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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

94-0017-3

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

16-0122

ČISTENIE

• upratovanie

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00
MALACKY, Kozia 46/B

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

ROZVOZ ZDARMA!

0917 568 470

KRTKOVANIE

ing. kubaška

PREDAJ NOSNÍC

Najlepší výber KOTLOV

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

Po-So: 9-19, Ne: 10-19

10-0093

Riešenie bezpečnostných opatrení proti
šíreniu KORONA VÍRUSU - COVID 19
pre predajne s pokladňou

MA20-14 strana -

10-0096

0911 470 375
Malé nám. 28, Malacky
vrecuskoma@gmail.com
vrecuskoMA

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

10-0031

do vlastných nádob

Pozývame vás na nákup
do bezpečia nášho
obchodíka. Rúško,
rukavice a dezinfekcia
sú samozrejmosťou.
Chránime vás aj nás.
Po - pia: 10.00 - 16.00 h
So: 09.00 - 12.00 h
Rozvoz: Kostolište, Jakubov

10-0081

 obilniny
 pochuny
 semienka
 drogéria
 kozmeka

52-0009-1

NÁJDETE U NÁS

 cestoviny
 strukoviny
 orechy
 sušené ovocie
 eko čisace
prostriedky

• Moravské Sudové
• Pezinské
od
1,10 eur
• Fľašové

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

16-0076
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REDAKČNÉ SLOVO, RADÍME / SLUŽBY

InzercIa

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
DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

Stupava

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Ak spolu a všetci nebudeme rešpektovať nariadenia hlavného hygienika – ktoré majú v právnom zmysle
silu (vymáhateľnú a sankcionovateľnú) zákona, ak nebudeme dodržiavať
vládne nariadenia a množstvo zákonov, ktoré v týchto dňoch v zrýchlenom režime schvaľuje náš parlament, dostaneme sa na španielsku
či taliansku cestu. Potom bude asi
každému z nás náš osobný egoizmus
na dve veci. Vieme aké.
Denne vidíme, že rabovanie
obchodov nemalo žiaden zmysel,
základných tovarov je v nich dosť.
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Od 1. apríla sa upravli úradné hodiny v klientskych centrách, oddeleniach dokladov a na dopravných
inšpektorátoch.
Upravené hodiny bude mať streda,
keď budú pracoviská Ministerstva
vnútra SR klientom k dispozícii od
13.00 do 16.00 h. V ostatné pracovné
dni v týždni sú centrá otvorené od 8.00
do 11.00 hod., tak ako doteraz.
Sociálna poisťovňa upozorňuje
všetkých poistencov, ktorí majú zriadenú aktívnu elektronickú schránku,
že korešpondencia (rozhodnutia, potvrdenia a iné dokumenty) im bude
zasielaná výlučne do ich elektronickej

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
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ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

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

Prosím, zamyslime sa. S pozdravom všetko iba to
dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

schránky.
Dočasne bude v Sociálnej poisťovni Rezervačný systém využívaný na
elektronický zber formulárov, pomocou ktorých poistenci môžu iniciovať
konanie o ich dôchodku. Po prihlásení
sa do Rezervačného systému na stránke www.socpoist.sk treba postupovať
podľa nasledovných inštrukcií: zadať
druh dôchodku, ktorý chcete vybaviť,
zadať pobočku alebo pracovisko podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa
a odoslať formulár. Sociálna poisťovňa približne do troch pracovných dní
bude žiadateľa kontaktovať.

0911 566 799

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

» red

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Pondelok – Štvrtok
9.00 – 14.00
Piatok
15.00 – 18.00

Čáčovská cesta 5315/125

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

www.hydina.eu

Meranie dioptrií
iba na objednávku

www.oftalens.sk

OPTIKA
0918 734 397
OČNÁ AMBULANCIA
0948 777 971
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0904 466 799

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

OTVÁRACIE
HODINY

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Týmto im chceme popriať, aby tu s nami ešte
naďalej dlhé roky boli. To im prajú dcéry Renáta,
Gabriela a Adriána s rodinami, vnučky Kristína
a Veronika s rodinami, vnuk Erik a pravnučka Nellka.

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. križovatka), Senica

Východné Slovensko
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Rozália a Karol Augustovičoví
50. výročie svadby

Zmeny na klientských centrách

Stredné Slovensko
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Dňa 4. 4. 2020 si pripomínajú naši rodičia, starí
rodičia a prarodičia

16-0109

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Potravinový sortiment sa zúžil iba
výnimočne o niektoré komodity a aj
to iba vďaka ich nerozumnému a panickému nákupu. A aj to iba dočasne. Logistické centrá sú plné až po
strechy. Majitelia obchodov sa tešia
svojej nečakanej jarnej vianočnej sezóne. Ich zisky idú do miliárd a obyvateľstvo sa vykupuje z posledných
finančných rezerv ako o život.
Je zákaz vychádzania bez rúšok,
platí nariadenie o nezhromažďovaní
sa a prvé jarné slnko vyhnalo davy
ľudí na hromadné grilovačky a manifestačné bicyklovanie a korčuľovanie v hustote, aká kedysi bývala iba
v centrách miest počas pracovného
dňa.
Lebo – ja chcem, tak môžem.
Môžem je veľký pán, ale musím ešte
väčší. Čo ak na to môžem čoskoro
doplatíme všetci, aj tí, ktorí do bodky rešpektujú
okolnosti týchto výnimočných dní?

10-0038

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Je to v nás, hlboko zakorenené, zdá
sa, neodstrániteľné. „Ja môžem čo
len chcem. Čo sa mi práve zažiada.
Nikto ma v tom nemôže obmedziť
a ani neobmedzí.“ Stav tohoto celospoločenského egoizmu a ignorovania potrieb či bezpečia tých
druhých je u nás alarmujúci. Nariadenia sú pre tých druhých, pre
hlupákov, ja môžem. Zákazy sú
pre tých druhých, pre hlupákov,
mňa sa netýkajú. A to už vôbec nepíšem o radách a odporučeniach.
Hoci sú v záujme zdravia. Dokonca, v záujme života, prežitia.

10-0066

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Ja chcem, tak môžem

63-0005

redakcia:
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Od marca rozvážame mládky pred znáškou.
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka.
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

41-0041

MALACKO

10-0098

2

SLUŽBY

MALACKO

3

KLIMATIZÁCIE

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

za mimosezónne ceny!

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

predaj

montáž

10% ZĽAVA
499 €

0910 111 100
0905 744 062

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

www.klimatizacia.info

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

10-0225

0915 645 146
www.izoldetail.sk

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

KAMENÁRSTVO Janko

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

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

POSEZÓNNA AKCIA

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%
10-0001

Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €
nové pomníky • krycie dosky • odstránenie krycích dosiek pred pohrebom
• rekonštrukcie a brúsenie starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

~ 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

10-0023

www.rolvex.sk
0905 485 891

16-0047

389 €

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

16-0048

339 €

servis

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKCIA • 2-hrob od 1300 €
APRÍL

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

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

16-0066

www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0001

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h
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Netrápte sa a pomáhajte!
17

Dňa 8. 4.
2020 si pripomíname
nedožité 75.
narodeniny
nášho drahého manžela, otca, deda
a pradeda Františka Untermajera zo Studienky. S
láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím tichú
spomienku.
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim oktáviu alebo fabiu.Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo motocykel ČZ, Jawa,
aj náhr.diely a všetko od
motorizmu (trofeje).Tel.
0903818122
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené
auto.Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely -SERIÓZNA
DOHODA 0908205521

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Naše trápenie nie je v tom, že nám niekto neprejavil vďačnosť, lásku, nevrátil
peniaze alebo neuznal naše schopnosti.
Problém je, že to očakávame. Veď sme pôvodne chceli pomôcť ľuďom a opravovať
Netrápte sa, veď najväčšieho inováto- svet. Odmenou je už to, že sme to urobira sveta ukrižovali tí, ktorých prišiel za- li. Očakávať pochopenie, slová uznania,
chrániť. Boží syn trpel a skončil na kríži. vyznamenania alebo iné úroky vďačnosti
Trápia sa ľudia, ktorí dávajú druhým už netreba.
Najlepšie je predsa robiť dobré skutky
lásku, ale nedostávajú ju späť. Podávajú
ruku, ale nie sú prijatí. Oslovujú druhých v skrytosti. Existuje kňaz, ktorý vozí vo
a ponúkajú im pomoc, ale sú odmietnutí svojom aute bezdomovcov a očisťuje ich
alebo ignorovaní. Ťažko pracujú a nikto telá a duše, biskup (nie slovenský), ktorý
ich nepochváli. Majú úžasné talenty, ale čistí záchody po migrantoch, lekár, ktorý
nikto si ich nevšíma. Ďalší robia dobré zachraňuje chorých ľudí v ďalekých kraveci, pomáhajú druhým ľuďom, ale ich jinách. Robia to preto, lebo to robiť treba.
vďačnosti sa nikdy nedočkajú. Iní požiJežiš priniesol ľuďom lásku a oslobočiavajú peniaze, ale ich dlžníci sa stratia a denie od hriechu. Oni mu za to vyrobili
neozvú. Poznám aj ľudí, ktorí urobili veľké kríž a ukrižovali ho. Ak stretneme poa dobré veci, ale prezentujú sa nimi druhí, cestného, hladného, smädného, nahého,
chorého alebo väznektorí na nich žiadnu zásluhu nemajú.
Takto to často je - neopätovaná láska, ného urobme mu to,
nevďačnosť, klamstvo, sebectvo. Boli ste čo očakávame, že by
aj vy oklamaní a zneužití? Netrápte sa. druhí urobili nám.
Boha ľudia klamú a zneužívajú každý V tomto chudobnom
deň. Ani Jemu sa nevracia láska, ktorú človeku môžeme vrátiť
dáva a nedostáva vďačnosť za Jeho dary Ježišovi to, čo sme
a pomoc. Miliardy ľudí sa mu obracajú od Neho dochrbtom a hrajú sa na Boha. A On sa na stali.
nich pokojne usmieva a má ich aj tak rád.
Každý deň. Stále rovnako. Naveky.
» Ján Košturiak
Veľa ľudí sa trápi. Ich dôvody sú rôzne. Trápia sa aj inovátori, ktorí opravujú svet. Chcú ho zlepšiť a svet ich
nechápe.

POKOSÍM
ZA VÁS

Husqvarna Automower® 305

Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité záhrady. 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 %.

POKOSÍM
ZA VÁS

Akciová cena: 1 099 €

Husqvarna Automower® 305

Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité záhrady. 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 %.

Akciová cena: 1 099 €

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

Husqvarna Automower® 430X

Prémiový
model
pre€ všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
Bežná
cena:
1 199
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 %.

» Dám do prenájmu plne

63-0017

vybavenú garsónku v
centre MA. 300€/mesiac.
0904401700
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

07

» Kúpim hokejové kartičky slovenskej extraligy
0908876988

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.

0908532682

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám sadbové zemiaky ružové a žlté 15 a 25 kg
balenie.Tel. 0915957746
» Predám kuratá na ďalší
chov 1-týždňové a staršie, očistené 2,90 € / kg,
živé na zabitie 1,90 € /
kg, M. Cauner, Kostolište

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

KONSAD s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Navštívte našu predajňu:

Husqvarna Automower® 430X

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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
GPSAkcia
v prípade
Ceny
sú iba
odporúčané
vrátane
DPH.
platí dojej
17.odcudzenia.
6. 2020.
Zodpovednosť
za tlačové
chyby
vylúčená.
Spoločnosť
■
Plocha: 3 200
m² +/–
20 %,
sklon: až
45 %. Husqvarna neustále

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
bývalé kasárne
Továren
~ VODNÉ PRVKY
ská ul.
(POTOKY, JAZERÁ)

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok 9.00 – 18.00
sobota
8.00 – 12.00

Akciová cena: 3 049 €
Bežná cena: 3 249 €

vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
cena:
jeAkciová
registrovaná
ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

3 049 €

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

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,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika
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REALITY
- INÉ/ iné
07 REALITY

JARNÁ
AKCIA

Bežná cena: 1 199 €

03

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

JARNÁ
AKCIA

4

16-0105

Občianska
riadková
inzercia
SPOMIENKY
SPOMIENKY

Najčítanejšie regionálne noviny

CHARITA, SLUŽBY

MALACKO
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ČERVENÝ NOS online
Zdravotní klauni teraz klaunujú
pre všetkých na internete
Zdravotní klauni z organizácie ČERVENÝ NOS
Clowndoctors prinášajú radosť a smiech tým, ktorí
to potrebujú, už �� rokov. A hoci v súčasnosti nemôžu pre epidémiu koronavírusu navštevovať malých pacientov priamo v nemonciach, hľadajú cesty
ako sa k nim dostať a zlepšiť im náladu. A nielen k
nim, ale aj ku všetkým, ktorí sú doma a potrebujú
humor a smiech viac ako kedykoľvek predtým. Preto odštartovali klaunovanie cez internet v novom
programe ČERVENÝ NOS online.
„Naším poslaním je prinášať radosť a smiech tým, ktorí to
potrebujú a súčasná situácia si priam vyžaduje naše nasadenie. Takže sme sa pustili do klaunovania v online priestore – naši profesionálni zdravotní klauni pripravujú a točia
priamo zo svojich domovov klaunské videá, aby urobili
svojim divákom lepší deň, pomohli rozptýliť pocity úzkosti
či strachu, ale aj zahnať nudu,“ hovorí Pavel Mihaľák,
umelecký riaditeľ viac ako ��-členného tímu profesionálne vyškolených zdravotných klaunov. „Videá môžu
záujemcovia nájsť na FB, Instagrame či na YouTube
ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Zároveň pracujeme na
tom, aby sme v tomto období klauniády priniesli cez interaktívne videohovory aj jednotlivcom. Zamerať sa chceme
hlavne na ťažko choré deti v domácej intenzívnej starostlivosti alebo dlhodobo hospitalizované deti.“

=GUDYRWQtNODXQLYHULDåHVLWXiFLDVD
]OHSãtDRQLVDćRQDMVN{UEXG~P{Fľ
YUiWLľDMRVREQHQDQHPRFQLćQpRGGHOHQLDćLGRGRPRYRYVHQLRURY‚‚Dovtedy
EXGHPHNODXQRYDľSUHSDFLHQWRYDOHDM
SUHYiVRVWDWQêFKDVSRĮSURVWUHGQtFWYRPLQWHUnetuDE\VPHVSROXDMYďDND
KXPRUXSUHNRQDOLWLHWRľDåNpFKYtOH‘‘
dodáva P. Mihaľák

Pre deti aj seniorov
Keď ich neobmedzuje epidémia, navštevujú zdravotní
klauni pravidelne takmer všetky detské oddelenia
nemocníc po celom Slovensku, pričom každý mesiac
zrealizujú až ��� klaunských návštev. Okrem hlavného
programu – pravidelných návštev detských oddelení
nemocníc – majú aj programy zamerané na deti
v dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti, žiakov
s ťažkým postihnutím v špeciálnych školách, deti pred
operáciou, ale aj seniorov a dospelých pacientov. Za
svoje aktivity boli v roku ���� ocenení aj ombudsmankou Máriou Patakyovou a umelecký riaditeľ Pavel
Mihaľák bol nominovaný na Krištáľové krídlo za rok
����.

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

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

~ inštalačný materiál
(voda ÚK, plyn)

~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
16-0106

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

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

Obec Lozorno v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti na ustanovenie §9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
zverejňuje
zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno – nebytové priestory o
celkovej výmere podlahovej plochy 271,98 m2 umiestnené na 2.NP stavby
Kultúrny dom, súp.č.: 657, zapísanej na LV č. 963, k. ú. Lozorno vystavanej na
parcele č. 8880/903 (Športové námestie)

Obec Lozorno v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti na ustanovenie §9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
zverejňuje
zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno – pozemok časť parcely
parc. reg. „E“ č. 8880/10, trvalý trávny porast o výmere 70160 m2, evidovaného
na liste vlastníctva č. 963, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym
odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky (ďalej
len „pozemok“) o výmere 90 m2

(nebytový priestor doteraz prevádzkovaný ako bar-bowling o výmere
200,60 m2 a nebytový priestor prevádzkovaný ako ubytovňa o výmere
71,38 m2)
a to jednotlivo alebo spoločne
na základe obchodnej verejnej súťaže.

10-0095

na základe obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a dostupné na úradnej tabuli
Obce Lozorno a na internetovej stránke Obce Lozorno www.lozorno.sk. Podmienky
sú tiež dostupné na Obecnom úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno a ich
kópia môže byť poskytnutá za úhradu nákladov na ich tlač alebo kopírovanie.
Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1,
90055 Lozorno alebo osobne do podateľne Obecného úradu najneskôr do
21.04.2020 do 12,00 hod.

VÝVOZ ŽÚMP

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a dostupné na úradnej tabuli
Obce Lozorno a na internetovej stránke Obce Lozorno www.lozorno.sk.
Podmienky sú tiež dostupné na Obecnom úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55
Lozorno a ich kópia môže byť poskytnutá za úhradu nákladov na ich tlač alebo
kopírovanie.
Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1,
90055 Lozorno alebo osobne do podateľne Obecného úradu najneskôr do
21.04.2020 do 12,00 hod.
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10-0095

KÚPELNE

KANALIZÁCIE

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

BENÁTSKE
STIERKY

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ČISTENIE

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

10-0063

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

16-0124

ROZVOZ
e
Zabezpečím

16-0030

• 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

36-0007

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

BÝVANIE

6
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Občianska
riadková
inzercia
152. Tel. 0908 151 966.Tel.
0911206783
»
Predám zachovalú, funkčnú mláťačku
22, cena 600€, dohoda
možná, okres Detva. Tel:
0908102833
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám zachovalú sedaciu súpravu s úložným
priestorom, cena 220 €,
Malacky.Tel. 0918327985

RÔZNE
- INÉ/ iné
14 RÔZNE

14

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

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.

10-0097

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.
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MALACKO

3x

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

A J E TO !

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

www.cistyodpad.sk

10-0014

NONSTOP
0908 151 982

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

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

MALACKY
Nová ul. 39

0903 150 740, 0905 4700264
264

ceny
v regióne

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

Frézovanie

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

16-0035

UPCHATÝ
ODPAD?

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

16-0019

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

Máte zatvorenú predajňu,
ale viete tovar doručiť
prostredníctvom kuriéra?

16-0131

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

komínov

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

10-0049

-61%

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

16-0059

AKCIA

7

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Dajte o tom vedieť!

Pre firmy, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť,
ale vedia tovar doručiť,

máme špeciálne zľavy na inzerciu!

0908 979 469 / ufrlova@regionpress.sk

Viac info: 0905 859 679 / vladislav.abel@regionpress.sk

MA20-14 strana -
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Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0084

www.regionpress.sk

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

SPOLOČNOSŤ, SÚŤAŽ / SLUŽBY

8
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Biela stužka za deti

Literárna hra pre deti

Kampaň Deň počatého dieťaťa na
prelome marca a apríla každoročne
sprevádza rozdávanie bielych stužiek – symbolu ochrany ešte nenarodeného ľudského života.

Tieto dni, posledné týždne, sú mimoriadne. Nielen pre vlády, samosprávy, firmy, rodičov, ale samozrejme aj pre deti. Nie sú prázdniny, ale
nechodia do školy.

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

S TAV E B N É
P R ˘C E
× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

16-0036

0910 620 160

rozprávku si budú môcť prečítať všetky deti, ktoré hovoria našim jazykom.
Preto výzva pre rodičov: Priveďte svoje deti bližšie k literatúre, povedzte
im o tejto súťaži. Každá jedna rozprávka bude uverejnená na internete, každá
jedna rozprávka bude zaradená do losovania o odmeny a ak sa nájde dostatok dielok, ak budú splnené stanovené
podmienky, vybrané deti si nájdu svoje
meno aj v knižke, ktorú vydá vydavateľstvo Pars Artem, ktoré je orientované hlavne na autorov, ktorí uverejňujú
svoje práce na sociálnych sieťach.
Propozície hry s ďalšími podrobnosťami nájdete na facebookovej stránke Deti_deťom, prípadne si ich môžete
vyžiadať na e-mailovej adrese koordinátora hry ziegler1@ziegler.sk.

» šz

Výročia a udalosti
abdikoval Napoleon Bonaparte a následne bol vyhnaný do exilu
na ostrove Elba.

6. apríla 1814

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222, 0904 569 724
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

v predaji

16-0007

10-0012

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

» Fórum života

CHUDÍK » KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

Nedostali za trest „zaracha“, ale nesmú ísť von medzi svojich kamarátov.
Netočia sa kolotoče, nehrajú kiná. Zostávajú doma, a okrem učenia, ktoré
ich celkom neobchádza, im zostávajú
k dispozícii – samozrejme rodičia – a
počítač ako hračka a sociálne médium.
A čo tak tento priestor využiť na
odkrývanie talentov? Napríklad
literárnych? Čo tak zahrať sa na spisovateľa? Združenie internetových
autorov Pars Artem vyhlasuje práve za
týmto účelom literárnu hru pre deti od
6 do 12 rokov pod názvom Deti deťom
rozprávky. Deti v uvedenom veku si
môžu vyskúšať ako sa vymýšľa a píše
rozprávka. A kto vie kam až dovedú
tieto pokusy deti v neskoršom veku.
Nejedná sa o súťaž, ide o hru. Hra nie
je určená len vynikajúcim a dobrým
slovenčinárom, ale predovšetkým deťom s fantáziou – a tú majú všetky deti
– a deťom, ktoré sú ochotné sa venovať
niečomu mimoriadnemu – vymýšľaniu
rozprávky pre iné deti. Pretože každú

16-0113

Tento rok z dôvodu opatrení proti
novému koronavírusu Covid-19 Fórum
života nemôže robiť osvetu v uliciach,
tak sme ju presunuli do rodín a on-line
priestoru.
Bielu stužku si môže každý z nás
vyrobiť doma a pripnúť na odev, no
tento rok je tu ešte jedna skvelá novinka – prostredníctvom VIRTUÁLNEJ
STUŽKY máte možnosť „zviditeľniť neviditeľných“ v zmysle hlavnej myšlienky aktuálneho 20. ročníka kampane a
podporiť projekty konkrétnej pomoci
tehotným ženám a matkám s deťmi
v krízových situáciách a ďalšie dôležité
aktivity Fóra života.
Virtuálnu stužku nájdete na adrese
https://25marec.sk/podporit/sk
Postup je veľmi jednoduchý. Vyberiete si sumu, ktorou chcete prispieť

na projekty ochrany života, uhradíte ju
a na mape sa vďaka vašej pomoci objaví biela stužka v mieste vášho bydliska.
„Naším želaním je, aby bolo celé Slovensko pokryté stužkami. Nemôžeme
ich v týchto dňoch rozdávať na uliciach,
no ponúkame ľuďom možnosť zaobstarať si ich v on-line priestore a podporiť
tak dobrú vec. Naše projekty majú dlhoročné skvelé výsledky a vďaka nim sa
darí zachraňovať ľudské životy a vzdelávať ľudí v pro-life oblasti. Pretože vždy
existuje alternatíva v prospech života
a prirodzených hodnôt, len o nej treba
vedieť,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra
života Marcela Dobešová.
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KULTÚRA,
kultúra
OPATRENIA

nyMALACKO
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Vychádza kniha Jozefa Bednára - otca autistického syna, o živote s autistickými deťmi

Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme

Autizmus sa nepýta, či môže prísť. Do rodiny
vchádza bez pozvania a potom zostáva celý život. Prekopáva všetko, čím rodina dovtedy žila.
Do veľkej miery určuje jej tempo a fungovanie.
Osud každej rodiny s autizmom je ťažký, ale
práve v tej ťažobe a smútku sa skrýva niečo iné
– krása a radosť zo života. Schopnosť pomôcť
nielen sebe, ale aj druhým.
Nezlomnosť.

Je skoré víkendové ráno, sedím na káve a listujem
v novinách na neďalekej pumpe. Toto sú chvíle, ktoré
trávim najradšej sám. Pri vedľajšom stole sedia dvaja
mládenci, pred nimi nedopitá fľaša. Ako im môže chutiť takto skoro ráno?
Začínam čítať jeden z denníkov. „Šéfe, môžem si
prisadnúť? Môžem sa niečo spýtať?“ prihovára sa mi
jeden z nich.
„Prepáčte, som tu len na chvíľku,“ odpovedám s
túžbou nebyť rušený.
„Bude to len na chvíľku. Vy ste Majkov otec?“
Čakal som všetko možné, ale takúto otázku smerujúcu k môjmu autistickému synovi nie. Sadá si ku
mne: „Chcel som sa spýtať, ako sa vášmu Marekovi
darí. Či si dokázal po škole nájsť vo svete miesto. Boli
sme spolužiakmi na základnej škole, keď k nám nastúpil na integráciu, a potom sme boli v jednej triede aj na
strednej. Bolo super byť s ním, aj keď je trochu iný.“
Som dojatý. V stručnosti opisujem, čo má Majo
nové, ako sa mu darí. „Viete, keď k nám nastúpil, hneď
sme ho prijali medzi seba. Neprekážalo, že bol iný. Obľúbila si ho väčšina z nás. Aj ja. Bol to správny chalan,
celkom vtipný. Som rád, že na mňa nezabudol. Pred-

nedávnom som bol v obchode, a zrazu počujem, ako
ma zdraví jeho hlas. Hovorím si – to je Majko. Najskôr
som ho nevidel, vynoril sa až o chvíľu. On sa asi aj
trošku hanbil. Ale pamätal si ma!“
Škoda, že nemám viac času, chcel som sa ho aj ja
viac popýtať, ako sa mu darí. „Budem už musieť ísť.
Od koho mám Maja pozdraviť?“ vravím, v očiach
mám slzy.
Usmeje sa na mňa. „Povedzte mu len jeden kód –
osemnásty apríl. Majo bude vedieť. Jeho pamäť je určite stále brutálna.“
Odchádzam s vďakou za mladých ľudí, ako je on,
a je mi ľúto, že som ho dopredu zaškatuľkoval. Stále
sa mám čo učiť. A zároveň odchádzam s hrdosťou na
svojho autistického syna. Jeho bývalí spolužiaci mu
dali veľa a pomohli mu integrovať sa, no minimálne
toľko, ak nie viac, dal do života náš syn im. A čo ten
kód? Samozrejme, že ho Majo pochopil. Hneď vedel, o
koho ide. Autisti majú cit pre ľudí so srdcom, ktorí sa
im otvoria. Nezabúdajú na nich.
Keď som v marci 2005 publikoval na blogu svoj
prvý článok o autizme, náš prvorodený syn Marek
mal necelých šesť rokov. Za prvotným rozhodnutím
písať príbeh našej rodiny s autizmom stála u mňa aj
potreba vypustiť písaním prebytočnú paru, cítil som
nespravodlivosť, strach a úzkosť. Diagnózu autizmu
som stále nemal vnútorne spracovanú a manželka na
tom bola podobne. Navonok sme sa snažili žiť všetci
traja čo najnormálnejší život, hlavou nám však neprestávalo víriť množstvo otázok týkajúcich sa synovej
budúcnosti, na ktoré nám nikto nevedel odpovedať.
Postupne sa mi začalo ozývať stále viac a viac ro-
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dičov s podobným osudom. Povedomie o autizme, o
jeho diagnostike a celkovo osveta v spoločnosti boli v
tom čase na veľmi nízkej úrovni, a tak som o našom živote s autizmom písal ďalej. Písal ahovoril som o tom,
ako sa nám žije. Aj o tom, ako sa náš Majko postupne
rozrozprával. Že sa nám ho po piatich rokoch v špeciálnych školách podarilo úspešne integrovať v bežnej
základnej škole. Že mu vo vývoji pomáha spoločenský
tanec spolu s krasokorčuľovaním. Ako sa snažíme vystavovať ho neustále sociálnemu tlaku a že sa nám podarilo nájsť mu po skončení školskej dochádzky ako
dvadsaťročnému prácu na dohodu.
Písal som s vedomím, že tam niekde sú ľudia s
autistickým alebo inak zdravotne znevýhodneným
dieťaťom, ktorí potrebujú pomôcť a povzbudiť. Cielene som písal viac otých dobrých dňoch nášho bytia a
žitia, aj keď tých horších by sa tiež nazbieralo. Písaním
som však chcel druhých povzbudzovať, nie ešte viac
deptať.
Kniha Nezlomní nie je iba správou o tom, ako
žijú rodiny s autistickým členom na Slovensku
a v Česku. Je zároveň správou o nás všetkých. O tom,
či a ako sme pripravení prijímať ľudí so zdravotným
postihnutím. Ako vnímame rodiny s atypickým dieťaťom. Či a akým spôsobom im dokážeme pomôcť. A aj
o tom, či sa od autistov dokážeme niečomu naučiť.
Pretože platí, že nielen my dávame veľa autistom, ale
aj oni sú pripravení dávať nám. Často viac, ako od nás
dostali. Stačí, aby sme im otvorili svoje srdcia. Aby
sme ich prijali takých, akí sú.
Jozef Bednár
(záver z knihy Nezlomní – 18 otvorených rozhovorov o autizme)
https://obchod.dennikn.sk/show/287/jozef-bednar-nezlomni

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

OBCHODNÝ ASISTENT

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

Karol Mikláš

TEPOVANIE

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
chemického alebo ekonomického smeru.
Nástupný plat 950 EUR brutto.

Kontakt: 0915 973 529

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

36-0002

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického
smeru. Plat 900 - 1000 EUR brutto.

aj diabetické
a mykotické nohy

HĹBKOVÉ

Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá
do trvalého pracovného pomeru:

SERVISNÝ TECHNIK

v pohodlí Vášho
domova

Miriam
tel.: 0915 677 453

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
0905 621 229

10-0061

✆ 0908 728 081

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

INZERCIA

0905 859 679

33-0038

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

v Malackach

16-0053

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

0907 721 667, Malacky

príjme strážnikov na prevádzky

16-0064

de. Formuláciou nič nezamlčať je potrebné mať na pamäti, že svedok musí
poskytnúť odpoveď na položenú otázku, ak túto odpoveď pozná. Takýto svedok má byť tiež poučený o nároku na
svedočné. Pokiaľ by poučenie svedka
pred vykonaním výpovede v trestnom
konaní absentovalo, tak by išlo o procesné pochybenie a takýto dôkaz v podobe výpovede svedka by bol relatívne
neplatný. Túto relatívnu neplatnosť by
bolo možné napraviť len zopakovaním
výsluchu takéhoto svedka s náležitým poučením. V praxi je možné sa
stretnúť aj so svedkom, ktorý poruší
túto povinnosť, a teda o okolnostiach,
ktoré súvisia s trestným činom uvedie
nepravdivé informácie, resp. vedome
zamlčí podstatné skutočnosti pre trestné konanie. Zákonodarca reagoval na
tento nežiadúci stav, na podávanie takýchto informácii, resp. úmyselné zamlčanie podstatných okolností, zavedením trestného činu krivej výpovede
a krivej prísahy do Trestného zákona.
V dôsledku svedeckej výpovede, kedy
takýto svedok poskytne nepravdivé
informácie, tak môže byť vydané nesprávne rozhodnutie.

51-0004

Zmyslom trestného konania je vydanie rozhodnutia vo veci samej, resp.
meritórneho rozhodnutia. Toto rozhodnutie závisí od zistenia skutkového stavu.
K riadnemu a úplnému zisteniu
skutkového stavu patrí aj vykonanie
dokazovania. Základnou zásadou dokazovania je zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.
V zmysle trestného poriadku je medzi
dôkazné prostriedky zaradený aj výsluch svedka. V mnohých prípadoch
je tento výsluch zásadným alebo niekedy aj jediným dôkazným prostriedkom na náležité zistenie skutkového
stavu v trestnom konaní. Výsledkom
tohto dôkazného prostriedku je výpoveď svedka. Nakoľko Trestný poriadok
neurčuje podmienky svedeckej spôsobilosti, tak svedkami môžu byť akékoľvek fyzické osoby, teda aj neplnoleté
osoby alebo osoby s telesným, či duševným postihnutím. Pred samotným
výsluchom v trestnom konaní musí
byť zistená totožnosť svedka a jeho
vzťah k obvinenému. Svedok skladá
prísahu, ak sa jedná o výsluch v konaní pred súdom, napr. na hlavnom
pojednávaní. Každý svedok musí byť
v takomto konaní poučený o význame
svedeckej výpovede, o jeho práve odoprieť vypovedať, o zákaze výsluchu a
o skutočnostiach, že je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať, a taktiež
o trestných následkoch krivej výpove-

SBS GUARDING s. r. o.

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

16-0006

Poučenie, krivá výpoveď a krivá prísaha
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Odborníčka radí rodičom, ako zvládnuť toto ťažké obdobie

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?

Pre mnohých rodičov nie je ľahké
hovoriť s deťmi o koronavíruse.
Niektorí podliehame strachu, iní
panike a deti sa veľa pýtajú. O tom,
ako s nimi hovoriť o tak závažnej
téme, radí zástupkyňa riaditeľky
Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie – PhDr.
Alena Kopányiová, PhD.

školy. „Napríklad zistíme, čo vedia o
vírusoch z biológie, čo sa učili o chorobách a podobne. Každé dieťa už zažilo
nejakú angínu alebo chrípku – môžeme
sa teda vrátiť k tomu, ako sa cítilo keď
bolo choré a opäť mu pripomenúť, že
aj keď mu bolo v chorobe ťažko, starali sme sa oň, až sa nakoniec vyliečilo,“
dodáva.

Ako objasňuje Alena Kopányiová,
deti všetko citlivo vnímajú. „Vnímajú to,
čo počujú v správach, ale aj fakt, že sme
zrazu prestali chodiť do práce, nechodíme spolu von, ani na návštevy. Všetko
sa deje v spojitosti s koronavírusom.
Zrazu je tu slovo, ktoré je pre niektorých
neznáme, pre iných odstrašujúce. Mnohé deti ho počuli už pred pár dňami v
škole alebo na ihrisku. Hovorili si medzi
sebou, že je dobré umývať si ruky, že je
potrebné mať rúšku a podobne,“ dodáva psychologička a zároveň prízvukuje,
že je práve na nás dospelých, aby sme
informácie o koronavíruse vysvetľovali
deťom primerane ich veku.

Rozhovor
treba končiť vždy pozitívne

S deťmi musíme hovoriť jednoducho, aby nás pochopili. „Mali by sme sa
veľa rozprávať o tom, čo môžeme spolu
urobiť preto, aby sme vírus nedostali.
Rozhovor treba končiť vždy pozitívne,
s vyjadrením nádeje, že vírusy medzi
nami vždy boli aj budú a my sa proti
nim dokážeme chrániť. Na záver každého rozhovoru sa uistime, či nás dieťa
pochopilo, a overme si, ako sa cíti – či
je pokojnejšie, či dostalo odpovede na
všetky svoje otázky. Dávajme pozor, aby
sme ho informáciami nezahltili. Nehovorme príliš odborným slovníkom, ani
veľmi všeobecne. Zamerajme sa len na
Určite si s deťmi čas na učenie.
to, čo konkrétne chce od nás počuť. Na
Rozlišujme
záver rozhovoru sa môžeme spýtať: Čo ako dlho budete napríklad v pyžame a
medzi škôlkarom a školákom
Podľa Aleny Kopányiovej určite mu- by ťa ešte zaujímalo?,“ radí Alena Ko- kedy príde na rad škola. Spýtajte sa ich,
čo by radi robili a nechajte ich, nech
síme rozlišovať, čo v tejto mimoriadnej pányiová.
sami niečo navrhnú. Možno budú chcieť
situácii povieme škôlkarovi a čo školáhrať spoločenské hry alebo niečo vytvákovi. Škôlkari už dobre rozumejú samo- Ako s deťmi
rať, pozerať televíziu, hrať playstation.
obslužným činnostiam, akými sú naprí- zvládnuť náročné dni doma
klad umývanie rúk pred jedlom, či po
Mnohé deti sa z voľna najskôr možno Vypočujte si ich a program spoločne dopoužití WC. „V tomto prípade môžeme tešili, pretože nemuseli vstávať do školy. laďte,“ vyratúva odborníčka.
využiť hru. Môžeme robiť z mydla bub- Dnes je to už iné a preto je dobré, aby
linky, vymyslieť čokoľvek, aby sa umý- sme deťom v tejto mimoriadnej situácii Vyhnime sa hádkam a konfliktom
vanie rúk stalo pre deti zaujímavým,“ dali aspoň základný režim. „S deťmi sa
V tieto dni, keď trávime spoločne veľa
radí. Školákom zasa vysvetľujeme všet- deň vopred dohodnite, čo vás bude ča- času, máme šancu deti si oveľa viac všíko na úrovni poznatkov, ktoré majú zo kať na ďalší deň, kedy budete vstávať, mať. „Vnímajte, aké majú medzi sebou
vzťahy súrodenci, ale aj to, či dieťa po
sebe upratuje. Je na nás – rodičoch, či
budeme po deťoch každý deň kričať,
aby si upratali, aby sa nehádali, alebo
nájdeme spôsob, ako sa vyhnúť hádkam
a konfliktom. Zrazu totiž nemôžeme len
tak buchnúť dvermi a odísť z domu. Ani
dieťa nemôže pred hádkou utiecť len tak
na bicykel alebo na ihrisko, ako to možno robilo kedysi. Sme nútení byť spolu,“
hovorí Alena Kopányiová.

Dodajme deťom nádej

Naplánujte si s deťmi voľnočasové aktivity.

autor FeeLoona pixabay

Nie je ľahké zostať v tom, že bude
dobre a že to zvládneme. Čo si máme
opakovať? „My dospelí sme tými, ktorí
deťom dodávajú v živote nádej. Vychovávame ich v duchu, že svet je skvelé
miesto pre život, aj keď sa občas vyskytnú situácie, podobné tejto. Uistime ich,
že sme tu pre ne a robíme všetko preto,
aby sme tieto dni zvládli čo najlepšie.
Dodajme im nádej. Nič dôležitejšie im v
týchto dňoch nemôžeme dať. Ak máme
z tejto situácie úzkosti, pochybnosti,
strach, alebo paniku, deti to vnímajú.
Je to súčasťou nášho vyrovnávania sa s
touto náročnou situáciou. Na záver dňa,
keď ideme spať, odmeňme sa. Je jedno,
či objatím, úsmevom, alebo čokoládou.
Dodajme si nádej a oceňme sa spolu s
deťmi za to, že sme napriek náročným
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foto autor picjumbo_com pixabay
okolnostiam prežili pekný deň a že sme
spolu všetko ťažké zvládli,“ uzatvára
odborníčka.

Spustili telefonickú
podporu pre rodičov

V súvislosti s ochorením COVID-19
a núdzovými opatreniami, ktoré majú
dopad na každodenný život, prichádza
Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailovou aj telefonickou podporou pre rodičov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom
Linky pomoci
Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833
k dispozícii je od 9.00 do 18.00 h
Telefonická Linka podpory:
02 4488 1649 k dispozícii je od 9.30
do 14.30 h
Email: koronavirus@vudpap.sk
(nonstop)
nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli
v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie.
Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a
radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť
nielen zdravým deťom, ale aj deťom so
špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami či zdravotným znevýhodnením. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vďaka spoločnosti Telekom spustil aj bezplatnú Zelenú
VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú
a špeciálno-pedagogickú intervenciu.
Informácie poskytol Výskumný ústav
detskej psychológie a patopsychológie
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

ZDRAVIE / SLUŽBY

Chcete chovať hydinu?

Najčítanejšie regionálne noviny

STROJOVÉ
OMIETKY
POTERY

ŤAŽNÉ

www.mikbau.sk

100% záruka kvality

SLOVENSKÝ OBCHODÍK

+421 948 912 937
+421 918 048 257
mikbau.sk@gmail.com

0904 832 593

facebook.com/obchod.nase
info@obchod-nase.sk
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www.taznezariadenie.eu

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

malované kraslice ×
čokoládové vajíčka a lízatká ×
kúpelné oblátky × hračky ×
modrotlač × lanové šaty ×
ponožky × keramika × drevo

10-0224

dovoz MA a okolie zdarma
objednávky: 0908 829 323

Montáž aj u zákazníka

85_0237

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Z ARIADENIA
16-0130
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