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Zvládneme TO?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prečo ten otáznik, no jasne, že 
zvládneme! No hej, lenže, na tom 
musíme zabojovať všetci. A s takou 
vervou, akej sme len s ohľadom na 
naše fyzické i duševné sily schopní. 

Nastal čas obyčajných hrdinov, 
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme 
našim obrancom v prvej línii – zdravot-
níkom, lekárom, lekárkam, sestrám, 
farmaceutom a magistrám v lekárňach, 
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme 
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou 
rodinou – ako príbuzní, mamy, otco-
via, deti... a teraz stoja v prvej obrannej 
línii. Pred nami ostatnými.

Nezostaňme však iba udivenými či 
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich 
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a 
správajme sa tak, ako nám radia. Nos-
me rúška. Všetko, čo nám zakryje nos 
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme han-
bu. Na sociálnych sieťach je množstvo 
návodov. Sme doma, tak trebárs šime, 
vyrábajme, darujme susedom, bavme 
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do ob-
chodov nechoďme rabovať, ale naku-
povať to, čo potrebujeme. A určite nie 
celé rodiny v prázdninovom výletnom 
štýle, stačí predsa jeden z nás.

Podporujme sa na bezpečnú vzdia-

lenosť morálne, zabudnime na bontón, 
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá 
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu 
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády 
ale to, do akej miery ho my, občania, 
budeme rešpektovať. Nezháňajte zú-
falo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú. 
Ale mydla a saponátov je stále dosť. 
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä 
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako 
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho 
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na 
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu 
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej 
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.

Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle 
slova. Myslime na to, že sa cez túto epi-
démiu chceme dostať všetci. Nebuďme 
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz ni-
kým a ničím neobmedzení ignoranti. 
Iba z titulu, že „my na to máme“. Penia-
ze teraz nepomôžu nikomu. 
Ani moc, ani postavenie.

Iba rozum, disciplína, 
ohľaduplnosť a trocha po-
kory. To je mix, ktorý nám 
pomôže zvládnuť TO.

Prosím... a že-
lám veľa šťastia
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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00915 879 349

www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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 ✆ 0902 182 789
VÝRUB - VÝREZ STROMOV
v domovej zástavbe
☑  výrub - prierez rizikových stromov
☑  prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódoumetódou
☑  rezanie - strihanie živých plotov
☑  výchovný rez ovocných stromov
☑  štiepkovanie    ☑  odvoz odpadu 
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA
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HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk

KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

ROZMÝŠĽAŠ NAD
ZMENOU PRÁCE ?

www.konstrukter.sk

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

0800 500 091 nabor@konstrukter.sk
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Všetci hovoria o vírusoch. Lekári sa 
snažia zachrániť ľudské životy a eko-
nómovia ekonomiku. 

Je zaujímavé sledovať pokoru a 
disciplínu ľudí v Ázii a chaos v Euró-
pe, kde sme desaťročia nepoznali hlad, 
vojnu a prírodné katastrofy. Na korona-
vírus zomrelo už niekoľko tisíc ľudí. Na 
samovraždy ročne zomrie vo svete vyše 
800 tisíc ľudí a na cukrovku okolo 1,5 mi-
lióna. V bohatej Európe trpí 20 percent 
ľudí osamelosťou. 

Vírusy sú poslovia. Hovoria nám, že 
niečo nie je v poriadku. Je normálne ne-
ustále zvyšovať výrobu, spotrebu, ťažiť 
viac surovín a vyhadzovať odpad? Alebo 
sa zastaviť a premýšľať nad tým, koľko 
peňazí a vecí skutočne potrebujeme a 
koľko času máme na svojich blízkych? 
Ekonómovia a politici nás strašia, že 
sa zastaví rast a klesnú akcie na burze. 
Naša Zem funguje aj bez burzových in-
dexov, bánk a korporácií. Nevieme, aké 
budú následky. Zastavujú sa lietadlá, 
lyžiarske vleky aj výrobné linky. Moja 
dcéra Lucka s manželom to zažívajú v 
Šanghaji už od Vianoc. 

Pozrime sa na vírus z lepšej strany. 
Ľudia budú sedieť doma ako naši starí 
rodičia. Necestovali tak ako my a aj víru-

sy vtedy sedeli doma. Budeme mať viac 
času na seba - na prechádzky v prírode, 
knihy, rodinu a premýšľanie o tom, ako 
ďalej, keď vírus ustúpi. Nedávno som 
čítal Harariho knihy Sapiens a Homo 
Deus. Sapiens je o minulosti - kde sa ob-
javili ľudia, tam vyhynuli ďalšie druhy a 
často nastala katastrofa. Homo Deus je o 
budúcnosti - čo sa môže stať, keď sa ľu-
dia začínajú hrať na bohov. Koronavíru-
sy sú proti týmto scénam iba neškodné 
bacily.

Málokto si v tejto panike všimol, že 
aj Slovensko je zavírusované až po uši. 
Tisíce ľudí sa nakazili korumpovírusom. 
Vyšetrovatelia nestíhajú. Karanténa 
bude dlhšia ako štrnásť dní. Treba do 
nej poslať aj firmy, ktoré sa nakazili pri 
obchodovaní so štátom. Korumpovírusy 
sú veľmi odolné a šikovné - rýchlo pre-
skakujú z nakazených 
na lekárov. Očkova-
cie látky neexistujú 
a Slovákom sa za 
tridsať rokov znížila 
imunita. Dávajme si 
pozor. Najlepšou 
protilátkou je 
pevný cha-
rakter.

O vírusoch

» Ján Košturiak
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BluEvolution
82 mm

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

ZIMNÁ
ZĽAVA

do
31.3.
2020

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

www.123pozicovna.sk
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

23. marca 2001   
ukončila ruská vesmírna stanica Mir svoju 
vedeckú misiu.

Výročia a udalosti
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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Čo vieme o novom koronavíruse a čo spôsobuje?

■   Prečo je tento nový koronavírus pre človeka opro-
ti iným koronavírusom z minulosti nebezpečnejší?

Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Nebez-
pečnejší je pre rýchlosť šírenia, priebeh ochorenia a pre 
možnosť opakovane sa nakaziť koronavírusom.

■  Ako sa tento koronavírus šíri a prečo sa tak ľahko 
z Číny rozniesol v podstate už do celého sveta?

Koronavírus sa šíri kvapôčkovou nákazou ako bežná 
chrípka a tiež fekálno - orálnou cestou, čiže prostred-
níctvom stolice.

■ Prečo je v niektorých krajinách sprevádzaný 
väčším počtom úmrtí ľudí, ktorí sa ním nakazia?

Toto nie je možné takto interpretovať, percento úm-
rtí je približne rovnaké, len časová následnosť nárastu 
ochorení je rôzna a tiež nie je rovnaké vekové zloženie 
populácie v rôznych krajinách a nie je rovnaká ani 
chorobnosť na ostatné ochorenia. Nie je to jedno či sa 
ochorením nakazí mladý a zdravý človek, alebo starší s 
viacerými ochoreniami.

■  Angela Merkelová sa prednedávnom vyjadrila, že 
v Nemecku sa môže novým koronavírusom nakaziť 
až 70 percent obyvateľov. To je strašné číslo.

Angela Merkelová citovala zdravotníckeho pracovní-

ka, neznamená to však, že každý nakazený aj ochorie.

■ Ktoré skupiny ľudí sú najviac ohrozené novým
 koronavírusom a prečo?

Najviac sú ohrození ľudia s viacerými ochoreniami, 
starší, pacienti s diabetom, onkologickými ochoreniami. 
Ale hlavne by som chcela zdôrazniť, že najviac sú 
ohrození tí , ktorí do dnešného dňa nepochopili, že 
izolácia je najlepšia prevencia pred ochorením, a 
že všetky záujmy, záľuby, návyky musia ísť stranou. 
Hodnota zdravia je najvyššou hodnotou, preto musíme 
byť ohľaduplní k sebe , ale aj aj k ostatným.

■ Proti tomuto koronavírusu by mohli byť odolní 
najmä ľudia so silnou imunitou. Naša imunita je 
však skúšaná nielen chorobami, ale napríklad aj 
stresom. Ako si ju môže bežne človek posilniť? Čo 
zaberá?

Zdraví sú odolnejší. Je treba zdravo žiť, chodiť do 
prírody, jesť vitamíny v prirodzenom stave v ovocí a 
zelenine, vitamín D je vhodné doplniť tabletami.

■  Nový koronavírus za krátky čas výrazne zasiahol 
do našich životov a zdá sa, že doslova mení našu 
spoločnosť. Kedy by sa podľa vás táto pandémia 
mohla na Slovensku a aj celkovo vo svete skončiť?

Podľa vývoja v ostatných krajinách môže pandémia 

trvať aj 2-3 mesiace, žiaľ predpoveď virológov však nie 
je priaznivá. Epidémia až pandémia sa môže opakovať v 
pravidelných cykloch.

■  Sú ľudia, ktorí koronavírus a ochorenie COVID-19 
porovnávajú so španielskou chrípkou spred 100 
rokov. A upozorňujú, že tak ako prvá vlna tejto 
španielskej chrípky najskôr na jar 1920 odznela, aby 
sa vrátila na jeseň toho istého roku v ešte ničivejšej 
sile, že to podobne môže byť aj s novým koronavíru-
som. Máme sa naozaj báť?

Musíme začať inak žiť. Istá obava je na mieste, kým 
nebude dostupná očkovacia látka a účinná liečba. Zdra-
vie musíme v našom hodnotovom rebríčku povýšiť na 
vrchol a starať sa oň. Neznamená to však navštevovať 
lekára pri každej príležitosti. Je potrebné po odoznení 
pandémie začať chodiť na preventívne prehliadky k 
všeobecného lekárovi, zdravo sa stravovať, chodiť veľa 
do prírody. 
MUDr. Etela JANEKOVÁ, PhD.
InClinic s.r.o, Rusovská cesta 19,
851 01 Bratislava

KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

INFOLINKA:  0800 221 234    02 / 3232 3838

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridea, vykazuje však genetickú 
odlišnosť od koronavírusov SAR-CoV a MERS- CoV, ktoré sú  z podobnej skupiny. Ochorenie sa prejavuje najmä 
kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, ochorenie sa môže aj skomplikovať a končiť smrťou.
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O autorovi
MUDr. Etela Janeková, PhD., 
pracuje ako ambulantná 
lekárka v odboroch vnútorné 
lekárstvo, všeobecné lekárstvo 
a klinická farmakológia. 
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AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB
Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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Čas plynie, 
s m ú t o k 
z o s t á v a , 
tá strata v 
srdci bolieť 
neprestáva. 
Dňa 21. marca 2020 uply-
nuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný Vla-
dimír Gecler z Perneku. S 
úctou a láskou spomína 
sestra Mária a celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomien-
ku.

Odišiel si 
cestou, po 
ktorej krá-
ča každý 
sám, ale 
sp o mienk y 
v srdci zostali nám. 22. 
3. 2020 si pripomíname 
7. výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý Bohumil 
Žilavý z Malaciek. S láskou 
a vďakou spomínajú man-
želka, dcéra Mirka s rodi-
nou, syn Stanislav s Ivkou, 
Ivo s Valikou, sestra s rodi-
nou, švagriná s rodinou a 
ostatná rodina.

Sú vety, 
ktoré mu už 
nikdy nepo-
vieme, sú 
chvíle, na 
ktoré nikdy 
nezabudneme, sú okami-
hy, na ktoré stále spomí-
name. Dňa 28. 3. 2020 si 
so žiaľom v srdci pripomí-
name 3. smutné výročie 
úmrtia nášho milovaného 
syna a brata Jána Širokého 
z Lábu. S láskou spomína 
celá rodina.

Dňa 27. mar-
ca 2020 si 
pr ipomína-
me 2 roky, čo 
nás navždy 
opustil náš 
syn Peter Ftáčnik z Mala-
ciek. S láskou spomínajú 
rodičia a sestra. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, pro-
sím tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám W Fox 1,2 r.v. 
2004, km 68.000.Tel. 
0915164194

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663

(Alternatíva konania o platobnom rozkaze) 
Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zá-
kon o  upomínacom konaní. V  zmysle 
predmetného zákona je možné podať 
návrh na vydanie platobného rozkazu 
výlučne elektronickými prostriedkami 
do elektronickej schránky súdu. 

Príslušným súdom na podanie také-
hoto návrhu je ako jediný Okresný súd 
Banská Bystrica. Tento návrh je možné 
podať len prostredníctvom stanoveného 
elektronického formuláru zverejneného 
na stránke https://obcan.justice.sk/eza-
loby. Elektronický návrh musí byť auto-
rizovaný v  zmysle zákona o  e-Govern-
mente. Listiny a vyhlásenia, ktoré majú 
byť prílohou k návrhu, musia byť taktiež 
podané elektronicky spolu s  návrhom. 
Pre podanie návrhu na vydanie platob-
ného rozkazu je nevyhnutné sa prihlásiť 
na portál eŽaloby. Upomínacie konanie 
je koncipované na princípe elektronic-
kého podávania návrhov. Takáto forma 
umožňuje automatické spracovanie, čo 
má vplyv na samotné urýchlenie ko-
nania, ktoré možno iniciovať výhradne 
elektronicky. Podmienkou je mať akti-
vovanú elektronickú dátovú schránku 
na doručovanie, a to na Ústrednom por-
táli verejnej správy https://www.sloven-
sko.sk/. V prípade, ak takúto schránku 
aktívnu žalobca, resp. navrhovateľ 
nemá, môže sa obrátiť na právneho zá-
stupcu. Konanie je skrátenou formou 
súdneho konania. Výsledkom je vyda-
nie platobného rozkazu. Vydaniu také-

hoto platobného rozkazu nepredchádza 
zdĺhavé súdne konanie, ale je vydaný 
súdom na základe návrhu Žalobcu, kto-
rý s návrhom predloží všetky potrebné 
dôkazy. 

Cieľom upomínacieho konania je 
zefektívniť a  zrýchliť súdne konanie, 
ktoré sa týka peňažných nárokoch 
a výrazne tak skrátiť lehotu žalobcu na 
vymoženie pohľadávky. Súdny popla-
tok sa v  tomto prípade znižuje o  50 % 
v  porovnaní so štandardne vedeným 
súdnym konaním. Je potrebné zdôraz-
niť, že ak nie je možné platobný rozkaz 
doručiť do vlastných rúk žalovaného, 
prípadne bol voči nemu podaný odpor 
zo strany žalovaného, súd vyzve Žalob-
cu, aby podal návrh na pokračovanie 
v konaní. V prípade, ak žalobca takýto 
návrh podá, tak súd vec do 5 dní postú-
pi súdu príslušnému na rozhodovanie 
v zmysle ustanovení Civilného sporové-
ho poriadku, na ktorom sa vo veci bude 
následne konať. Je na zvážení žalobcu, 
ktorú alternatívu na vymáhanie svojej 
peňažnej pohľadávky si zvolí. Odmiet-
nutie návrhu v  prípade upomínacieho 
konania nie je prekážkou podať návrh 
podľa Civilného sporového poriadku.

Elektronické upomínacie konanie

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Dňa 20.3. uplynuli 4 roky, čo nás
navždy opustila naša mama, babka,
prababka a sestra

IRENA  KRÁLOVÁ
z Malaciek.

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Jej synovia s rodinami.
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
MAREC

krátka
dodacia lehota
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

STAVEBNÉ
PR˘CE

0910 620 160
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

v predaji
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AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim oktáviu alebo fa-
biu.Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto ale-
bo motocykel ČZ, Jawa, 
aj náhr.diely a všetko od 
motorizmu (trofeje).Tel. 
0903818122
» Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškodené 
auto.Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1-izb byt v 
centre Malaciek, úplne za-
riadený.Tel. 0904644830
» Ubytujem v rod.dome v 
MA.Tel. 0910418101
» Prenajmem 2 izbový byt 
v centre Malaciek komplet 
zariadený, cena s energia-
mi 450,- €.Tel. 0903826268
» Dám do prenájmu sa-
mostatnú izbu so spo-
ločnou kuchynkou a hy-
gienou, cena 150,- € Tel. 
0903145523

DOMY - PREDAJ 05

» Predám starý rod.dom 
v Perneku, pozemok 7 á, 
všetky IS.Tel. 0904644830

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kuratá na ďalší 
chov 1-týždňové a star-
šie, očistené 2,90 € / kg, 
živé na zabitie 1,90 € / 
kg, M. Cauner, Kostolište 
152. Tel. 0908 151 966.Tel. 
0911206783
» Predám sadbové zemia-
ky ružové a žlté 15 a 25 kg 
balenie.Tel. 0915957746
» Predám jačmeň 
0907495693

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

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   
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KVALITA PRE REMESELNÍKOV
Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ 
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Automower® 430X 
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami 
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna Automower® 305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení. 
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov. 
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Husqvarna AutomowerAutomower® 430X430X
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna AutomowerHusqvarna Automower® 305305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁSZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ 
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Automower® 430X 
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami 
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna Automower® 305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení. 
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov. 
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Husqvarna AutomowerAutomower® 430X430X
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna AutomowerHusqvarna Automower® 305305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁSZA VÁS

Najohrozenejšou skupinou, ktorú 
koronavírus ohrozuje sú seniori. 
A  neohrozuje ich len podlomené 
zdravie, ktoré je pre nákazu živnou 
pôdou a potenciálnym zabijakom. 

Seniori často nemajú prístup k  ak-
tuálnym informáciám o  mimoriadnej 
situácii v  krajine. Sú osamelí a  môžu 
ohroziť nielen seba, ale aj svoje okolie. 
Tým, že sa napríklad bez akejkoľvek 
vedomosti a ochranných rúšok, vyberú 
na nákupy.

V  susednom Česku ponúkli dô-
chodcom originálnu pomoc študenti 
gymnázií a taktiež skautské oddiely. Po 
tom, ako vláda uzavrela školy, sa roz-
hodli spontánne pomáhať dôchodcom 
s nákupmi. Tohto nápadu sa okamžite 
chytili aj hasiči a  ďalší dobrovoľníci 
v  meste Kuřim. Ľuďom nad 60 rokov 
zaisťujú v  spolupráci s  vedením mes-
ta nákup potravín s  donáškou až do 
domu, tak aby nemuseli chodiť do ob-
chodov a  nákupných centier. Radnica 
na tieto účely vyčlenila vlastné dodáv-
ky a poskytla ochranné rúška a ďalšie 
prostriedky. Prísne v  súlade s  bezpeč-
nostnými opatreniami sa zdvihla vlna 
solidarity. U nás už je tiež viacero krás-

nych príkladov.

Porozmýšľajme nad ďalšímí origi-
nálnymi  nápadmi, ktoré sú bezpečné 
v  mimoriadnej situácii a  zároveň pro-
spešné pre našich milovaných. Alebo 
tých „cudzích“, osamelých. Pretože 
práve oni nás potrebujú v  týchto kri-
tických dňoch ako soľ. Potrebujú našu 
pozornosť a spoločné okamihy. Oni tu 
pre nás v produktívnom veku boli a vy-
chovali našu generáciu, ktorej zverili 
svoju dôveru a sedliacke rady. 

Tak im ich starostlivosť s  láskou 
opätujme. V čase karanténnych opatre-
ní vypnime internety, eliminujme stres a 
venujme im svoju prítomnosť. Ak zvlád-
neme túto výzvu, odnesieme si z korona 
dní viac, než sa môže zdať. Pretože zod-
povednosť, vzájomnosť 
a  všímavosť môžu pre-
konať nervozitu, strach 
a obavy. Tie sú živnou 
pôdou nielen pre náka-
zy tela, ale aj pre osla-
benie našich duší. Tak 
žiadne strachy! 
Zvládneme to.

Človečina TO porazí!

» Váš Miško Scheibenreif.
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KAMENÁRSTVO Janko

Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk
0948 650 959

€

9

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie krycích dosiek pred pohrebom
• rekonštrukcie a brúsenie starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

POSEZÓNNA AKCIA
NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA MAREC 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI
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y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b
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an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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Tel. 0910 644 981 

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
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0911 566 799 0904 466 799
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» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám cirkulár - silný 
motor.Tel. 0905979732
» Predám sústruh na 
kov + náhradné nože.Tel. 
0915164194
» Predám skartovač-
ku, cena dohodou.Tel. 
0908880728
» Predám zviazané časopi-
sy, Poľovníctvo a rybárstvo 
od r. 1971 až 1987, odborné 
knihy, zábavnú literatúru o 
poľovníctve a iné veci.Tel. 
0902679183

RÔZNE - INÉ 14

» Hľadám seriózneho dô-
chodcu na práce v záhrade 
a na chalupe - okolie Mala-
ciek.Tel. 0901910401

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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Pre vzruFujTce z?aitky
s rodinou a priate,mi

www.kia.sk

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 
nosite,om najprestJanejFieho ocenenia pre predajcu 
vozidiel KIA na Slovensku!

Malacky Auto, s. r. o., Pezinsk? 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Kombinovan? spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2: 145-204 g/km/WLTP. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

SUV Kia Sportage vo vWbave EXTRA.
Zboa2ujete vzruFujTce z?aitky s rodinou a priate,mi ? Neuspokojte sa s priemerom, 
vyaadujte maxim?lnu kvalitu, komfort a extra vWbavu. Vyberte si novW akfnW model 
Kia Sportage EXTRA so zvWhodnenJm aa do 3 000 � a ako bonus zJskate EXTRA 
V=BAVU, ktor? okrem inFho obsahuje : navig?ciu s dotykovWm displejom, bezk,TfovW 
prJstup Smart Key, LED svetlomety s automatickWm prepJnanJm dia,kovWch svetiel, 
zadnT parkovaciu kameru, aktJvneho asistenta udraiavania v jazdnom pruhu, sys-
tFm monitorovania Tnavy vodifa a ove,a viac. K tomu v?m pribalJme aj zimnF pneu-
matiky zadarmo a jedinefnT sedemrofnT z?ruku. M?me auto pre kaadFho.

CELKOV,
ZV=HODNENIE

A` DO

ZIMN,
PNEUMATIKY
ZADARMO3 000 �
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KLIMATIZÁCIE
za mimosezónne ceny!

w w w . k l i m a t i z a c i a . i n f o

0910 111 100
0905 744 062

predaj   montáž   servis
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - Vtipy 
týždňa

» Viete, že prvá zmienka o 
internete bola už v biblii? 
Vtedy keď Matúš povedal 
„rozhoď sieť“.

» Trápi ma IT problém: 
- Koľko gramov má In-
stagram a koľko kníh ob-
sahuje Facebook?

» Včera som zmenil heslo 
na Wifi a za hodinu prišiel 
sused, či sa mu nemôžem 
pozrieť na počítač, že mu 
nejde internet.

» Viete, aký je rozdiel me-
dzi jablkami a Windows?
- Jablká padajú len na je-
seň.

» - To sme radi, že sme 
sa k vám dovolali. Nám 
program stále píše, že ne-
máme zapnutú tlačiareň. 
Čo s tým máme robiť?
- A máte ju zapnutú?
- No, nemáme.

» - My to, čo píšeme do jed-
ného počítača, nevidíme v 
druhom.
- A máte ich zapojené v 
sieti?
- Áno, máme.
- V akej?
- Dvestodvadsať.

» Rozprávajú sa dva počí-
tače:
- Počul si ten nový vtip? 
00010001010002
- Hahaha.

» Zákazník v predajni po-
čítačov:
- Hľadám napínavú dob-
rodružnú hru na PC, ktorá 
pre mňa bude predstavo-
vať ozajstnú výzvu.
Predavač:
- Tak to predsa skúste Win-
dows - budete nadšený.

» Viete, aký je rozdiel me-
dzi hardwarom a softwa-
rom?
- Hardware sa dá ťažšie 
skopírovať.

     » redakcia
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V Slovenskej katolíckej charite, 
najväčšom neverejnom poskyto-
vateľovi sociálnych služieb, ktorý 
prostredníctvom zamestnancov 
poskytuje služby aj najviac ohroze-
nej skupine - seniorom, citlivo vní-
mame súčasnú situáciu verejného 
ohrozenia. 

Naša úcta a vďaka patrí predovšet-
kým zdravotníckym a sociálnym pra-
covníkom pôsobiacim v prvej línii. Slo-
venská katolická charita pristupila tiež 
k viacerým opatreniam v rámci svojich 
zariadení po celom Slovensku. Príbuz-
ným chorých a seniorov aktuálne, žiaľ, 
nemôže byť umožnený vstup do poby-
tových zariadení.  Otváracie hodiny 
boli obmedzené na nevyhnutné mini-
mum alebo na výlučne telefonický či e-
-mailový kontakt.  Niektorých klientov 
denných stacionárov v horšom zdravot-
nom stave sme preventívne presunuli 
do pobytových zariadení. Materiálnu 
pomoc, roznos potravinových balíčkov 
pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravot-
níckych pomôcok či správu zariadení 
pre starších, sociálne slabších a  inak 
znevýhodnených občanov, poskytu-
jeme i  naďalej, s prijatím potrebných 
preventívnych hygienických  opatrení. 

Napriek výpadku mnohých za-
mestnancov sa zo všetkých síl sna-
žíme, aby naše služby fungovali 
i naďalej a aby tento výpadok nepoci-
ťovali predovšetkým klienti. Ako jedna 

z  mnohých organizácií tiež zápasíme 
s  akútnym nedostatkom ochranných 
zdravotníckych pomôcok, čo výrazne 
sťažuje naše pokračovanie v  službe 
spoločnosti. Za  najohrozenejšiu sku-
pinu považujeme ľudí bez domova, 
pre ktorých je nevyhnutné z verejných 
zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípa-
de karantény alebo izolácie po pozitív-
nych testoch a miesta na denný pobyt 
ako preventívne opatrenie. 

No Charita koná aj iniciatívne. 
Dobrovoľníci z  farských charít i  naši 
zamestnanci ručne pripravili stovky 
rúšok pre kolegov v  teréne i v  kance-
láriách, seniorov a  ďalších klientov 
využívajúcich služby Charity. Zároveň 
títo dobrovoľníci v mnohých miestach 
organizujú donášku potravín a  liekov 
pre seniorov. Cez online médiá sprí-
stupňujeme cvičenia pre seniorov ale-
bo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karan-
téne. Aj iných príkladov je vela, láska je 
kreatívna. 

V sučasnej ťažkej dobe pozývame 
všetkých ku konkrétnej solidarite. Ak 
máte vo svojom okolí starších a  cho-
rých, prejavte záujem a  ukážte im 
svoju  podporu. Ak môžete poskytnúť 
pomoc, kontaktujte diecézne charity a 
našich koordinátorov farských charít. 
Kontakty pre jednotlivé regióny celé-
ho Slovenska nájdete na našej stránke 
https://www.charita.sk/kontakt/. 

Reaguje aj Slovenská katolícka charita

» SKCH
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Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

náradia

• predaj 
• prenájom

Prívesné vozíky Pongratz a Agados
          už aj
v Malackách
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.skMALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

~ inštalačný materiál 
     (voda ÚK, plyn) 
~ hutný materiál 
~ kotly 
~ ohrievače vody 
~ kanalizácia 
~ digestory

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY KÚPELNE
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR

Okolnosti nás uzavreli do našich do-
movov. Ak však nebývate v paneláku, 
ale máte to šťastie, že žijete v rodin-
nom dome a k nemu je ešte aj priľahlá 
záhrada, určite máte aj teraz čo robiť.

Čo s krbom po sezóne
Na jar sa pomerne rýchlo otepľuje a 

už nebudete potrebovať krb. Cez leto 
nemá zmysel v krbe kúriť, ani kvôli 
romantike. Preto krb dobre vyčistite a 
uzavrite ho. Nezabudnite na uzatvore-
nie komína. Bežne je to jednoduchá ko-
mínová klapka, no mnohí ju nechávajú 
otvorenú. Zapíšte si, že treba zavolať 
kominára, až sa život vráti do voľných 
koľají.

Vyrojí sa hmyz
Na jar sa všetko liahne a keďže dom 

poskytuje stálu teplotu a nerušené 
prostredie, hmyz sa bude prirodzene 
sťahovať dovnútra. Preto sa postarajte, 
aby ste zapečatili všetky možné diery či 
praskliny, kade môže hmyz do vášho 
domu vniknúť. Montážna pena je na to 
vhodná, tiež si ju pripíšte na zoznam. 
Taktiež je dobré zabezpečiť, aby sa vo 
vašom dome nezdržiavala vlhkosť. Na-
stáva čas vetrania, dôkladného, najmä 
počas suchých slnečných dní. 

Balkón a terasa
Po zimných zrážkach ostávajú zne-

čistené škáry medzi dlaždicami. Bežné 
umývanie nánosy nezmyje, je potreb-
né použiť tlakový vodný čistič. Staršia 
betónová dlažba je viac nasiakavá. 
Ďalšia položka do vášho zoznamu.  Na 
jar dlažbe pomôže impregnačný náter, 
ktorý vytvorí ochranný film, zamedzí 
tvorbe machov v škárach, zníži výskyt 
„výkvetov“ – bielych fľakov a chráni aj 
proti UV žiareniu.

Prehliadka exteriéru
Medzi jarné práce rozhodne patrí 

a kontrola všetkých kohútikov, ktoré 
máte na záhrade či v exteriéri domu. 
Mohol ich poškodiť mráz či voda. Tak 
isto by ste mali prezrieť aj hadice. Ak 
spozorujete problém, zapíšte si potreb-
né náhradné diely. Po zime môžu byť 
stromy na vašom pozemku hrozbou 
pre rôzne elektrické vedenia. Môžu 
totiž mať nalomené konáre zničené 
mrazom. Keď sa otepľuje, zvyšuje sa 
tiež pravdepodobnosť búrok a bleskov. 
Radšej skontrolujte, či sú konáre stro-
mu zdravé a prežijú aj prípadný silný 
vietor a búrku. Keď už narobia škodu, 
bude neskoro.

Čo možno spraviť 
aj keď sú obchody zavreté

» red
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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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Hľadáme do TPP elektrikárov
min. prax 5 rokov, plat 1300 € /mes. brutto
tel. 0903 533 472, servis@elektro-rac.sk
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VODIČOV
AUTOBUSU / MIKROBUSU

Firma ZEUSTRAVEL s.r.o. hľadá

s vodičským preukazom B, D
na pravidelnú a nepravidelnú  dopravu. 

Kontakt: 0917 649 199
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Tel.: 0903 417 795

Firma IDM-CAR s.r.o.
hľadá zamestnancov na pozíciu

Mzda 800 EUR mesačne brutto + prémie

• AUTOMECHANIK
• AUTOKLAMPIAR
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Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá

do trvalého pracovného pomeru:

Kontakt: 0915 973 529

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického

smeru. Plat 900 - 1000 EUR brutto.

SERVISNÝ TECHNIK

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

chemického alebo ekonomického smeru.
Nástupný plat 950 EUR brutto.

OBCHODNÝ ASISTENT
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Prijmem brigádnika, vitálnu dochodkyňu, alebo invalidnú
dôchodkyňu, dlhodobo na predaj medu v Lamači

za 4 € /h netto + odmeny. Info  0905 714 017.
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Prenajmeme novo zrekonštruovaný
obchodný priestor s rozlohou 87 m2 

v Rohožníku, k dispozícii od 1. 4. 2020
(vhodné pre maloobchod a služby)

Tel. kontakt: 0918 103 138
CENA DOHODOU

16
-0

00
6

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555

vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť 

bez starostí

Šírenie koronavírusu, chrípky či 
iných vírusových infekcií môže-
me obmedziť nielen častým umý-
vaním rúk, ale aj nosením rúšok. 
Hoci niektorí sú ohľadom použí-
vania rúšok stále skeptickí, podľa 
odborníkov má ich používanie 
zmysel. Nosiť by sme ich mali nie-
len na vlastnú ochranu, ale aj na 
ochranu iných pred kvapôčkovou 
infekciou.

Keďže sa rúška stali úzkoprofilovým 
tovarom, prinášame návod, ako si ich 
môžete veľmi ľahko a jednoducho ušiť 
aj doma z toho, čo sa isto nájde v kaž-
dej domácnosti. Ak zvolíte bavlnenú 
textíliu, môžete takéto rúško použiť aj 
viackrát, pretože sa dá prať a tiež dezin-

fikovať aj žehlením na vyššej teplote.

Čo budeme potrebovať:
niť, ihlu - prípadne šijací stroj, bavl-

nenú látku (pokojne postrihajte oble-
čenie, ktoré už nenosíte), gumu (ak ne-
máte, môžete použiť šnúrky či stužky), 
špendlíky, ceruzku a pravítko

Takto sa to podarí:
-Z gumy odstrihneme dve rovnaké 

časti, približne v dĺžke 21-22 cm - závisí 
to od veľkosti tváre.

-Na bavlnenú látku si ceruzou nane-
sieme rozmer 22x20 cm, pre deti stačí 
menšie rúško - o veľkosti 18x20 cm.

-Vystrihneme bavlnený obdĺžnik a z 
dlhšej časti zahneme z oboch strán 1 cm 
a prešijeme (viď. foto 1).

-Po oboch okrajoch si na látku ce-
ruzou naznačíme dieliky vzdialené 
od seba 1 cm, pričom dielik, kde bude 
sklad si vyznačíme dlhšou čiarkou, aby 
sa nám ľahšie robili sklady (viď foto 2).

-Látku trikrát zahneme - nariasime, 
riasenie si prichytíme špendlíkmi (viď 
foto 3 – údaje sú uvedené v cm).

-Po pravej i ľavej strane látku zahne-
me z oboch strán 1 cm a popri špendlí-
koch prešijeme.

-Na ľavej i pravej strane prišijeme z 
rubovej strany gumu, ak nemáme, mô-
žeme použiť šnúrky, vtedy však rúšku 
nenosíme prevlečenú gumičkou okolo 
uší ale zaviazanú šnúrkami vzadu na 
zátylku (viď foto 4).

Návod, realizácia a foto: 
RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame návod na ušitie rúška 

Nosiť rúško nie je hanba!

ilustračné foto     autor Tumisu pixabay

zdravie - radyNajčítanejšie regionálne noviny

Ako správne 
nosiť rúško 
Nosiť rúška by sme mali v tých-
to dňoch všetci. Vieme ich však 
správne používať?

Nasadenie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať 
ruky
2. nasadiť si rúško
3. nedotýkať sa rúška ani tváre, nosiť 
ho po celý čas, kým je to nevyhnutné a 
neskladať si ho hore dole z tváre

Zloženie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať 
ruky
2. rúško chytať len za šnúrky/gumičky,
3. jednorázové rúško zahodiť do koša, 
bavlnené oprať na 60-90°C, prežehliť

Nezabudnite:
- textilné rúško pravidelne čistite pra-
ním na vyšších teplotách
- pre lepšiu dezinfekciu môžete rúško 
prežehliť žehličkou na vyššej teplote

obr.1

obr.2

obr.3

obr.4
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ

Zabezpečíme
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera
   (noviny, časopisy, letáky)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, 
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou - 
hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri 
narodení nedali do vienka zdravie.

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592 

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie  /  IČO: 22665226
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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


