je lepšie prispôsobená 
na zvládanie vírusov v porovnaní s dospelými. 
My dospelí máme skôr imunitu na bakteriálne 
infekcie. Imunita na vírusy je slabšia. Dlhšie trvá, 
kým zareagujeme, vírus má lepšie podmienky na 
množenie. Zatváranie škôl nebolo primárne určené 
pre deti, ale na ochranu starších ľudí.

Nestačí potom očkovať iba dospelých? Prečo sa 
majú očkovať aj zdravé deti?

 Ak by sme mali všetky rizikové kategórie plne 
zaočkované, tak by sme deti možno nemuseli 
toľko očkovať. Ale nemáme. Nehovoriac o tom, že 
prichádzajú nové mutácie vírusu a my nevieme, 
nakoľko bude mať nejaká nová mutácia rovnaký 
priebeh aj u detí. Navyše, nikto netvrdí, že vakcína 
chráni pred ochorením na 100 %. Vieme však, že je 

účinná pred smrťou a závažnými priebehmi.

A čo delta variant?

 Vakcína je po druhej dávke účinná na delta 
variant na 80 - 84 %. To znamená, že zo 100 ľudí 
približne 15 - 16 naozaj ochorie.

Majú rodičia istotu, že vakcína nemá vážne 
vedľajšie účinky?

 Vakcína nikdy nemôže byť uvedená do 
používania, ak boli zaznamenané neprípustné 
vedľajšie účinky. Práve preto tie štúdie toľko trvajú. 
Vedľajšie účinky sa zaznamenávajú extrémne 
starostlivo. V klinických skúškach neboli dokázané 
žiadne závažné vedľajšie účinky, ktoré by bránili 
použiť vakcínu v širokej populácii. U detí boli 
popísané tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých.

Zvládajú deti očkovanie rovnako ako dospelí?

 O niečo častejšie mali deti teplotu a možno mali 
viac zväčšené lymfatické uzliny. No to sú všetko 

vedľajšie účinky, ktoré sú očakávané a s ktorými sa 
stretávame po všetkých vakcínach. Samozrejme, 
ak očkujeme dieťa, netreba plánovať žiadne 
výlety a malo by byť v pokojovom režime. Tak ako 
dospelí.
Celý rozhovor nájdete na 
bratislavskykraj.sk/koronavirus

Nedôvera v rýchly vývoj vakcín, obavy z vedľajších účinkov, ale aj vnútorné presvedčenie, že človek je 
zdravý a očkovanie nepotrebuje, sú najčastejšie dôvody, prečo ešte niektorí obyvatelia Bratislavského 
kraja váhajú s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 nielen u seba, ale aj u svojich detí. „Na zdraví 

obyvateľov kraja nám záleží, a preto sme sa rozhodli priniesť odpovede na najčastejšie otázky a obavy. Do 
informačnej kampane sme zapojili známe osobnosti, ktoré sa pýtajú za vás,“ ozrejmil župan Juraj Droba.

S pediatričkou MUDr. Elenou Prokopovou sa zhovára 

herec Miroslav Noga.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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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

KÚPIM 
ORNÚ PÔDU V SENCI

A OKOLÍ

0903 360 600
zdenek79@orangemail.sk
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Ponuky posielajte
na E-MAIL alebo cez SMS

! Volať po 15:00 hod !
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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
ovocnanov do malých

záhrad

Myslite na nový
trávnik už teraz!
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PRACUJETE S 

  OPTIKADROPTIK      DR.OPTIK_SK                       WWW.DROPTIC.SK  

Blue Cut

50
%

 Chráni zdravie očnej šošovky a sietnice pred negatívnymi vplyvmi modrého svetla.
  Vhodné i do okuliarov  bez dioptrií. 
  Poskytuje maximálny vizuálny komfort.

Z

A

A
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Samozber jabĺk a hrušiek  v ovocných 
sadoch v Dunajskej Lužnej a Miloslavove !

Samozber až do konca októbra 2021

Info na: 0911 755 098  /  www.dobryjezko.sk

Možnosť nazbierať si jablká – rôzne odrody 

I. trieda od 0,70 €/1 kg

II. trieda 0,30 €/ 1 kg

Hrušky

I. trieda od 1,50 €/1kg

II. trieda 0,60 €/1 kg

Slovenské jablká a hrušky 
na priamy konzum, 

uskladnenie alebo spracovanie, pálenie!

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!
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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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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09

w
Od septembra pokračujeme s predajom 

a rozvozom mládok pred znáškou. 

Predávame aj kŕmne zmesi 
od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Privezieme až do vášho kurníka!
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Nominujte osobnosti 
na ocenenia Bratislavského kraja

 „Som presvedčený o tom, že v žiadnom inom 
kraji nenájdete také množstvo osobností, ktoré 
skvalitňujú život obyvateľov a robia náš kraj krajším. 
Je pre mňa úžasné vidieť, koľko zaujímavých 
osobností máme vo svojom okolí. Častokrát o nich 
ani nevieme a to je škoda. Verím, že o možnosť 
uctiť si takéto osobnosti neprídeme a spoznáme 
ďalšie zaujímavé mená. Tak neváhajte a nominujte, 
určite máte vo svojej práci, v okolí, či doma takýchto 
výnimočných  ľudí,“ vyzval bratislavský župan Juraj 
Droba.

 Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, 
občianske združenia či iné organizácie so sídlom 
v Bratislavskom kraji. BSK každoročne udeľuje 
ocenenia v kategóriách – Výročná cena Samuela 
Zocha, Čestné občianstvo BSK, Pamätný list 
predsedu BSK a Historická osobnosť regiónu.

      Podľa župana Juraja Drobu „od začiatku udeľovania 
ocenení v roku 2003 ubehli už takmer dve desaťročia 
a za ten čas bolo ocenených viac ako 180 laureátov, 

ktorí reprezentujú náš kraj, prispievajú k jeho 
rozvoju, a tiež šíreniu dobrého mena. Patria medzi 
nich vedci, umelci, pedagógovia, lekári, športovci 
či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblasti. Ocenenia BSK 
sú poďakovaním za ich prácu, elán, tvorivosť, sú 
znakom toho, že si zaslúžia uznanie.“

     V Sieni slávy BSK nájdete aj osobnosti ako sú Emília 
a Magdaléna Vášáryová, Mária Kráľovičová, Marta 

Sládečková, Eva Rysová, Juraj Kukura, Daniel Hevier, 
Mikuláš Huba, Peter a Pavol Hochschornerovci či 
Hilda Múdra. A v ostatnom 18. ročníku získal cenu 
i pán Milan Lasica.

 Od roku 2018 pribudla kategória Historická 
osobnosť regiónu. Cena in memoriam bola udelená 
slovenskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi, 
hudobnému teoretikovi Eugenovi Suchoňovi, 
legendárnemu česko-slovenskému hokejovému 
brankárovi a trénerovi Vladimírovi Dzurillovi a 
lekárovi a akademikovi Ladislavovi Dérerovi. Titul je 
udelený in memoriam maximálne jedenkrát ročne 
na návrh predsedu BSK.

  Súčasťou nominácie musí byť súhlas a podpis 
nominovaného,  stručný životopis alebo ekviva-
lentný záznam aktivít a úspechov v prípade no-
minovanej organizácie, ako aj podpis nominujú-
ceho. Prihlasovací formulár a bližšie informácie 
nájdete na internetovej stránke Bratislavského 
kraja: bratislavskykraj.sk/ocenenia

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie 
ocenení za rok 2021. Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie 
so sídlom v Bratislavskom kraji. Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra.

Slávnostný galavečer 2021: zľava ocenená učiteľka 
Helena Čajková, župan Juraj Droba

7. septembra 2011  
pri leteckom nešťastí zomrelo 26 hráčov a realizačný tím hokejové-
ho klubu Lokomotiv Jaroslavľ, vrátane Pavla Demitru

Výročia a udalosti
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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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e-mail: sekostav@post.skŠamorínska 4B, 903 01 Senec

SEKOSTAV spol. s r.o.
0911 340 130

» výpredaj pracovného oblečenia a pracovnej obuvi

» stavebný materiál, náradie - AKCIA až do - 30%

» štrk: 0-22, 0-4, piesok, ornica,

   drvené kamenivo 4/8, 8/16, 16/32

» JCB - výkopové práce

0
6
-0
0
9
8

9
1
-0
0
2
3

6
3
-3
6

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 10. 9. 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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Škola už sa rozbieha naplno, vaše 
dieťa v akomkoľvek školopovin-
nom, ale aj stredoškolskom veku je 
potrebné denne vybaviť desiatou. 
Pripomínajú to odborníci.

Desiata je dôležitá súčasť stravo-
vacieho režimu dieťaťa. Má tvoriť asi 
15 percent z denného príjmu energie. 
V súvislosti so začiatkom školského 
roka to uviedla vedúca sekcie ochrany 
a podpory zdravia a špecializovaných 
činností Úradu verejného zdravotníc-
tva  Jana Hamade.

„Kvalitná desiata pre školáka má 
obsahovať celozrnné pečivo, nátierku, 
prípadne syr, porciu ovocia, zeleniny a 
kvalitný nápoj. Pre detský organizmus 
vo vývoji je veľmi dôležitý dostatok 
vápnika, preto by mali byť súčasťou 
desiaty mlieko, najmä probiotické a 
acidofilné výrobky, jogurty a syry,“ 
informovala Jana Hamade. Ak dieťa 
trpí intoleranciou laktózy, prípadne 
mliečnej bielkoviny, podľa Hamade sa 
majú rodičia poradiť s lekárom o potra-
vinách, ktoré sú pre dieťa vhodné.

Z ovocia a zeleniny je podstatné 
striedať druhy, ktoré má dieťa rado. Od-
borníčka upozorňuje na to, že sa nemá 
zabúdať na nápoj pre školáka. Podľa 
Hamade je najzdravšia čistá voda. 
„Striedajte ju s nesladeným čajom, do-
mácim sirupom, čerstvými šťavami, 
alebo nesýtenou minerálnou vodou. 
Nevhodné sú energetické a rôzne sla-

dené nápoje,“ priblížila Hamade.
Deti podľa odborníčky potrebujú 

aj rýchle kalórie, sladkosti deťom nie 
je potrebné úplne zakazovať, no upred-
nostniť by sa mali kvalitné výrobky, 
napríklad cereálne keksíky, sušené 
ovocie či tyčinky s vyšším obsahom 
kakaa. Dôležité je, aby si dieťa osvojilo 
správne stravovacie návyky, tvrdí Jana 
Hamade. Ich súčasťou je i dodržiavanie 
približne rovnakých časových interva-
lov na jedlo.

Mimochodom, vedeli ste, že prí-
jem tekutín môže ovplyvniť prospech 
vašej ratolesti? Mozog tvorí až z 85 per-
cent voda. Schopnosť sústrediť sa, tvo-
rivo premýšľať a rýchlo riešiť problémy 
tak vo veľkej miere závisí od toho, či má 
hlava malého študenta k dispozícii do-
statok tekutého „paliva“. Tak neyabú-
dajte ani na jeho „pitný režim“.

Nezabúdajte dať deťom desiatu

» Zdroj: ÚVZ
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10. septembra 1898   
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraž-
dil rakúsku cisárovnú Sissi 

Výročia a udalosti

5
2
-0

1
5
1
 

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 €)

POPIS PRACOVNEJ POZÍCIE
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PONÚKANÝ PLAT
t OTIVU t ov
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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 
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Tel.: 0903 343 802

Mzda dohodou a podľa skúsenosti

Hľadáme šikovného strojníka

a zároveň vodiča nákladného

auta (18t) s hydraulickou rukou
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Miloslavove

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov na fyzickú 

ochranu objektov 

v Ivanke pri Dunaji

0948 996 732 

950€ brutto/ mesiac
Nástup 1.9. 2021 
POS nutný! 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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Hľadáme:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC NÁSTUPNÝ PLAT 900 €*

ĎALŠIE BONUSY:

- výkonnostný bonus 200 € - 450 € 
- možnosť pracovať dobrovoľné
  soboty (za každú odpracovanú
  sobotu extra bonus 40 €)

* 650 € brutto + 120 € dochádzkový bonus
+130 € bonus pri zaúčaní (od štvrtého mesiaca
bonus pri zaúčaní sa nahradí výkonnostným
bonusom od 200 € do 450 €)

SKLADNÍCI NÁSTUPNÝ PLAT 1.140 €*
* 820 € brutto + 120 € dochádzkový bonus
+200€ bonus 3 mesiace pri zaúčaní. Od štvrtého
mesiaca bonus pri zaúčaní sa nahradí
za výkonnostný bonus od 200 € do 600 €

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410
WhatsApp, Viber

- práca v sklade a pri lise
- nakládka a vykládka kamiónov
- práca s rudlou - vozenie balíkov
     s textilom a topánkami
- možnosť pracovať dobrovoľné soboty (za každú odpracovanú sobotu extra bonus 40 €)

- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)
- Doprava z miest Senec, Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma
- Stravné lístky v hod. 3,90 €, pitný režim
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INZERCIA
0905 915 040
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PRIJMEME

CUKRÁRA / PEKÁRA
A UPRATOVAČKU

DO PEKÁRNE V MODRE

Tel.:  0948 333 417
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 OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.
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ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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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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