
SC22-13 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 35 420 domácností 

SENECKO
č. 13 / 1. APRÍL 2022 / 26. ROčNÍK

0
6
-0
0
0
5

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!

až do 40% až do25%
zľavy na krytiny

zľavy na všetky
strešné okná 9
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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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Študujem hudbu a doučujem hru
na gitare spolu s hudobnou teóriou.

Ponúkam hodiny prispôsobené Vašim
požiadavkám, a v rámci možností šité

na mieru podľa Vášho zamerania.
Učím v Dunajskej Lužnej alebo online.

DOUČUJEM
HRU NA GITARE

Pre viac informácií 

ma neváhajte kontaktovať

na tel. č. 0904 189 751
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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!

4
7
-0
3
8

7
8
-0
0
1
8
-1

Zimné záhrady

Tvoríme priestor

www. .sk
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INZERCIA

 

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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (35.420 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 O2 a 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    

160 Eur. Tel. 0905479150

»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»Kupim akordeon, heli-
gonku, husle, saxafon. 
Tel. 0915 876 860

»Kupim motocykle Jawa 
/ CZ / Babetta / Stadion 
/ Pionier / Simson aj iné. 
Slušne zaplatim. Tel. 
0949 371 361
»KÚPIM STARODAVNE BY-
CIKLE STARE SLAPACIE MO-
PEDY MOTOKOLA ZNACKY 
ČZ SACHS VANDERER STA-
DION JAWA DALEJ STARE-
HO PIONIERA MUSTANGA 
AJ POKAZENE PONUKNITE 
PLATIM IHNED. Tel. 0915 
215 406

»Hladam spolubyvaju-
ceho do podnajmu v 
Senci, samostatnao izba 
v 3-izbovom byte. Cena: 

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    

Občianska
riadková
inzercia

0903 735 889
63,10 m2 na prenájom,

Kalinčiakova 48, Senec
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OBCHODNÝ PRIESTOR
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Neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle 0907 028 648,

alebo emailom na info@matty.sk 

Odťah Vášho kompletného starého vozidla

+ vyradenie z národnej evidencie vozidiel priamo u Vás doma.

AKCIA ŠROTOVNÉ - PLATNÁ LEN DO 15.4.2022
Ak priveziete Vaše kompletné staré vozidlo k nám,

vyplatíme Vám šrotovné 50 €
Ak pre Vaše kompletné staré vozidlo prídeme my,

vyplatíme Vám šrotovné 30 €

 
Šetríme životné prostredie

AUTORIZOVANÝ SPRACOVATEĽ
STARÝCH VOZIDIEL

Autovrakovisko MATTY
(areál PD Igram)

tel.: 0907 028 648 | mail: info@matty.sk

Zima už pomaly skladá zbrane a 
dlhé chladné noci vystriedali sl-
nečné rána. Jar prebúdza k aktív-
nemu životu zvieratá, rastliny aj 
ľudí. Príroda začína hrať všetký-
mi farbami a znieť ľúbozvučnými 
tónmi. Jarné kvietky sa ukazujú 
v plnej kráse a v sadoch rozkvitli 
ovocné stromy. Včielky bzučia, 
vtáčence štebocú, voda v potoku 
žblknkoce a vzduch krásne vonia.

Prišla jar, jedno z najobľúbenej-
ších ročných období, na ktoré sa mno-
hí z nás už dlho tešili. Slnečné lúče 
nás čoraz častejšie šteklia po tvári a 
lákajú nás do prírody. Chystáme sa 
na zber prvých jarných byliniek, veď 
o slovo sa už hlási medvedí cesnak či 
prvosienky. Záhradkári sa pripravujú 
na novú výsadbu, turisti vyťahujú 
mapy, aby si naplánovali ďalšie cesty 
za poznaním. Chalupári sa už tešia 
na pravidelné víkendy strávené kdesi 
ďaleko od hlučného davu.

Jarná príroda má obrovské kúzlo 
a do života nám prináša radosť, no 
zároveň aj často pretriasaný feno-
mén – jarnú únavu. Tá nás dokáže 
každý rok poriadne potrápiť. Na vine 
však nie je moderná doba, jarnou 
únavou trpeli podľa odborníkov už aj 
naši predkovia. Vysvetlenie je pritom 
jednoduché. Po skončení zimy býva 
organizmus vyčerpaný a unavený zo 
stresov a chorôb. Dôležitú úlohu zo-

hráva i to, že počas zimy jedávame 
menej čerstvého ovocia a zeleniny. To 
všetko spolu kladie veľké nároky na 
naše telo, ktoré je nútené maximál-
ne využívať rezervy energie, ako aj 
imunitného systému, a tak sa niet čo 
čudovať, že sa dostaví únava. Jestvuje 
však zopár trikov, ako sa opäť dostať 
do formy.

Svoj organizmus naštartujeme 
pravidelnou dennou polhodinou 
rýchlejšej chôdze. Na pohyb však 
treba myslieť aj v práci. Ak máte se-
davé zamestnanie, robievajte si pra-
videlné prestávky - poprechádzajte 
sa, ponaťahujte, zacvičte si pri otvo-
renom okne a ak je to možné, obed 
si zjedzte na lavičke vonku a nie v 
kancelárii. Zmenou by mali prejsť 
aj naše stravovacie návyky. Mali by 
sme zabudnúť na ťažké jedlá, ktoré 
prevládali v našom jedálničku počas 
zimy a odľahčiť svoj tráviaci systém. 
Oprášme košík a vyrazme na trh na-
kúpiť sviežu jarnú zeleninu, veď čo 
môže byť lepšie ako čer-
stvý šalát, ktorý dodá 
nášmu telu množstvo 
tak potrebných vita-
mínov. Potom by už 
nič nemalo brániť 
tomu, aby sme si 
užívali jar plný-
mi dúškami.

Užime si voňavú jar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk | e-mail: inreal@wmx.sk
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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
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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

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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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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Pri príležitosti celosvetovej kampa-
ne Týždeň mozgu, priniesol Úrad 
verejného zdravotníctva SR o ľud-
skom mozgu množstvo informácií a 
zaujímavostí.

Vedeli ste, že...
- Ľudský mozog váži asi 1400 g, tvorí 
približne 2 % hmotnosti tela.
- Samotný mozog necíti bolesť. Nie sú v 
ňom receptory bolesti.
- Mozog je energeticky náročný. Potre-
buje neustály prísun energie, nevie si 
ju ukladať do zásoby. Zdrojom energie 
pre mozog je glukóza, za deň jej spotre-
buje asi 115 gramov. 
- Mozog v tele obsahuje asi 80 % vody 
(preto je citlivý na dehydratáciu), 12 % 
tuku a 8 % bielkovín.
- Mozog je orgán s najväčšou spotrebou 
kyslíka. Spotrebuje jednu tretinu kyslí-
ka, ktorý dokážeme prijať.
- Mozog sa nikdy nevypne, nezastaví 
sa ani počas spánku. Mozog je v noci 
oveľa aktívnejší ako vo dne. Spracová-
va informácie a spomienky získané cez 
deň a ukladá ich do dlhodobej pamäti. 
- Intelektuálna aktivita podporuje 
zdravie a funkčnosť mozgu. 
- Počúvanie hudby a predčítavanie roz-
právok deťom pred spaním posilňuje 

činnosť mozgu.
- Učenie sa hry na hudobný nástroj zvy-
šuje výkon mozgu a poznávacie schop-
nosti u detí aj dospelých.

Nezabúdajme:
Mozog potrebuje v boji proti pred-

časnému starnutiu sústavný tréning 
a neustálu stimuláciu svojich funkcií. 
Tréningom môžeme mozog rozvíjať a 
udržiavať v dobrej kondícii. 

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy ku zdraviu

Podrobnejšie sa téme venujeme na 
našej webovej stránke čujte.sk, kde 
prinášame aj informácie o tom, čo 
mozgu pomáha.

Zaujímavosti o ľudskom mozgu

» ren
Ilustračné foto. autor foto geralt pixabay
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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

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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€
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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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0902 272 708

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie

domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac

za prijateľné ceny
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Jacques Deval    
Kto v láske hlavu stratí, celý život platí. 

C i t á t y INZERCIA
0905 915 040
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5% 
CBD olej

10% 
CBD olej

20% 
CBD olej

6% 
CBD olej

3% 
CBD olej

45,90EUR 63,00EUR 20,90EUR
34,80 EUR 17,30EUR

28,80 EUR
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MESTO  SENEC
Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č.8., 903 01 Senec
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2vedenie mesta Senec

Usmernenie pre utečencov z Ukrajiny a ľudí, ktorí ich ubytovávajú

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

Forma pomoci:

te 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:

(pomoc 

a podpora pri vybavovaní dokladov a dávok hmotnej núdze, 

finančných príspevkov, základná právna ochrana)

-

-

(učitelia                

na doučovanie, študenti stredných škôl pri práci s deťmi, zdravotne 

postihnutými atď.)

Útvar sociálnych služieb mesta Senec
Pribinova 15, Senec
Telefón: 02/2020 5122

Forma pomoci:

   (k dispozícii sú dvojjazyčné tlačivá)

(deky, vankúše, spacie
   vaky)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko 
Senec

Telefón: 02/20 453 300, 02/2045 3318

Forma pomoci:

Prvý kontakt:

Zbierame nasledujúce veci:

Miesto doručenia:
Slovenský Červený kríž
územný spolok Bratislava – okolie
Pribinova 15, 903 01 Senec
Otvorené: pondelok až piatok 8:00 - 16:00

ZBIERKA PRE UTEČENCOV
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Georg Christoph Lichtenberg   
Hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa horšie je byť nesmr-
teľným a nechcieť. 

C i t á t y

Šalvia lekárska (Salvia officinalis) je 
liečivá bylinka, ktorá sa v ľudovom 
liečiteľstve využíva najmä na pre 
jej protizápalové a protibakteriálne 
účinky. Rastie ako poloker a zakvitá 
peknými fialovými kvetmi. Pesto-
vať ju môžete nielen v bylinkovej ale 
aj okrasnej záhrade.

Šalviu lekársku vysádzame na 
teplých slnečných miestach. Má rada 
suchšiu pôdu a v zime je potrebné chrá-
niť ju pred mrazom. Šalvia dorastá do 
výšky 20 až 70 cm. Zberáme z nej listy v 
máji až júli, za suchého počasia, krátko 
pred úplným rozkvitnutím, najlepšie 
okolo poludnia. Po odkvitnutí ju treba 
zrezať, vyženie nové listy.

Účinky na zdravie -Šalvia podpo-
ruje hojivé procesy kože, slizníc a ich 
obranyschopnosť. Pre jej protizápalové 
a protibakteriálne účinky sa používa v 
ľudovom liečiteľstve pri bolesti hrdla. 
Využíva sa však aj pri gynekologic-
kých ťažkostiach, ale aj pri zápaloch 
močových ciest či tráviacej sústavy. Pri 
bolesti hrdla, zápaloch v ústnej dutine 
či krvácaní ďasien sa šalvia lekárska 
používa ako kloktadlo. Pri kašli a pri 
poruchách trávenia, akými sú nadúva-
nie či hnačka sa pije čaj zo šalviových 

listov, ktorý je vhodným pomocníkom 
aj počas klimaktéria, keďže zabraňuje 
nadmernému poteniu.

Šalvia lekárska - kloktadlo. Dve ly-
žičky sušenej šalvie lekárskej vložte do 
šálky, zalejte 0,3 litra vriacej vody a pri-
kryte tanierikom. Nechajte lúhovať 10 
minút a potom preceďte. Vlažný odvar 
kloktajte viackrát denne. Pripravujte si 
ho vždy čerstvý.

Pozor – neprežeňte to. Bylinky sú 
výborným pomocníkom pri rôznych 
ochoreniach, užívať by sme ich však 
mali s rozumom, pretože u každého 
môžu mať iné účinky a aj ich dlhodobé 
užívanie nám môže namiesto očakáva-
nej pomoci skôr uškodiť.

Šalvia lekárska

» ren
Šalvia lekárska. 

autor foto ketrin_markovicova pixabay

- grafické spracovanie návrhu

   kuchyne grátis

- dodacie lehoty max. 4-6 týždňov

- bezkonkurenčné ceny

 

IDEA DESIGN, s.r.o.

ideadesignsk@gmail.com

www.essebicucine.com

KUCHYNSKÉ LINKY

V prípade záujmu nás kontaktujte
na tel. číslach: 

0905 320 870
0908 708 387
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MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

KONT-BLESK

prijme do TPP vodiča

na nákladné vozidlo - ramenový

nakladač kontajnerov.

Kontakt: 0903 414 044

Plat: 1000 €
+ príplatky podľa ZP, gastrolístky 5 € + ďalšie bonusy

Nástup možný ihneď
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Pobočka: Moyzesova 2/A, Senec 

George Mathai Slovakia s.r.o.
Železničná č. 58, Senec

prijme

výrobné pracovníčky
 

Požiadavky: 

Ponúkame:

Mzda:

Nástup:

Ďalšie informácie Vám poskytneme
na tel. č. 02/20 85 11 11
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 ČAŠNÍK / -ČKA
   Požiadavky: prax v odbore nutná, komunikativnosť, spolahlivosť
   Ponúkame: nástupný plat 2000 € / brutto
   (čistý priemerný plat + tringelty + priplatky 2000 €/mes.)

Kontakt: zdenko@saloon.sk, 0905 345 225

Reštaurácia COUNTRY SALOON

na Slnečných jazerách v Senci

Nástup: podľa dohody

prijme nových kolegov na pozície:

 

 KURIÉR NA ROZVOZ OBJEDNÁVOK
   Požiadavky: vodičské oprávnenie sk. B, samostatnosť,
                              spoľahlivosť, komunikatívnosť
   Ponúkame: nástupný plat 1200 € / brutto
                             (čistý priemerný plat + tringelt + priplatky 900 €/mes.)
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 POMOCNÝ KUCHÁR / -KA
   Požadujeme: prax v obore nutná, spoľahlivosť, komunikatívnosť
   Ponúkame: nástupný plat 1500 € brutto
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ПPИЙМЕ НЕГАЙНО

Вимоги:
• стан здоров’я, придатний для роботи в нічний час
• навчання в галузі є перевагою, але не являється умовою

Більше інформації: 
тел.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111

ел. пошта: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk 
Заробітна плата, включаючи надбавку до 200 €

 і основну частину заробітної плати від 500 € - 800 €

Заробітна плата:      від 900 € - 1 550 €

Бонуси:                         13. і 14. заробітна плата

• спеціальні та ювілейні премії
• безкоштовна основна страва в їдальні  

•  ДРУКАРІВ

•  РОБІТНИКІВ виробництва, відвантаження і пресування

•  УСТАНОВНИКІВ лінії різу 

•  ПАЛІТУРНИКІВ - сортувальників, різальників 

•  МЕХАНІКІВ друкарських машин

•  ЕЛЕКТРИКІВ

•  КОМІРНИКІВ 
позиції робітників і палітурників також підходять для жінок

 

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

АТ «Slovenská Grafia»
Пекна цеста 6, 834 03 Братислава
виробнича компанія поліграфічної промисловості

Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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Nachádzame sa v situácii, v akej sme 
nikdy neboli. Každá naša emócia, ale aj 
rozdielna emócia niekoho iného je pod-
ľa odborníkov v poriadku v konfrontácii 
s nečakanou situáciou.

V súvislosti s tým môžeme u seba alebo 
u druhých vnímať ťažkosti s koncentrá-
ciou a pamäťou, zhoršený výkon, nepokoj, 
podráždenosť a vnútorné napätie, otupe-
nosť zmyslov až apatiu, pocit zahltenia, za-
plavenia, úbytok alebo, naopak, prebytok 
energie, nechutenstvo, nespavosť, plačli-
vosť, precitlivenosť, intenzívne negatívne 
myšlienky spojené s budúcnosťou, telesný 
diskomfort – bolesť hlavy, napätie v rôz-
nych častiach tela. 

Takto si môžeme pomôcť sami:
- Uvedomme si, že tieto pocity sú normál-
nou reakciou na nenormálnu situáciu, prij-
mime ich, neodsudzujme ich u seba ani u 
iných. 
- Prijmime fakt, že táto situácia tu jednodu-
cho je, ale jedného dňa prejde. 
- Snažme sa zachovať pokoj, zhlboka dý-
chajme. Buďme aj v tomto ťažkom období 
láskaví a pomáhajme druhým. 
- Zostaňme v spojení so svojimi blízkymi 
a priateľmi. Dodáva to pocit bezpečia a 
zmierňuje to stres. 
- Obmedzme prístup k médiám. Sledovanie 
správ v nás udržiava napätie a pocit ohro-
zenia. 

- Vyhľadávajme informácie z oficiálnych 
zdrojov. 
- Nešírme neoverené správy a hoaxy. 
- Zapojme sa do komunitnej pomoci. 
- Strach, úzkosť či plač sú v tejto chvíli úpl-
ne normálne a pochopiteľné emócie. Ne-
hanbime sa za ne. Naopak, hovorme o tom 
s blízkymi ľuďmi, nezostávajme s našimi 
myšlienkami a pocitmi osamote. Pomôže aj 
písanie denníka. 
- Počúvajme svoje vnútorné potreby a daj-
me im priestor – je v poriadku vyjadriť so-
lidaritu či zapojiť sa do pomoci, ale aj nevy-
jadrovať sa a zostať neutrálny. 
- Vyhýbajme sa alkoholu a veľkým dávkam 
kofeínu - môžu podporovať napätie a úzkosť. 

S dôverou sa obráťte na odbornú po-
moc, ak cítite, že si s intenzitou negatívnych 
pocitov neviete sami poradiť - tím odborní-
kov a odborníčok na krízovej Linke dôve-
ry Nezábudka je pripravený vám pomôcť 
prejsť cez tieto pocity. Volať môžete non-
stop bezplatne na 0800 800 566.

Ako psychicky 
zvládnuť aktuálnu situáciu

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Informácie poskytla Liga za duševné zdravie

Ilustračné foto. zdroj foto cocoparisienne pixabay

KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása
a mladosť

JÓDOVÉ
TABLETKY
150 mcg

,6035  s DPH
EUR

,2010  s DPH
EUR

Objednávky na:

alebo na tel.:

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

Ako efektívne posilniť imunitu ?
Sme v období, kedy sa veľa z nás zamýšľa 

nad svojou imunitou. Dôvodov je viacero: 
na záver zimy a na začiatku jari sme ešte 
nezačali prijímať také množstvo vitamínov 
a minerálov, ako tomu bude v lete, keď je 
oveľa viac sezónneho ovocia a zeleniny. 
Významnú úlohu hrá končiaca epidémia 
COVID-19, ktorú značná časť obyvateľstva 
prekonala alebo práve prekonáva. A stále 
netrávime toľko času pohybom na čer-
stvom vzduchu, ako tomu bude, keď sa 
oteplí.

Najlepší recept ako podporiť imunitu je jesť 
veľa ovocia, zeleniny, vyvážená strava a do-
statok pohybu na čerstvom vzduchu. Ak to 
však nie je postačujúce, imunitu je vhodné 
podporiť aj doplnkami stravy. Hitom posled-
ného obdobia je však nová, účinnejšia forma 
– vitamíny a minerály v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve tuk 
tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomálnej 
forme sa potrebné minerály a vitamíny na 
mikroúrovni obaľujú do maličkých čiasto-
čiek tuku. Táto forma je telu prirodzená a 
zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale pre-
dovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. To 
vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti príjmu 
vitamínov a minerálov podávaných práve v 
tejto forme. Štúdie hovoria až o 90% vstreba-
teľnosti. Tuky, do ktorých sa potrebné látky 
obaľujú sú pripravené z prírodných fosfolipi-
dov, sú biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôznymi 
mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, či 
konzumujeme. Naše biele krvinky tieto látky 
neustále odhaľujú, napádajú, neutralizujú a 
premieňajú na netoxický odpad, ktorý z tela 
vylúčime. A práve vitamín C a zinok patria 
medzi najdôležitejšie látky, ktoré biele krvin-
ky potrebujú na svoje správne fungovanie. 
Ich nedostatok sa prejavuje zvýšeným sklo-
nom k tvorbe zápalov a infekcií. 

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
toho má vitamín C veľa ďalších funkcií: 
zlepšuje a urýchľuje hojenie rán, podporuje 
tvorbu kolagénu, prispieva k antioxidácii or-
ganizmu, skracuje dĺžku trvania a zmierňuje 
príznaky nachladnutia, má ochranný efekt 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 

zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok v 
kombinácii s vitamínom C nielen prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systé-
mu, ale podieľa sa aj na regenerácii metabo-
lizmu, zlepšuje správne fungovanie nervové-
ho systému, podporuje rast vlasov a nechtov, 
pomáha bojovať proti akné a podporuje krv-
ný obeh.

Možno sa predávkovať?

Pri každom doplnku stravy je potrebné 
myslieť na dávkovanie. Doporučený príjem 
zinku u dospelého človeka je 10 mg denne, 
závisí však od viacerých faktorov. Viac by to 
malo byť u tehotných a dojčiacich žien, ale 
napríklad aj u ľudí s vyšším podielom stravy 
z obilnín. Maximálna dávka, ktorú sa neod-
porúča prekračovať je 25 mg denne. Pri zinku 
je možné predávkovanie, ktoré sa najčastej-
šie prejavuje nevoľnosťou. Tento účinok je 
tak silný, že vysoké dávky zinku sa používajú 
v látkach na vyvolanie zvracania. K nevoľ-
nosti sa pri predávkovaní pridružujú bolesti 
žalúdka a hnačky, prípadne pocity pripomí-
najúce chrípku ako horúčka, zimnica, únava 
a bolesti hlavy.

Pri vitamíne C je odporúčaná denná dáv-
ka u dospelého 80—100 mg. O polovicu až 
dvojnásobne viac by mali prijímať fajčiari. 
Maximálna denná dávka je 2000 mg. Vitamí-
nom C sa nemožno predávkovať, pretože pre-
bytočný vitamín C telo vylúči. Pri dlhodobo 
nadmerných dávkach však dochádza k zvý-
šenej záťaži obličiek a preto sa neodporúča.  
                                                                            » red.
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Georg Christoph Lichtenberg   
Hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa horšie je byť nesmr-
teľným a nechcieť. 

C i t á t y
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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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Konfucius   
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby 
všetci plakali, až ho budeš opúšťať.

C i t á t y

S príchodom jari prichádzajú aj veľ-
konočné sviatky. Poslednú nedeľu 
pred sviatkami Zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista označujeme Kvetnou. 
Tento rok pripadne na 10. apríla.

Kvetná nedeľa predznamenáva 
začiatok veľkého týždňa, ktorý je vý-
znamným sviatkom kresťanov. V tento 
deň podľa kresťanskej vierouky vstu-
puje Ježiš Kristus slávnostne do Jeruza-
lema, kde ho ľudia vítali s palmovými 
a olivovými ratolesťami v rukách. „V 
ľudovom priestore halúzky exotických 
stromov nahradili bahniatka, babu-
riatka, mačičky, či jarabátka, ktoré si 
ľudia trhali z vŕb rastúcich popri poto-
koch a nosili do svojich príbytkov. Na 
Slovensku sa dodnes svätia v kostoloch 
tak, ako tomu bolo v minulosti. Vtedy 
sa verilo, že posvätené konáriky majú 
moc ochrániť domy od každého nešťas-
tia, zlých duchov a hlavne od ohňa. 
Preto si ich zastokávali za rámy obra-
zov, či za hrady v domoch, kde zostá-
vali po celý rok,“ približuje Martina Bo-
cánová, riaditeľka Západoslovenského 
múzea v Trnave.

Vyháňali choroby a chránili úrodu
Bahniatka sa však podľa odborníčky 

využívali aj v ľudovom liečiteľstve, pri 
vyháňaní chorôb, ale aj zlých duchov. 
Domáci na lopatku nabrali zopár žera-
vých uhlíkov, na ne položili halúzky a 
okiadzali chorého, či vykiadzali hos-
podárstvo. Niekoľko halúzok zvykli 
zapichnúť aj do záhrady a na polia, kde 
mali chrániť úrodu. „V tento deň chlap-
ci chodili rezať vŕbové prúty a pliesť si 
korbáče, s ktorými šibali na veľkonoč-
ný pondelok. Samozrejme, zbieranie 
bahniatok aj svižných vŕbových prútov 
sa neriadilo striktne podľa kalendára, 
ale aj podľa počasia a prírody,“ uzatvá-
ra rozprávanie Martina Bocánová.

Kvetná nedeľa

» ren
Ilustračné foto. autor foto geralt pixabay

29,90 €
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6.4.-13.4.2022

ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?
MÁTE OKULIARE, ALE NIE JE TO ONO?

*
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

BLATNÉ
11. 4. 2022

od 10.15 - 10.30 hod.

Predaj 14 týždňových  kuričiek DOMINANT

0951 739 332               nastrelovanie_nausnic

NASTREĽOVANIE NÁUŠNÍC

pre Vaše dievčatko u Vás doma
Systémom 75 od Studexu

Jemné, rýchle a takmer bezbolestné

Cena: 20 € + cena naušníc od 9-20 €
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Antoine de SaintExupéry    
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel 
i smrti. 

C i t á t y
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