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Prijímame 
Veľkonočné objednávky

objednávajte na telefónnom čísle

 0948 632 663 
alebo cez facebook / Cukráreň Julia  

 / Osobný odber v cukrárni / 

Cukráreň JÚLIA
Záhorácka 12, Malacky

oproti hotelu TATRA 

Ponúkame Vám: 
30 mix zákuskov za 24 €
65 mix zákuskov za 40 €
Suché pečivo 12 € / kg
Barančeka 10 € / ks

Pečieme torty 

na objednávku 

podľa Vašich predstáv 15 €/kg 
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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?

16
-0

03
00915 879 349

www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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8www.annastudio.sk

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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PRENAJMEME ZARIADENÉ GARZÓNKY 
na juhu Malaciek – D. Skuteckého 16

Zrekonštruovaný bytový dom
Cena 379 € mesačne vrátane energií a internetu

Tel.: 0905 335 485 
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Pon–So: 9.00–19.00, Ne: 10.00–19.00
VÍNOTÉKA OTVORENÁ

MALACKY - Jána Hollého 1
(za kinom)
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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MALACKO

Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Malacky, Borinka, Gajary, Jaku-
bov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, 
Lozorno, Malé Leváre, Marianka, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Pla-
vecký Štvrtok, Rohožník, Sološ-
nica, Studienka, Mást, Stupava, 
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká 
pri Morave, Závod, Zohor, Plavec-
ký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno, 
Závod, Gajary, Marianka, Závod 

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 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    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
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TT   46.550 Trnavsko
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KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
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MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
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zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
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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      45.115 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: 
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni 
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých 
týždňov a predsa aj mnohých dobrých 
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase 
preukázať svoju ľudskosť, má množ-
stvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke 
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy 
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo 
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské 
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a 
strach im znižuje ich šance na prežitie, 
áno, doslova na prežitie. Myslime na 
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší, 
odolnejší.

Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtem-
nejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha 
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionál-
na. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha 
optimizmus, slovo útechy. A spolupatrič-
nosť, ktorá je obrovskému množstvu Slová-
kov a obyvateľov iných národností u nás na 
Slovensku veľmi blízka.

Načo chodiť do potravín na rodinné 
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí 

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu 
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v panelá-
ku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päť-
krát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad 
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne 
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale 
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?

Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich 
dňoch sa vám budeme snažiť predovšet-
kým radiť. Preto aj mierne meníme náš 
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týž-
denníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to 
najľudskejšie.

Opatrujte sa s rozumom, 
s citom, s ohľaduplnosťou, 
s pokorou, ale aj s odhod-
laním, že prídu aj lepšie 
časy. Pomáhajte potreb-
ným kdekoľvek a kedykoľ-
vek. A nepodliehajte 
strachu a depresii – 
neškoďte si sami a 
iným okolo vás.

Načo?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Máte zatvorenú predajňu,
ale viete tovar doručiť 

prostredníctvom kuriéra?

máme špeciálne zľavy na inzerciu!

Dajte o tom vedieť!
Pre �rmy, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť,

ale vedia tovar doručiť, 

www.regionpress.sk Viac info: 0908 979 469 / ufrlova@regionpress.sk
0905 859 679 / vladislav.abel@regionpress.sk
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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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Vykonávame 
všetky druhy 

stavebných prác 
izolácie striech 
opravy domov 

za výhodné ceny

0902 272 708
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990 od roku 1991

príbory SK

do vašej kuchyne
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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

10
-0

03
9

0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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Ústredný krízový štáb odporučil, aby 
Sociálna poisťovňa priznala ošetrov-
né pri osobnej a celodennej starostli-
vosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 
rokov + 364 dní) počas celého obdo-
bia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil 
mimoriadnu situáciu/núdzový stav a 
svojim rozhodnutím uzavrel školské 
a predškolské zariadenia. 

Sociálna poisťovňa preto automa-
ticky predĺži trvanie a následnú výplatu 
aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek 
bez to, aby si rodič musel podávať novú 
žiadosť. O dávku bude poistenec žiadať 
novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR 
rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa 
môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní.

Preukaz o trvaní PN 
V prípade dočasných PN vystavených 

v súvislosti s koronavírusom pacient ne-
musí Sociálnej poisťovni takéto potvrde-
nie doručiť, ani navštíviť ošetrujúceho le-
kára. Preukaz o trvaní dočasnej PN (tzv. 
lístok na peniaze) Sociálnej poisťovne 
pošle lekár. Ostatní pacienti, ktorí sú na 
dočasnej PN s diagnózami, ktoré nesúvi-
sia s koronavírusom, posielajú preukazy 
o trvaní PN sami štandardným postupom 
(poštou alebo do schránky na pobočke).

Ako majú pediatri 
potvrdzovať žiadosti o ošetrovné 

Žiadosť o ošetrovné zverejnená na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne 
slúži výlučne rodičom na uplatnenie 
nároku na dávku ošetrovné. Pediatri ju 
nepotvrdzujú, to znamená, že rodičia ju 
majú poslať príslušnej pobočke Sociál-
nej poisťovne e- mailom bez potvrdenia 
lekárom.

Ak je škola uzatvorená z dôvodu na-
riadenia príslušného orgánu (ústredný 
krízový štáb), pediatri potvrdia rodičom 
detí starších ako 10 rokov (11 rokov a 
viac) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlači-
vo), pričom pediatri vypíšu časť A tohto 
potvrdenia. Vypísaním tohto potvrdenia 
pediater potvrdí, že takéto dieťa vyža-
duje osobné a celodenné ošetrovania z 
dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzic-
ké schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť 
pobyt v domácom prostredí bez dozoru 
rodiča. Z uvedeného vyplýva, že potrebu 
osobného a celodenného ošetrovania u 
detí nad 11 rokov musí verifikovať pedia-
ter. Ako dôvod potvrdenia potreby ošet-
rovania sa v zdravotnej dokumentácii 
uvedie diagnóza U07.2.

Sociálna poisťovňa – OČR, PN

» Zdroj: SP (krátené)
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 3. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 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
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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28. 3. 2020 si 
pripomíname 
17. výročie 
úmrtia Bra-
nislava Krp-
čiara z Malaciek. S láskou 
spomínajú manželka, syn 
Marek a dcéra Veronika. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

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

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám zviazané ča-
sopisy, Poľovníctvo a ry-
bárstvo od r. 1971 až 1987, 
odborné knihy, zábavnú 
literatúru o poľovníctve a 
iné veci.Tel. 0902679183

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

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    

Prípad, kedy sa objaví časť majetku 
poručiteľa, resp. osoby, ktorá zomrela 
až po tom, ako bolo to prvé, resp. pô-
vodné konanie o dedičstve právoplat-
ne skončené, nie je v právnej ani no-
társkej praxi vôbec nezvyčajné. 

Postup a  právna úprava prejedna-
nia dodatočného konania o  dedičstve  
je priamo upravená v Civilnom mimo-
sporovom poriadku. Podľa predmetnej 
právnej úpravy, ak by sa po tom ako 
uznesenie o  dedičstve (v predchádza-
júcej právnej úprave osvedčenie o  de-
dičstve) nadobudlo právoplatnosť, 
objavil ďalší majetok po poručiteľovi, 
prípadne spolu s majetkom aj dlh, tak 
súd vykoná o tomto majetku dodatočné 
konanie o  dedičstve. Ak by sa objavil 
len samotný dlh, teda bez ďalšieho no-
voobjaveného majetku, súd nevykoná 
dodatočné konanie. Takéto konanie 
je možné začať na návrh alebo aj bez 
návrhu. V  tomto návrhu je potrebné 
uviesť informácie o pôvodnom konaní 
o  dedičstve, a  to uviesť kto pôvodné 
konanie vykonal spolu s  označením 
rozhodnutia, ktorým bolo pôvodné ko-
nanie právoplatne skončené. Toto roz-
hodnutie (bez ohľadu na označenie či 
už uznesenie o dedičstve alebo osved-
čenie o dedičstve) by bolo vhodné pri-
ložiť ako dôkaz k návrhu. 

Ďalej je potrebné v  návrhu opísať 
novoobjavený majetok. Tieto tvrdenia 
je potrebné preukázať dôkazom, naprí-

klad výpisom z listu vlastníctva. Tento 
výpis nemusí byť použiteľný na právne 
úkony, postačuje výpis vytlačený z on-
line portálu https://www.katasterpor-
tal.sk/kapor/ . Osobami oprávnenými 
na podanie takéhoto návrhu sú pre-
dovšetkým tí, o ktorých sa možno do-
mnievať, že sú dedičmi poručiteľa. Vo 
výnimočných situáciách môže byť toto 
konanie začaté aj bez návrhu, a  to na 
podnet súdu, notára, štátneho orgánu 
alebo orgánu územnej samosprávy. 

V prípade, ak by poručiteľ zanechal 
po svojej smrti závet, v ktorom by určil 
všetkých dedičov spolu s ich dedičský-
mi podielmi, a to k celému svojmu ma-
jetku, tak takýto závet by sa vzťahoval 
podľa jeho znenia na všetok majetok 
poručiteľa, teda aj na majetok objavený 
neskôr. V  dodatočnom konaní o  de-
dičstve by sa postupovalo podľa tohto 
závetu. V prípade, ak by poručiteľ závet 
nezanechal alebo by aj zanechal, ale 
tento by sa vzťahoval len na konkrétny 
majetok, ktorý sa už prejednal v pôvod-
nom konaní, tak tento novobjavený 
majetok by sa dedil podľa zákona.

 

Dodatočné konanie o dedičstve

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Dňa 24. 3. 2020
uplynul rok čo nás 
opustila naša 
milovaná mamička, 
babička, sestra, teta
BOŽENA ŠKÁPIKOVÁ,
rod. Baďurová. 

Mamička naša, odišla si nečakane, 
stále cítime Tvoje nežné dlane. 
Bolesť ani po roku neutícha, 
stále nás pri srdci pichá.

S láskou spomínajú dcéra Jane�e,
vnúčatá Michaela a Róbert, 

dcéra Ruth, vnúčatá Lukáš a Eliška, 
dcéra Adriana, vnučka Adriana. 
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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
APRÍL

krátka
dodacia lehota
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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%

29. marca 1464   
bol Matej Korvín korunovaný za uhorské-
ho kráľa.

Výročia a udalosti
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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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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

1. apríla 1963   
bol založený Slovenský filmový ústav.

Výročia a udalosti
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Sú medzi nami a zvládajú to. Osa-
mele žijúci rodičia s deťmi, bez 
manželiek, manželov, alebo rodi-
čia, ktorí sa aj v pre nás inak nor-
málnej situácii starajú o deti, ktoré 
toho potrebujú oveľa viac ako bežná 
vzorka populácie. 

„Z každej strany počúvať, aké je to 
hrozné, obmedzujúce, depresívne. Ne-
vravím, že situácia je pozitívna. Avšak 
musím sa úprimne priznať, že pre mňa, 
a verím, že píšem aj za rodičov a rodiny 
ostatných detí s diagnózami nie bežný-
mi, ale zriedkavým, vzácnymi, či častý-
mi... v podstate „normálna“. Napísala 
pani Barbora Zajačková. A pokračuje 
- „Ľudia, práve teraz prežíva svet to čo 
bežná rodina s jedným trvalo chorým 
členom na zriedkavú diagnózu - depre-
siu, izoláciu, neistotu, nevedomosť, 
nedostupnosť liečby či odborníkov... 
nedostatok informácií, pochopenia a 
pomocnej ruky... Konečne ľudia vníma-
jú aj niečo iné ako peniaze a hmotné 
statky - tie sú asi každému teraz na dve 
veci... Ani neviete, koľkí z rodín, ktoré 
majú dieťatko alebo člena so zriedka-
vou chorobou doma takto žijú mesiace, 
roky, desaťročia! Tak teraz viete, ako 
sa cítia, ako bez prstov na rukách, keď 
nie je istota, čo bude zajtra a či bude vô-
bec lepšie... Chcem tým len napísať, že 
žiadna depresia, naučte sa konečne žiť 
a vnímať svet inak ako doteraz... a tie 
úbohé frázy o tom, aké je to strašné, že 

sa nikam nedá ísť, si strčme za klobúk! 
Prežijete, nebojte sa, len tí, ktorí máte 
problém vydržať sami so sebou zname-
ná, že niekde je u vás a vo vás chyba 
programu. Držím palce, aby ste ju našli 
a hľadali spôsoby na jej elimináciu, lebo 
už teraz sa  svet zmenil!“ Citujeme z po-
solstva pani Barbory Zajačkovej.

Ďalší čitateľ nás upozornil na to, 
že existujú rodiny s jedným rodičom a 
napísal:

„Napriek všetkému, čo sa v tých-
to dňoch vo svete deje, 21. marec bol 
Medzinárodný deň Jednorodiča! Tento 
deň, bol v roku 1984 stanovený na po-
česť a uznanie oddanosti a dôležitej 
úlohy jednorodičov v životoch nezao-
patrených detí a celej neúplnej rodiny. 
Sme presvedčení, že je dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým zdieľať príbehy o 
jednorodičovských rodinách a objas-
niť  situáciu v akej sa neúplné rodiny v 
súčasnosti nachádzajú. Teraz musíme 
viac ako kedykoľvek predtým zdôrazniť 
dôležitú úlohu a vynikajúcu prácu, kto-
rú jednorodičia každodenne vykonáva-
jú pri striedaní pracovného a rodinného 
života. Často pod veľkým finančným a 
emocionálnym tlakom a to všetko pre 
svoje rodiny. Môžeme v týchto časoch 
všetci spoločne podporiť  túto myšlienku 
a spomenúť si na susedu alebo suseda, 
ktorý sám vychováva deti. Na Slovensku 
sú v každej 14-tej domácnosti deti vy-
chovávané jednorodičom.“

Hrdinovia medzi rodičmi

» red
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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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Neštátne zdravotnícke zariadenie MEDISON PLUS s.r.o.,
ul. pplk Pľjušťa 1 v Skalici (budova autobusovej stanice, 1. p)

pracovisko na liečbu chronickej bolesti

PONÚKA LIEČBU CHRONICKEJ BOLESTI
v novo otvorenom zariadení. Jedná sa o liečbu HiPoP terapiou.
Je určená hlavne pre ochorenia: Dermatológie, Gynekológie

a urológie, Internej medicíny a angiológie, Neurológie, Ortopédie

Vyšetrenie a liečba trvá cca 30 – 45min. jedno sedenie, je bezbolestné.
Kontraindikácie sú: horúčkovité systémové infekcie, lokálne

bakteriálne infekcie, tehotenstvo a kardiostimulátor.
Je potrebné sa na vyšetrenie objednať na tel.č.: 0905 871 785.

Priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu - výpis.
Naše zdravotnícke zariadenie zatiaľ nemá zazmluvnené výkony

vysokotonového terapeutického prístroja u zdravotných poisťovní.

Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú 
ochotní pomôcť s jednoduchými 
úkonmi – distribúciou prípadnej 
materiálnej pomoci, vyzdvihnu-
tím liekov v lekárni, nákupom pre 
seniorov, osamelých rodičov alebo 
ľudí v karanténe, príp. distribúciou 
ochranných rúšok, psychosociál-
nou pomocou. 

Zdravotnícke vzdelanie nie je pod-
mienkou (no nevylučuje sa). Vekové 
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8 
až 50 rokmi.

V prípade potreby – v závislosti od 
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí, 

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a 
pod.) - vás následne budú kontaktovať 
kolegovia z územného spolku SČK, do 
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec, 
okres, ktoré uvediete vo formulári na 
webovej stránke Slovenského Červe-
ného kríža. Stačí vyplniť požadované 
údaje podľa tam zadaného formulára.

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov

» red
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RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

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

ZOZNÁMENIA 16

BLAHOŽELANIA 18

Na ceste života 50 rokov 
kráčate spolu, či vedú do 
kopca alebo dolu. O seba 
opretí v každučký čas, v 
láske a svornosti až zble-
dol vám vlas.

4. 4. 2020 oslávia zlatú 
svadbu naši rodičia Oľga 
a Ivan Blažíčkoví z Mala-
ciek. Želáme vám zdravie 
a silu, oslávenci milí, by 
ste v láske a zdraví ešte 
dlho spolu žili. Dcéry Iva-
na a Jana s rodinami. 

Občianska
riadková
inzercia

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

BLAHOŽELANIA

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.

Všetko je mimo svoj obvyklý 
rytmus. Vrátane toho, čo sme si ani 
nedokázali predstaviť. Chrámy sú 
uzavreté a prichádzajú významné 
sviatky.

Omše v kostoloch nebudú určite 
minimálne až do konca marca. Pôvod-
né rozhodnutie, ktoré prijala Konfe-
rencia biskupov Slovenska a platilo do 
23. marca, sa predlžuje do 31. marca. 
Slávnosti Veľkej noci a celého Veľkého 
týždňa vo Vatikáne sa uskutočnia bez 
prítomnosti verejnosti. 

Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď 
nemáme možnosť pristúpiť k sviatost-
nej spovedi? Na túto otázku dal v pia-
tok 20. marca odpoveď pápež František 
pri rannej homílii v Dome sv. Marty. 
Veriacim pripomenul učenie Katechiz-
mu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej 
ľútosti.

Salus animarum - spása duší - je 
najvyšším zákonom Cirkvi. 

„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc 
chodíte na spoveď, aby ste sa znovu 
stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes 
povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť 
kňaza, spovedníka, veď sa nemôže 
vychádzať z domu? Ja sa však chcem 
zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, 
aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť, 
ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo 
hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné: 
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspo-
vedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a 

povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol 
som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a 
pros o odpustenie s celým srdcom, so 
skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa 
vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v 
tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“ 
vyhlásil pápež František. Hovoril takto 
o „duchovnom svätom prijímaní Eu-
charistie, čo je veľmi odporúčaná prax, 
keď nie je možné sviatostné prijímanie. 
„Hovorím to pre všetkých, najmä pre 
ľudí, ktorí sú osamelí.“

Aktuálne dianie
Apoštolská penitenciária v piatok 

20. marca vydala dekrét, ktorým Cir-
kev umožňuje získanie plnomocných 
odpustkov ľuďom nakazeným korona-
vírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako 
aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa 
za nich modlia. Dnes bola zároveň vy-
daná i nóta, ktorá pripomína, že v ex-
trémnych situáciách je možné udeliť i 
hromadné rozhrešenie.

Slová pre veriacich

» 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

Všetci ich používame na verejnosti, 
povinne si ich nasadzujeme pred 
vstupom do obchodov, lekární, do-
pravných prostriedkov.

Používame rôzne rúška, najviac 
však doma vyrábané. Ako s nimi zabo-
chádzať?

Použité rúška či respirátory treba 
dať do plastovej tašky, vreca a pevne 
uzavrieť, vrece či tašku treba vyhodiť 
do nevytriedeného komunálneho od-
padu (čierny kontajner). použité rúška 
či respirátory nepatria do triedeného 
odpadu, treba si po manipulácii s nimi 
umyť si ruky a postupovať podľa všet-

kých hygienických pravidiel.
Ak máte doma šité z pevnejšieho 

materiálu, môžete ich preprať a potom 
prežehliť, to by malo nahradiť bežnú 
dezinfekciu. Čím pevnejší materiál, 
tým vyššia teplota vody počas prania.

Čo a ako s rúškami

» red
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

www.123pozicovna.sk
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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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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Nemocnica Malacky sprísnila bezpečnostné
opatrenia proti výskytu koronavírusu

Od prvého potvrdeného pacienta s 
ochorením COVID-19, ktoré lekári 
zistili u 52-ročného obyvateľa Kostoliš-
ťa na Záhorí, všetky zdravotnícke 
zariadenia sprísňujú preventívne 
opatrenia. Obzvlášť je to v prípade 
Nemocnice Malacky, ktorá sa nachá-
dza v epicentre nákazy. Platí zákaz 
návštev na lôžkových oddeleniach, 
pacientom sú predpisované lieky 
formou e-receptu na základe telefoná-
tu do ambulancie a vyšetrujú sa len 
akútne stavy (pacienti s úrazmi, 
poruchami vedomia či s podozrením 
na infarkt).

 „Apelujeme na verejnosť, aby aktuál-
ny stav nebrala na ľahkú váhu, pretože 
pacient s ochorením na koronavírus 
môže znefunkčniť celú nemocnicu. Už 
máme skúsenosť, že štyria členovia 
nášho tímu museli ísť do domácej 
karantény, pretože aj sa u nás objavil 

Sprísnili sa hygienické opatrenia, dezin�kuje sa oveľa častejšie. Zrušené sú všetky plánované 
vyšetrenia aj operácie a poskytuje sa len akútna zdravotná starostlivosť. Nemocnica robí maxi-
mum, aby zamedzila prepuknutiu ochorenia. Dôležité je, aby aj pacienti boli zodpovední a mini-
malizovali vstup do nemocnice. V prípade príznakov ochorenia dýchacích ciest je nevyhnutné 
kontaktovať lekára, Operačné stredisko ZZS, resp. úrady verejného zdravotníctva, výhradne 
telefonicky.

podozrivý pacient. Našťastie ich výsled-
ky testovania boli negatívne,“ uviedol 
riaditeľ Nemocnice Malacky Ing. Peter 

Kalenčík, MSc. 
Personál nemocnice pracuje v 

bežnom režime, no s väčšou ostraži-

tosťou. Všetci pracovníci v nemocnici 
sú presne inštruovaní, ako sa chrániť. 
Majú k dispozícii respirátory, ochranné 
rúška, ochranné okuliare aj jednorázo-
vé obleky. „Ľudia, ktorí majú kašeľ, 
dýchavičnosť, horúčku či bolesti hrdla 
však momentálne patria na infekčnú 
kliniku, ktorou Nemocnica Malacky 
nedisponuje,“ upozorňuje P. Kalenčík. 
Hoci sa dnes najviac pozornosti venuje 
koronavírusu, netreba zabúdať na to, 
že sú tu pacienti s inými vážnymi 
ochoreniami. O nich sa treba postarať 
a zabezpečiť, aby prípadný výskyt 
koronavírusu neskomplikoval ich 
chronické ochorenie ako je vysoký 
krvný tlak, cukrovka či srdcová 
arytmia. V týchto prípadoch by mohlo 
ísť o život ohrozujúci stav.

„Prosíme pacientov o trpezlivosť. 
Vynakladáme enormné úsilie, aby sme 
ochránili zdravotníkov, ktorých nutne 
potrebujeme na liečbu pacientov. 
Vystaviť ich riziku je hazard, ktorý si 
nemôžeme dovoliť,“ zdôraznil P. 
Kalenčík.

Zdroj foto:
Nemocničná a.s.



MA20-13 strana - 9

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBYMALACKO
9

Desatoro podnikateľa, ktorý porazil krízu

Ak budeme bojovať nielen opatreniami na ochranu 
zdravia, ale aj na podporu ekonomiky, vírus časom 
porazíme aj v  ekonomike. Ak sa mu však poddáme, 
prestaneme nakupovať a predávať, vírus možno pora-
zíme zdravotne, ale ekonomicky porazí on nás.  Urobme 
preto všetci maximum pre rýchly návrat ekonomiky do 
normálu!

Zamysleli sme sa, ako asi vyzerá podnikateľ, ktorý 
zvládol úspešne súčasnú krízu. V REGIONPRESSe už 
vyše 20 rokov veľmi úzko spolupracujeme s malými          
a strednými fi rmami a poznáme tisícky ich príbehov. Aj 
naše podnikanie je v súčasnosti veľmi tvrdo zasiahnuté. 
Rastieme aj padáme s našimi klientami – malými                 
a strednými fi rmami vo všetkých kútoch Slovenska. Pre-
to sme pripravili 10 bodov, ktorými sa podľa nás líšia tí, 
čo aktuálnu krízu porazia od tých, ktorí budú na strane 
porazených.

Čo teda podľa nás robia tí, ktorí vyšli
 z krízy posilnení?

1    Obmedzujú sledovanie správ 
a sociálnych sietí

Nekonečné počúvanie toho, čo nám hrozí, nás 
nezachráni. Vyhraďte si krátky čas, kedy skontrolujete 
relevantné zdroje, aby Vám neušli dôležité informácie. 
A do práce!

2        Postarajú sa o zdravie 
zamestnancov

Chorý zamestnanec Vám nepomôže a ten, čo je              
v karanténe, iba obmedzene. Ako to v niečom preháňať, 
tak v hygiene a ochrane Vašich ľudí. Okrem toho pravi-
delne kontrolujte zdravotný stav ľudí nielen vo vašej 
fi rme, ale pýtajte sa ich denne aj na blízkych, s ktorými 
prišli do kontaktu.

3    Vytvárajú
alternatívy

Viacerí podnikatelia po zatvorení predajní dodávajú 
tovar cez kuriérov. Ďalší zmenili vyrábaný, či predávaný 
sortiment. Alternatívu treba mať vo všetkom. Dodávate-
lia, distribúcia, spôsoby komunikácie so zákazníkmi, 
ale aj tovar či služby. Mnohí už pochopili, že ak ne-

mali e-shop alebo nevyužívali možnosť dovozu tovaru 
k zákazníkom, mali by rýchlo začať. Alternatívu však 
treba nachádzať vo všetkom. Napríklad aj v tom, kto 
prijme rozhodnutia, ak vy nemôžete.

4 Ukazujú
starostlivosť

Vaši existujúci zákazníci sú a budú kľúčoví pri tvor-
be Vašej povesti. Teraz máte príležitosť urobiť pre nich 
niečo, čo významne utuží Vaše vzťahy. Spojte sa s nimi 
a zistite, či by niečo nepotrebovali. Nemusí Vás to nič 
stáť – skladovaciu či dopravnú kapacitu, ktorú práve 
nepotrebujete, informácie, kontakty, či radu.

5 Spíšu si zoznam
príležitostí

Niektoré veci ste chceli urobiť dávno, ale nebol na 
ne čas. Iné Vám napadli len teraz. Preto ak máte teraz 
čas, v pokoji si napíšte zoznam: Čo som za posledný rok 
chcel a neurobil. Určite si priority a potom sa do toho 
pustite!

6 Skracujú všetky
termíny

Zmeňte čo treba a  zmeňte to rýchlo. 
Minimalizujte čas na presun informácií 
smerom k Vám (od zákazníka, partnera), 
čas Vášho rozhodovania a aj čas, kedy 
sa Vaše rozhodnutie zmení na čin. 
Ak to zrýchli možnosť zmeny, 
delegujte rozhodovacie právo-
moci. To, čo neviete urobiť rýchlo, 
dajte si na zoznam príležitostí 
z predchádzajúceho bodu.

7 Zdieľajú
informácie

Radosť z dobrých správ sa ich šírením 
znásobuje, smútok zo zlých sa delí. 
Platí to predovšetkým smerom                               
k zamestnancom, ale aj k zákazníkom 
či obchodným partnerom. Aj keď to 
na začiatku nemusí byť jednoduché, 
pravidelne im napíšte, ako sa Vám pri 
boji s krízou darí.

8 Prichádzajú s niečím novým 
a dajú to vedieť

Čokoľvek čo urobíte, akákoľvek nová aktivita, bude 
signálom pre všetkých naokolo, že vy ste to nevzdali        
a nepotápate sa, že bojujete. Ten, kto sa snaží a bojuje 
si určite skôr získa sympatie zákazníkov, ako ten, čo sa 
skryl.

9 Investujú do spoznania nových 
klientov

Je čas zaujímať sa aj o nových klientov. Aj keď z toho 
nebude okamžitý príjem, teraz je kľúčové byť v kontak-
te a komunikovať. Keďže kríza veľa zmení aj na strane 
zákazníkov, je dôležité byť na tieto zmeny pripravený

10 Zostanú 
pozitívni

Vaša pozitívna energia je najväčší 
magnet pre zákazníkov a motor 
rastu biznisu.

Máme pre Vás dobrú správu: Každá kríza sa raz skončí. Svet po nej bude vyzerať inak. 
Aj Vaše podnikanie bude iné. Bude presne také, ako ho Vy zmeníte.

Ešte stále nie ste presvedčení? 
Tak Vás skúsime motivovať.

Ak máte na svojom Zozname príležitostí niečo, čomu by pomohla reklamná kampaň, sme pripravení pomôcť. Môže ísť o celkom nový projekt, alebo 
o vylepšenie toho, čo už robíte. Napíšte nám na mail sutaz@regionpress.sk krátku predstavu o vašej aktivite a my odmeníme

Nápady posielajte do nedele 5. apríla. Víťazov oznámime v nasledujúcom vydaní. Pri výbere budeme brať do úvahy najmä 
podnikateľskú odvahu a odhodlanie poraziť krízu aj v ekonomike.

plus bezplatným vypracovaním ONLINE STRATÉGIE pre úspech projektu na internete.
5 projektov 5 000 EURINZERTNOU PODPOROU

v novinách v hodnote
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Začína sa ich sezóna. Tak by bola 
veľká škoda nevyužiť ich vlastnosti. 
Bude však treba zájsť aj kúsok ďalej, 
ako iba do záhradky.

Cesnak medvedí 
Cesnak medvedí je vraj zdravší ako 

bežný cesnak. Je vhodný na prečistenie 
organizmu a priaznivo vplýva na kožné 
problémy. Listy cesnaku stačí nakrájať 
na chlieb – podobne ako pažítku, alebo 
pridať nasekané do omáčky. Treba však 
dávať veľký pozor a nepomýliť si ich s 
listami konvalinky. Dôležitý poznávací 
znak je vôňa cesnaku.

Nezabudnuteľný podbeľ liečivý
Skorá jarná bylinka sa objavuje tiež 

už v marci. Žlté kvety priam kričia v 
blízkosti malých vodných tokov a lá-
kajú lietajúci hmyz. Podbeľ sa používa 
pri kašli, prechladnutí aj astme. Podbeľ 
možno užívať v podobe sirupu a čaju.

Prvosienka jarná
Žlté kvietky zbadáme na okraji lesov, 

na medzi, či lúke. Pomáhajú pri zahlie-
není a sú skvelé na regeneráciu pokož-
ky. Pôsobia močopudne, uvoľňujú mo-
čové kamene, zmierňujú reumatické 
ťažkosti a dnu. Prvosienka zmierňuje 
migrénu a bolesti hlavy. Z kvetov prvo-
sienky si pripravíme aj čaj. Zalejme ly-
žičku kvetov vriacou vodou a lúhujme 
cca 10-15 minút. Následne preceďme a 
popíjajme po dúškoch.

Všetko od zeleniny
Treba pripomenúť, že v tomto obdo-

bí a v situácii, v ktorej verejné zdravie 
je, je potrebné konzumovať čo najviac 
vitamínov a cenných látok v živej po-
dobe – v zelenine a v ovocí. Odborníci 
radia až pol kilogramu tejto zložky v 
strave na deň a osobu. Pridajte k tomu 
20 minút pobytu na slnku (hoci aj na 
balkóne) a po vitamíny určite nemusíte 
do lekárne. A ak ich aj práve nezoženie-
te v tom obvyklom širokom sortimen-
te, kvasená kapusta je vždy a všade. 
Kvasená kapusta je doslova imunitná 
bomba. Jedna šálka kvasenej kapusty, 
čo je približne 150 gramov obsahuje 27 
kalórií, ani gram tuku, 7 gramov sacha-
ridov, 4 gramy vlákniny, 1 gram proteí-
nov, 35 percent odporúčanej výživovej 
dávky vitamínu C a 23 percent vitamí-
nu K. Obsahuje aj železo, magnézium, 
vitamín B6, foláty, med a draslík.

Tri zázračné rastlinky

» red
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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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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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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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0907 721 667, Malacky

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

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva



MA20-13 strana - 11

HLAVU HORE / SLUŽBY, ZAMESTNANIEMALACKO
11

Ľudia prestali na pár týždňov vyrábať 
a cestovať a ovzdušie nad Čínou sa 
vyčistilo a voda v Benátkach je prie-
zračná. 

Vírus nám hovorí, aby sme sa učili 
deliť. Svet je zatiaľ nastavený na raste a 
ekonómovia nás učia násobiť - výkony, 
zisky alebo HDP. Takto to však ďalej ne-
pôjde. Musíme sa naučiť deliť. Predstavte 
si, že by vaša firma znížila výkony a zis-
ky na polovicu. A vydeľte pracovnú dobu 
dvoma. Ľudia by pracovali iba 2,5 dňa 
do týždňa. Teraz príde nepríjemná časť. 
Vydeľte si váš plat dvoma. Šéfovia, ktorí 
zarábajú tisíce eúr, si to možno dokážu 
predstaviť. Ľudia, ktorí majú pár stoviek 
asi nie. Deliť sa teda môžu tí, ktorí zará-
bajú dvetisíc a viac. 

Mali by sme obmedziť aj našu spot-
rebu - dovolenky v zahraničí, zbytočný 
luxus a ďalšie veci, za ktoré zbytočne 
platíme. Poznám ľudí, ktorí na Sloven-
sku žijú z menej ako 100 eur na mesiac. 

Rušia sa športové súťaže. Ľudia po-
trebujú viac záchranárov ako celebrity, 
ktorých plat môžeme podeliť 100 a stále 
zostane dosť. Zdravotník dostáva mesač-
ne stovky eur, športovec neraz milióny. 

A čo najbohatšie firmy sveta? Jed-
na zdieľa na internete správy, druhá 

fotografie, tretia rôzne statusy, štvrtá 
vyhľadáva, ďalšie predávajú a robia 
reklamu. A zarábajú na tom obrovské 
peniaze. Nechcú deliť, platiť dane a od-
vody. Mali by sa povinne deliť a zmen-
šovať svoj vplyv. Takže - Microsoft/2, 
Apple/2, 1 Google/2, Amazon/2, Kauf-
land/2, Volkswagen/2 a tak ďalej.

Moje príklady delenia hovoria o 
tom, že je lepšie mať viac času, ako 
peňazí, byť pokojný a šťastný, ako 
uštvaný a strachujúci sa o svoj majetok. 
Delením pochopíme, že menej je viac a 
skutočné bohatstvo nie je to, sme dosta-
li, ale rozdali. 

A čo by sme takýmto delením do-
siahli? Menej priemyselnej výroby 
a čistejšie životné prostredie. Menej 
spotreby a odpadu. Menej práce a viac 
voľného času. Viem, že ekonómovia a 
politici by moje úvahy 
označili za blúzne-
nie a utópiu, lebo si 
to nevedia predsta-
viť. 

Koľko vírusov 
ešte musí prísť, aby 
si to predsta-
viť vedeli?

Naučíme sa deliť?

» Ján Košturiak
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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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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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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

v BRATISLAVE195 €
CENA 

Volajte: 0904 001 475
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackach

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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VODIČA
CISTERNY

NA SYPKÉ HMOTY

PRIJMEME

tel. 0903 218 947

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka
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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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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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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com
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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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Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
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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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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

STAVEBNÉ
PR˘CE

0910 620 160
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» montáž plávajúcej
podlahy

» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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• sériová kovovýroba
• brány
• zámočníctvo 
• ploty
• zábradlia 
• schody
• kovové konštrukcie

KOVO JURKOVO JUR
STUDIENKASTUDIENKA
KOVO JUR

STUDIENKA

0908 367 2270908 367 2270908 367 227

0905 859 679
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Ť A Ž N É
Z A R I A D E N I A
Montáž aj u zákazníka

0904 832 593
www.taznezariadenie.eu
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6KRMIVÁ JOKIKRMIVÁ JOKI Hviezdoslavova 34 (200 m od kina), Malacky, 0907 059 647

PONÚKAME KVALITNÉ KŔMNE ZMESI

BERIEME OBJEDNÁVKY
NA 17-TÝŽDŇOVÉ NOSNICE

DOMINANT
HUSI, HUSOKAČKY, KAČICE, MORKY

E


