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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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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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0903 735 889
63,10 m2 na prenájom,

Kalinčiakova 48, Senec
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OBCHODNÝ PRIESTOR
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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!

9
1
-0
0
1
8

NEZÁBUDKA
združenie na pomoc rodinám  

so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými

Turnianska 8A, 903 01 Senec
IČO: 34076255

Darujte 2% z daní NEZÁBUDKA - Senec

Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373
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Prijmeme na TPP

0905 182 120
objednavky@yend.sk

Y END spol. s r. o.
Hrubý Šúr

zákl. mzda:
900 € + diéty+ odmeny

vodiča vozidla sk. “C”
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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
 

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 PlatbaMo-
bilom.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    

Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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- grafické spracovanie
   návrhu kuchyne grátis
- odborné poradenstvo
- dodacie lehoty max. 4-6 týždňov
- bezkonkurenčné ceny
 

IDEA DESIGN, s.r.o.

ideadesignsk@gmail.com

italroja@italroja.sk

www.essebicucine.com

Našim klientom ponúkame:

V prípade záujmu nás kontaktujte
na tel. číslach: 

0905 320 870

0908 708 387
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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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Dňa 15.3.2022 si pripomí-
name 1. smutné výročie 
čo nás opustila naša mi-
lovaná manželka, babka 
a prababička Zdenka Va-
drnová z Pezinka. Kto ste 
ju poznali venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou 
spomína manžel, deti, 
vnuci a pravnučka.

»KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA MUSTANG ALEBO 
SIMSON AJ POKAZE-
NÝ PLATÍM IHNEĎ.Tel. 
0915215406
»Kúpim malotraktor 
Agzat aj nepojazdny.Tel. 
0949505827

»Prenajmem 2 izb.byt v 
Ivanke pri D.komplet za-
riadeny 1-2 slusnym lu-
dom.Tel. 0904313695

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

SPOMIENKY

Občianska
riadková
inzercia
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0905 111 444

DOVOZ kameniva

až k Vám domov

NOVINKA
hydraulická ruka

do 4 tonMAKADAM

ŠTRK - PIESOK

OKRASNÉ KAMENE

OutletStonePredajňa otvorená aj v sobotu

H adá pre dcérsku spolo nos  PPA ENERGO s.r.o. 
pracovnú pozíciu: 

ELEKTROMONTÉR
Úspešný kandidát:

•

•

•

•
Miesto   

MZDA:          

 
• 
• 
• 
• 
• 

Kontakt:   Tel.: 02/49 23 75 78
www.ppa.sk 32
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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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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MESTO  SENEC
Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č.8., 903 01 Senec
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-0

03
0vedenie mesta Senec

Usmernenie pre utečencov z Ukrajiny a ľudí, ktorí ich ubytovávajú

Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava – 
okolie
Pribinova 15, Senec
Otvorený: pondelok až piatok od 8:00 do16:00 hod
Telefón: 02/ 459 242 73, 0903 558 907
e-mail: bratislava-okolie@redcross.sk

Forma pomoci:

Senec

Školský úrad v Senci
Lichnerova 61, Senec
telefón: 02/2020 5515, 02/2020 5509, 02/2020 5507

Forma pomoci:

Komunitné centrum TENENET o.z.
Lichnerova 41, Senec
Telefón: 02/2020 0033, 0948/166 588

Forma pomoci:

ochrana

-

Útvar sociálnych služieb mesta Senec
Pribinova 15, Senec
Telefón: 02/2020 5121, 0911 187 178

Forma pomoci:

-

-

-

Prvý kontakt:

Zbierame nasledujúce veci:

Miesto doručenia:
Slovenský Červený kríž
územný spolok Bratislava – okolie
Pribinova 15, 903 01 Senec

ZBIERKA PRE UTEČENCOV
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S hrôzou sledujeme vojnu na Ukrajine. 
Celé generácie sme nepoznali nezmysel-
né zabíjanie a ničenie. Teraz ich máme v 
tesnej blízkosti.

Ako vydavateľ novín, ktoré máte pred 
sebou, nechceme stáť mimo. Po všetkých 
vlnách pandémie a lockdownov a pri his-
toricky najvyšších cenách vstupov (u nás 
ceny papiera) si nemôžeme dovoliť veľké 
gestá. A podobne sú na tom naši klienti 
– menšie a stredné podniky, ktoré tvoria 
drvivú väčšinu našich klientov. Ale aké-
koľvek sú naše starosti, sú zanedbateľné 
v porovnaní s tým, čo práve teraz zažívajú 
naši ukrajinskí susedia. Preto sme museli 
hľadať spôsob, ako im pomôcť. 

Naša sila je v počtoch. Sme nielen vy-
davateľom najčítanejšieho týždenníka s 
najväčšou sieťou regionálnych novín, ale 
sme aj vydavateľom s najväčším počtom 
klientov. Preto sme sa inšpirovali príslo-
vím „babka k babce...“ a poprosili sme na-
šich inzerentov, aby spolu s nami prispeli 
obetiam ukrajinského konfliktu. Symbo-
lickou sumou 1 euro z každej faktúry. Ku 
každému takto získanému euru pridáme 
druhé euro my – vzdáme sa časti našich 
tržieb. A keďže každý týždeň je tých fak-
túr viac ako tisíc, máme potenciál dať do-
kopy s našimi klientmi peknú sumu.

Eurá od našich klientov spolu s tými od 
nás poputujú na účet ukrajinského Červe-

ného kríža. Ten pomáha ľuďom v núdzi aj 
priamo v epicentre bojov, uprostred toho 
najväčšieho pekla, aké momentálne v 
Európe jestvuje. Ak sa však v budúcnosti 
vyskytne urgentnejší spôsob ako pomôcť 
obetiam vojny, budeme pomáhať aj inde. 
Vždy len humanitárne.

K našej iniciatíve sa už pridali prvé 
firmy z nášho regiónu:  IN REAL, spol. s 
r.o., Matej Salay KONT-BLESK, ELSYS 
manipulačná technika s.r.o., IDEA DE-
SIGN s.r.o., Y END, spol. s.r.o., Očná Op-
tika Senec, s.r.o., VOLITA GROUP a.s.

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dúfa-
me, že sa pridajú aj ďalší.

Obraciame sa však teraz aj na Vás, 
našich čitateľov. V tejto náročnej dobe si 
musíme pomáhať navzájom, preto Vás 
chceme poprosiť, aby ste ani vy nezabud-
li na podporu regionálnych firiem, ma-
lých a stredných podnikateľov z Vášho 
okolia. Bežnými nákupmi, objednaním 
služieb. Namiesto e-shopu, podporte ľudí 
vo svojom okolí. Ak budeme držať spolu, 
dokážeme veľké veci a ani tie najsilnejšie 
a najbezohľadnejšie veľmoci nás nezlo-
mia. Tak, ako to v týchto dňoch dokazuje 
ukrajinský ľud.

Zostaňme spolu, pomáhajme a pomá-
hajme si navzájom.

EURO k EURU pre Ukrajinu

» Tím REGIONPRESS a klienti

Prijmem pracovníka

do stolárskej dielne

aj nevyučeného

Plat: od 900 €

Tel.: 0903 694 859
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 

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

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 
Mzda vrátane príplatkov do 200 € a základnej zložky mzdy od 500 € - 800 €

Mzda:           od 900 € - 1 550 €

Benefity:    13. a 14. mzda

• mimoriadne a jubilejné odmeny 
• hlavné jedlo zdarma v závodnej jedálni

•  TLAČIAROV
•  ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
•  NASTAVOVAČOV orezových liniek
•  KNIHÁROV - zoraďovačov, rezačov
•  MECHANIKOV polygrafických strojov
•  ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA
•  SKLADNÍKOV 
      pozície robotníkov a knihárov sú vhodné aj pre ženy
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

15. marca 1939  
Nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Pro-
tektorát Čechy a Morava. 

Výročia a udalosti
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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

na prenájom majetku obce Dunajská Lužná

- nebytový priestor,  pozemok
1. Obec Dunajská Lužná so sídlom Jánošíkova č. 466/7, 900 42 
Dunajská Lužná na základe ustanovená § 281 až 288 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov,            
v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva 
v  Dunajskej Lužnej č. 2022/02-12 zo dňa 23.02.2022 vyhlasuje 
Obchodnú verejnú súťaž o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v Dunajskej Lužnej.
2. Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) je výber 
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
prenájom nehnuteľného majetku obce 
- budova nebytový priestor nehnuteľnosť so súp. č. 736, LV 740, 
parcela č. 121/4 o výmere 111 m2, Športová ulica, Dunajská Lužná, 
- pozemok vedený na LV č. 740, parcelné č. 121/5, katastrálne 
územie Jánošíková, okres Senec o výmere 430 m2 .
3. Minimálna požadovaná suma, za ktorú sa nehnuteľnosť ponúka 
na prenájom, je 
- za predmetnú budovu celkom 111 m2 za 1 m2/50 eur/rok, 
- za parkovacie miesta a nakladaciu rampu celkom 430 m2 za 1 m2 
/10 eur/rok. 
Navrhovateľ je povinný predložiť vyhlasovateľovi návrh riešenia 
parkovacích miest na pozemku p. č. 121/5 k odsúhlaseniu a  tieto 
vybudovať na vlastné náklady bez kompenzácie voči 
vyhlasovateľovi.
4. Prenájom nehnuteľnosti je na dobu neurčitú s  možnosťou 
výpovede so 6 mesačnou výpovednou lehotou.
5. OVS sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce. 
Okrem toho bude oznámenie o  OVS zverejnené aj v  regionálnej 
tlači. 
6. Ukončenie predkladania návrhov do súťaže je do 10. apríla 2022 
do 11:00 h.
7. Vyhodnotenie návrhov bude vykonané na najbližšej porade 
poslancov po 10. apríli 2022.
8. Oznámenie o vybranej ponuke zašle OcÚ v Dunajskej Lužnej do 

10 dní od vyhodnotenia súťaže a  vyzve navrhovateľa víťazného 
návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
9. Navrhovateľ predkladá svoj návrh podľa týchto podmienok:
a) forma podania návrhov v písomnej forme,
b) možnosť zmeniť, doplniť, prípadne odvolať svoj návrh je do 
ukončenia lehoty na predkladanie návrhov,
c) návrhy zmlúv do OVS sa posielajú v  uzatvorenej obálke                          
s  viditeľným označením „NEOTVÁRAŤ – OBCHOIDNÁ VEREJNÁ 
SÚŤAŽ – PRENÁJOM“,
d) návrh Zmluvy je potrebné doručiť poštou na adresu: Obecný úrad 
Dunajská Lužná. Jánošíkova č. 466/7, 900 42 Dunajská Lužná alebo 
osobne do podateľne OcÚ,
10. Náležitosti návrhu:
- pri FO-podnikateľ: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo 
adresa trvalého pobytu, výpis zo živnostenského registra,
- pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, štatutárny orgán                         
s uvedením oprávnenosti ku konaniu, jeho podpis a pečiatka, výpis 
z Obchodného registra,
- označenie kontaktnej osoby navrhovateľa s kontaktom,
- navrhnutá výška nájomného za predmet súťaže,
- podnikateľský zámer, ktorý by mal byť zameraný tak, aby 
plánovaná činnosť bola prístupná čo najväčšiemu počtu obyvateľov 
obce a aby nezaťažovala okolie hlukom a prašnosťou,
11. Pri výbere najvhodnejšieho nájomcu bude vyhlasovateľ 
postupovať podľa § 286 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, pričom sa bude brať ohľad 
najmä na ponúknutú cenu prenájmu, účel využitia nehnuteľnosti      
a iné dôležité kritériá. 
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže 
alebo súťaž zrušiť alebo nevybrať žiadnu ponuku.
13. V  prípade, že s  navrhovateľom víťazného návrhu  nebude 
uzatvorená nájomná zmluva z  dôvodu na strane navrhovateľa, 
vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s  navrhovateľom, ktorý sa vo 
vyhodnotení súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
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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 €
9
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Pobočka: Moyzesova 2/A, Senec 

Kamenárstvo KAM-MAN

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

Ve ké Ú ny

Vyberte si kv t

V k ny, Leninova 71

Doplnky DARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk 36
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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

18. marca 1229    
cisár Fridrich II. sa počas šiestej križiackej 
výpravy vyhlásil za kráľa Jeruzalema. 

Výročia a udalosti
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13. marca 1988    
v Japonsku bol otvorený železničný tunel 
Seikan, najdlhší cestný tunel na svete.

Výročia a udalosti

14. marca 1943    
bolo zlikvidované Krakovské geto. 

Výročia a udalosti

V súvislosti s udalosťami na Ukra-
jine sa aj ľudia na Slovensku obá-
vajú možnej radiácie a vo veľkom 
nakupujú tabletky s obsahom jódu. 
Odborníci varujú pred možnými 
rizikami a užívanie týchto liekov z 
preventívnych dôvodov neodporú-
čajú.

Na nevhodnosť neuváženého uží-
vania jódu upozornil na sociálnej sieti 
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a 
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlho-
dobom, prípadne nadmernom užívaní 
jódu hrozia zdravotné riziká – na-
príklad vznik ochorení štítnej žľazy - 
struma, hypo - alebo hypertyreóza, či 
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“ 
varujú odborníci.

Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných via-

cero liekov s obsahom jódu v rôznych 
formách. Napríklad vo forme tabliet 
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako 
prevencia vstrebávania rádioaktívne-
ho jódu do organizmu a sú určené na 
použitie v prípade radiačnej havárie 
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej 
medicíne. „Ich užívanie v iných prípa-
doch nepredstavuje pre človeka žiadny 
benefit. V dlhodobom horizonte môže 
ich užívanie viesť k depresii, nervozite, 
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú 

odborníci.

Predzásobovanie sa 
tabletami neodporúčajú

Štátny ústav zároveň upozorňuje, že 
vytváranie neuvážených zásob liekov 
v domácich lekárničkách môže viesť 
k výpadkom daných liekov na trhu. 
Následkom takejto situácie budú mať 
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú, 
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako 
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v 
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa 
jódovými tabletkami predzásobovať. 
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát 
v predstihu zabezpečí všetky potreb-
né kroky na ochranu obyvateľstva,“ 
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníc-
tva Zuzana Eliášová.

Preventívne užívanie 
jódových tabliet sa neodporúča

» ren
Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay 
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Mäsiarska 5, Senec
(v uličke pri Framipeku)

JABLKÁREŇ

Tel.: 0949 883 443

Po- pia: 09:00-12:30
13:00-17:30

So: 08:00-12:00

presťahovaná
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

BLATNÉ
14. 3. 2022

od 10.15 - 10.30 hod.

Predaj 16 týždňových  kuričiek DOMINANT
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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!!!

€

€
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK                             0918 237 839                                      WWW.DROPTIC.SK   

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

VÁHALI STE NAD MULTIFOKÁLNYMI OKULIARMI?

LICHNEROVA 37
SENEC

70%
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,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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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!!!



SC22-10 strana 12

ŠKOLOVEDA / SLUŽBY, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
12

4
7
-0
0
1

8
7
-0
0
1
2

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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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