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PREDAJ 
KVALITNÝCH

KRMÍV

PREDAJ NOSNÍC
ROZVOZ ZDARMA!
Po-Pia
So

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470
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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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8MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3 | 0911 690 217 | 0905 690 217 | datom@datom.sk | www.datom.sk

OKNÁ & DVERE
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8www.annastudio.sk

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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0911 566 799 0904 466 799
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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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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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55 m2 na prízemí
budovy AFK na

Záhoráckej ul. v MA
0903 431 134

DÁM DO
PRENÁJMU

NEBYTOVÝ
PRIESTOR



MA20-20 strana - 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZDRAVIE Najčítanejšie regionálne noviny
2

InzercIa

 

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
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (27.450 domácností)

Pekný ďalší májový týždeň, vážení! 
Za nami je taký z tých chladnejších – 
veď akí by to boli zmrznutí svätí a Žof-
ka (ktorá podľa mojej nebohej starej 
mamy všetko „ociká“), ak by nebolo 
chladno a ak by nezapršalo?

Začalo byť už tradíciou, že do kaž-
dého čísla píšem dve redakčné slová, 
dva texty. A až v deň uzávierky sa roz-
hodujem, ktorú verziu pošlem kolegovi 
grafikovi na spracovanie. Pôvodne aj 
na tomto mieste mohlo byť iné zamys-
lenie. O ľuďoch, ktorí všetko ignorujú, o 
arogantných zúfalcoch, utápajúcich sa 
v nenávisti celého sveta, dokonca aj v 
nenávisti seba samých, o frajeroch, ktorí 
si myslia, že nad nich a ich momentálne 
potreby niet nikoho a ničoho. No – bolo 
tam toho akosi veľa o parazitoch. A my 
všetci máme predsa len svojich problé-
mov túto jar vyše hlavy. A mnohí z nás 
nielen svojich.

Stále sú medzi nami. Nežijú iba 
pre seba, pre svoju betónovým plotom 
obohnanú vilu s bazénom, pre svoj au-
topark vo svojej garáži a pre svoje zlaté 
kreditné karty. Z Dobrého pastiera V 
Kláštore pod Znievom mi dnes už po 
tých rokoch priateľ Ján Košturiak poslal 
stručnú správu - „boli sme testovaní a 
sme všetci, aj všetci naši sú zdraví“. Teda 
ľudia, ktorí sa starajú o tých, na ktorých 
už všetci zabudli, o osamelých, o bytosti 
nielen bez strechy nad hlavou, ale aj bez 

vlastnej postele a často aj bez pocitu, že 
sú ešte ľudia.

Áno, radšej som dal „zalomiť“ tento 
text. Epidémia nám veľmi veľa zobrala, v 
niektorých rodinách platili cenu najvyš-
šiu. A hoci je možno iba v medzičase, aj 
priniesla čosi nové. U mňa poznanie, že 
ľudia, ktorí vás nepodrazia, keď padáte, 
ešte žijú. Že vás podržia, dajú nádej, dob-
ré slovo. Aj keď – kým „TO“ prišlo – bolo 
oveľa viac počuť tých z opačného konca 
spoločenstva. A rozdrapujú sa stále. Lebo 
na nich ani pandémia nemá, na nich nič 
a nikto. Myslia si a mýlia sa. Ale to zistia, 
až príde ten ich čas.

Malo to byť dnes prevažne o nich, ale 
nie je. Veľmi sa teším zo šťastia v Dobrom 
pastierovi, zo šťastia v mnohých podob-
ných zariadeniach, zo šťastia zo života 
ako takého. Mali sme a mali by sme ešte 
pár mesiacov mať - „scisknutú ric“ - pre-
páčte, to tá stará mama a spomienky na 
jej rady.

Ale musíme žiť, tešiť sa, 
starať sa jeden o druhého, 
opatrovať odkázaných a 
oslovovať osamelých. Lebo 
sme ešte stále tu a ešte stále 
sme ľudia. A tak to má byť!

Veľa šťastia 
vám -

Pôvodne to malo byť inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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OKULIARE DO DOMU
NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ

PRÍDEME AŽ K VÁM

MOBIL: 0944 077 229
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KONTAKT: 0905 528 713

ELEKTRO
INŠTALÁCIE • OPRAVY
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže
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Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
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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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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.
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

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

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

NA OKULIARE
A SLNEČNÉ

SKLÁ

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

ZĽAVA
-40%

BEZPEČNÉ
VYŠETRENIE ZRAKU

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA

0948 777 971

DO
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

STAVEBNÉ
PR˘CE

0910 620 160
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Stupava, F. Kostku 41/55 | 0940 763 491

R.Z.G. Detailing studio
Každé autíčko môže byť krásne

V našej garáži sa venujemevašim vozidlám od základnéhoumývania karosérie až po
profesionálny detailing.

• Čistenie exteriérov / interiérov
• Leštenie a korekcia laku
• Aplikácia prémiových voskov
• Renovácia laku
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18. mája už 
uplynul rok 
od chvíle, 
keď nás 
opustil náš 
drahý man-
žel, otec a dedo Milan 
Černý. S láskou spomínajú 
manželka, synovia Milan, 
Peter a Pavol s rodinami, 
ostatná rodina a priatelia. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím tichú spomien-
ku.

Dňa 18. 5. 
2020 uply-
nie 16 rokov, 
čo nás na-
vždy opusti-
la milovaná 
manželka, mamička, bab-
ka, svokra Danka Molito-
rová rod. Hollá z Malých 
Levár. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomien-
ku. S láskou spomíname. 

19. 5. 2020 
uplynú 2 
roky, čo 
nás navždy 
o p u s t i l a 
naša ma-
mička, babička a pra-
babička Jana Valentová 
z Malaciek. S láskou a 
úctou spomínajú dcéry a 
syn s rodinami. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

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
» Kúpim doma robený 
traktor-starý samohyb. 
0944963682

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 3 izbový byt na 
Malom námestí v Ma, cena 
dohodou.Tel. 0915589605

BYTY - PRENÁJOM 04

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

Majú ľudia s cukrovkou väčšiu prav-
depodobnosť, že ochorejú na CO-
VID-19? Tak znie asi najhlavnejšie. 
Odpovedá pani doktorka Adriana 
Ilavská.

Diabetici sú rizikovou skupinou, 
náchylnejšou na akékoľvek infekčné 
ochorenie dýchacieho systému, či už 
spôsobeného vírusom, napríklad chríp-
ka, alebo baktériami. Diabetici majú 
oslabený imunitný systém, a  tým vyš-
šie riziko infekčných ochorení horných 
aj dolných dýchacích ciest. Vyššiu prav-
depodobnosť na ochorenie COVID-19 
majú diabetici s  horšou glykemickou 
kontrolou, teda vyššími glykémiami.

Majú ľudia s cukrovkou vyššiu prav-
depodobnosť, že budú mať pri in-
fekcii COVID-19 komplikácie?

U diabetikov je väčšia pravdepodob-
nosť výskytu závažných komplikácií 
spôsobených vírusom COVID-19. Vý-
skyt komplikácií závisí aj od stavu cuk-
rovky. Platí, čím lepšie kompenzovaný 
diabetik so stabilnejšími hodnotami 
glykémií, tým má riziko vzniku akých-
koľvek komplikácií menšie. Diabetes 
mellitus 2. typu je často spojený s obez-
itou a väčšina pacientov vyžadujúcich 

intenzívnu starostlivosť je obéznych. 
V situácii u nás, keď významne zvýši-
lo testovanie, môžeme pozorovať, že 
výskyt vážnych komplikácií alebo fa-
tálnych stavov je oproti ostatným kra-
jinám výrazne nižšie.

Líšia sa riziká pre ľudí s cukrovkou 
1. a 2. typu?

V súčasnosti nie sú ešte jednoznač-
né medicínske znalosti. Zatiaľ nie je 
dôvod predpokladať, že by boli rozdie-
ly medzi oboma najčastejšími typmi 
cukrovky. Najdôležitejší rozdiel je vo 
veku a  prítomnosti komplikácií. Platí, 
že diabetici 2. typu sú starší a majú viac 
komplikácií hlavne z dôvodu vyššieho 
veku a nie z dôvodu typu cukrovky. Ľu-
dia, ktorí už majú zdravotné problémy 
súvisiace s cukrovkou, budú mať prav-
depodobne horšie výsled-
ky a  riziko vážnejších 
komplikácií, ako ľudia 
s cukrovkou, ktorí sú 
inak zdraví, bez ohľa-
du na typ cukrovky, 
ktorý majú.

Diabetici a ich trápenia týchto týždňov

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Dňa 12.05.2020 uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy opustila manželka,

mamička a stará mama

JOACHIMA GÚTHOVÁ.

Žiarila z Teba láska
a dobrota, budeš nám
chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi
nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami.

S láskou spomínajú manžel Jozef,
syn Jozef a Joachim a dcéra Miriam
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Smutno je všade bez Teba
a milujúce srdce nikdy nezabudne.

Dňa 18. 5. 2020 si pripomenieme
1. výročie úmrtia otecka, dedka, pradedka

 JÁNA DOBRODENKU
a dňa 13. 2. 2020 sme si pripomenuli

8. výročie úmrtia maminky, babky, prababky

ANNY DOBRODENKOVEJ
z Malaciek.

Spomínajú dcéry Jana a Eva s rodinami.
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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 990 € • 2-hrob od 1190 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2200 € • 1-hrob od 1500 €
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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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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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ABY STE NIKDY NEPRIŠLI

NON STOP
0905 926 822

PREDAJ A SERVIS TREZOROV
EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43 Bratislava, 
tel.: 02/ 5262 3685, eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk

STENOVÉ

O SVOJE 
CENNOSTI!

DÁTOVÉ

NA SPISY

OHŇOVZDORNÉ

ZBRAŇOVÉ

TREZOROVÉ
DVERE

A PANICROOM

NÁBYTKOVÉ

Koronavírus dolieha aj na vzácne 
vtáčie druhy v našej prírode. A to 
predovšetkým prostredníctvom ne-
ohľaduplných turistov.

Minister životného prostredia 
Ján Budaj apeluje na turistov, aby aj v 
týchto dňoch zostávali ohľaduplní voči 
vzácnym druhom či lokalitám a pri vý-
letoch do chránených území neignoro-
vali platné pravidlá.

„V čase boja s koronavírusom pred-
stavuje príroda vítaný únik. No pri 
zvýšenej návštevnosti vzácnych lokalít 
sú ohľaduplnosť a rešpekt k prírode po-
trebné viac ako kedykoľvek predtým,“ 
vyhlásil Ján Budaj, minister životného 
prostredia.

Ako ilustračný príklad popísal 
situáciu v Chránenom vtáčom území 
Sysľovské polia pri Bratislave. Práve v 
tejto lokalite sídli jeden z najťažších lie-
tajúcich vtákov na svete – drop veľký. 
Tento ohrozený druh je významne citli-
vý na rušenie. Napriek tomu, v posled-
ných týždňoch musí čeliť aj nezodpo-
vedným turistom, ktorí usmernenia na 
ochranu dropa ignorujú. Najčastejšie 
pohybom mimo vyznačených turistic-
kých chodníkov.

„Máme veľké prírodné bohatstvo, 
ktoré nám nikto nemôže zobrať. No ľah-
ko sa oň môžeme pripraviť sami,“ ape-
loval minister životného prostredia.

Zelený rezort aktuálne intenzívne 
pracuje na krokoch ako dropa na Sys-

ľovských poliach zachovať. Na stole už 
je program starostlivosti o dané úze-
mie, teda zoznam „na mieru šitých“ 
opatrení ako zlepšovať podmienky pre 
tento ohrozený vtáčí druh.

„Musíme tam nastaviť symbiózu 
medzi našim životom a životom dropa 
v duchu dobrých susedských vzťahov. 
No ak to bude nevyhnutné, nevyluču-
jem ani aktívnejšiu účasť, napríklad 
zvýšené kontroly našich ochranárov 
aj z iných oblastí,“ varoval minister 
Ján Budaj. A takéto zostrené opatrenia 
v prípade nerozumného až škodlivého 
správania sa človeka v našej prírodu 
budú musieť nastúpiť v mnohých slo-
venských regiónoch.

Príroda potrebuje našu ohľaduplnosť

» red
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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
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» Prenajmem zariadenú 
izbu so soc.zar. v RD v Zo-
hore.Tel. 0903361804
» Dám do prenájmu kom-
pletne zrekonštruovaný 
(12/2018) moderný, 1,5 
izbový byt na Veľkomo-
ravskej ulici v Malackách. 
Byt voľný od 1. 6. 2020.Tel. 
0903482310
» Dám do prenájmu samo-
statnú izbu so spoločnou 
kuchynkou a hygienou, 
cena 150 €.Tel. 0903145523
» Samostatná izba 
na prenájom Malacky 
0949254040

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Vymením byt na Stu-
pavskej ul. v Malackách. 
Prízemie, rozloha 29,5 m2, 
vlastná kotolňa, vlastné 
miesto na parkovanie, 
pivnica 2 m2, za byt bliž-
šie k centru mesta.Tel. 
0944011168

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám rohovú sedaciu 
súpravu, cena dohodou.
Tel. 0918327985
» ZA ODVOZ PLYNOVÝ SPO-
RÁK BEZ FUNKČNEJ RÚRY 
0908791294 PRASILOVA 
MALACKY.
» Po starenke z povaly kú-
pim staré sukne, vlnáky, 
zástere, čepce a rukávce, 
konopné plátno, plachty 
aj vyšívané a po starčekovi 
starú aj rozbitú motorku 
do 500. tel. 0904582551

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 brojlerové 
kuratá na ďalší chov 
1-týždňové a staršie.Tel. 
0911843568
» Predám pšenicu, triti-
kal. Plavecký Štvrtok. Tel. 
0915142127

HOBBY A ŠPORT 11

Občianska
riadková
inzercia

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

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Dospelých pacientov možno na-
vštíviť, ak ide o jednu z nasledov-
ných situácií:
- návšteva pacienta v terminálnom štá-
diu ochorenia - je povolená návšteva 
súčasne dvoma blízkymi osobami,
- návšteva kňaza alebo duchovného u 
ťažko chorých a zomierajúcich pre vy-
sluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrod-
nej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacien-
ta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami 
duševného zdravia, ako je demencia, 
porucha učenia alebo autizmus (ak by 
neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti 
osoby),
- s psychickými ochoreniami podľa in-
dikácie lekára v prípade, ak neprítom-
nosť osoby môže nepriaznivo vplývať 
na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku 
na OAIM v prípade, ak z liečebného 
hľadiska je táto návšteva indikovaná 
napr. stavy po ťažkých traumatických 
poradeniach, coma vigile a pod.

Deti na lôžkových oddeleniach 
možno navštíviť, ak:
- ide o sprievod detského pacienta, 
- je to návšteva dieťaťa v paliatívnej sta-
rostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane 
iných detí žijúcich s rodičmi v spoloč-

nej domácnosti (bez príznakov respi-
račnej a/alebo gastrointestinálnej
infekcie).

Pôrodnice:
- jedna sprevádzajúca osoba pri pôro-
de a počas pobytu matky v nemocnici 
za splnenia špecifických zdravotných 
podmienok.

Ambulantné, jednodňové zaria-
denia, onkologické centrá:
- jedna sprevádzajúca osoba v prípade 
uľahčenia starostlivosti, jednodňová 
chirurgia a pod.,
- v onkologických centrách, dialyzač-
ných a reumatologických centrách 
vrátane ambulantného podávania 
biologickej liečby z rôznych indikácií, 
kde sa poskytuje starostlivosť imuno-
kompromitovaným pacientom, je prí-
tomnosť sprievodnej osoby zakázaná, 
sprievodná osoba môže čakať v aute 
alebo na určenom mieste (podľa poky-
nov v danej nemocnici).

Zákaz návštev 
nemocniciach dostal výnimky

» red
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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mulčovanie • kosenie • rotavátorovanie

VÝRUB - VÝREZ STROMOV
aj rizikových,  ARBORISTIKA

✆ 0902 182 789

VYŽÍNACIE  PRÁCE
VYKONÁVAME:
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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
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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

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok
sobota

9.00 – 18.00
8.00 – 12.00

0905 859 679

INZERCIA
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PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)

• ODKVAPOVÝ SYSTÉM

• STREŠNÉ OKNÁ

• OHÝBANIE PLECHOV

• STAVEBNÉ REZIVO

• REALIZÁCIE

lanza@covering.sk  | 0944 992 822
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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
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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
MÁJ

krátka
dodacia lehota
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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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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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

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim rôzne staro-
žitnosti aj poškodené 
0903753758

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám 30 malých ba-
líkov sena 0903719772 za 
2,50 euro

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, 
veci po vojakoch a armáde, 
staré pohľadnice a knihy. 
0908707350

HĽADÁM PRÁCU 15

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

ZOZNÁMENIA 16

» Ak si nakupovala 4. 5. 
poobede v drogérii opro-
ti Bille, ozvi sa mi.Tel. 
0948553383

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.

Zamestnávateľ môže dať zamestnan-
covi výpoveď z organizačných dôvo-
dov len v troch prípadoch, a to, ak sa 
zamestnávateľ alebo časť jeho podni-
ku, kde zamestnanec pracuje, zrušu-
je, premiestňuje, alebo z  dôvodu, že 
zamestnanec sa stane nadbytočným. 

V dôsledku zrušenia zamestnávateľa 
alebo jeho časti zamestnávateľ nemôže 
zamestnancovi naďalej prideľovať prácu 
a plniť si ďalšie svoje povinnosti podľa 
pracovnej zmluvy. Podmienkou platnosti 
výpovede však je, aby výpovedný dôvod 
existoval a trval v čase podávania výpo-
vede, teda, aby u zamestnávateľa bolo 
prijaté rozhodnutie o zániku zamestná-
vateľa, pričom je potrebné, aby ku dňu 
zániku zamestnávateľa uplynuli výpo-
vedné doby. Zamestnávateľ preto musí 
dať výpovede zamestnancom v dostatoč-
nom časovom predstihu. 

Pri zrušení je potrebné rozlišovať, 
či sa zrušuje zamestnávateľ ako subjekt 
alebo len časť podniku zamestnávateľa. 
Ak sa jedná o úplný zánik, zamestnáva-
teľ zaniká ako právny subjekt, a preto ob-
jektívne stráca možnosť si naďalej plniť 
svoje povinnosti voči zamestnancom. Ak 
sa zrušuje len časť podniku zamestnáva-
teľa, zamestnávateľ je  povinný písomne 
ponúknuť zamestnancovi inú - náhradnú 
prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako 
miesto výkonu práce, pričom zamestná-
vateľ môže ponúknuť zamestnancovi aj 

prácu na kratší pracovný čas.  V prípade 
náhradnej práce je dôležité, že sa musí 
jednať o prácu, ktorá je pre zamestnanca 
vhodná. 

Posledným dôvodom výpovede z or-
ganizačných dôvodov je, že zamestnanec 
sa stane nadbytočným, a  to v  dôsledku 
organizačných zmien, ktoré môžu nastať 
v úlohách zamestnanca, technického vy-
bavenia zamestnávateľa, optimalizácie 
nákladov alebo s cieľom zabezpečiť vyš-
šiu efektívnosť práce. Nadbytočnosť musí 
byť v príčinnej súvislosti s prijatými zme-
nami u zamestnávateľa, napr. nahradenie 
práce zamestnanca iným technickým či 
technologickým postupom, prípadne zní-
ženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť 
efektívnosť práce, a musí priamo súvisieť 
so zrušovaným pracovným miestom. 
Predtým, ako sa zamestnanec stane nad-
bytočným, je zamestnávateľ povinný pí-
somne rozhodnúť o  organizačných zme-
nách. V  prípade výpovede zamestnanca 
z  dôvodu rozhodnutia o  organizačných 
zmenách, zamestnávateľ nemôže takto 
zrušené pracovné miesto opätovne vytvo-
riť, a to na obdobie dvoch mesiacov. 

Výpoveď zo strany zamestnávateľa 
z organizačných dôvodov

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

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

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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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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HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk
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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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Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555

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

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť 

bez starostí
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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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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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Tel. 0910 644 981 

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE17. mája 1860    

sa narodil Martin Kukučín, slovenský spi-
sovateľ, dramatik a publicista († 1928).

Výročia a udalosti
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

0905 859 679
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MINARIK s.r.o.
Moravský Svätý Ján 782
telefón: +421 905 638 665
e-mail: 1hasso1@gmail.com

www.minariksro.sk
VÝSTAVBA RODINNÝCH
DOMOV OD ZÁKLADU
AŽ PO STAVBU NA KĽÚČ
KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
VÝROBA A DOPRAVA
BETÓNOVÝCH ZMESÍ
DOPRAVA BETÓNU
BETÓNOVOU PUMPOU
ZÁMKOVÁ DLAŽBA,
KOVANÉ PLOTY, ALTÁNKY
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Ponúkame lacný prenájom
garsónky s balkónom na sídlisku Juh,

Malacky. Cena: 350 € mesačne vrátane
energií a bez kaucie. Pri jednomesačnej

kaucii cena 300 € mesačne.

Tel. kontakt: 0918 103 138 
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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Postupnosť krokov uvoľňovania 
zákazov pokračuje. Na rad sa dosta-
li, múzeá, galérie, výstavne siene, 
otvárajú už aj hrady. To, že tam teraz 
prídeme autobusom, navlečieme si 
návleky a v hlúčiku sa vydáme na 
prehliadku, však neplatí.

Podľa súčasných opatrení možno 
totiž povoliť vstup jednotlivcom ale-
bo skupín maximálne do päť osôb vo 
vonkajších aj vnútorných priestoroch 
múzeí a galérií, pohyb možno umožniť 
len s prekrytými  hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško, šál, šatka, 
atď.), pri vchode do múzea a galérie tre-
ba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo 
poskytnúť jednorazové rukavice.

Návštevníci musia zachovávať od-
stupy osôb minimálne 2 metre (neplatí 
pre skupiny do 5 osôb), počet návštev-
níkov v múzeu a galérii v jednom oka-
mihu nesmie prekročiť koncentráciu 
jeden návštevník na 25 m štvorcových 
z vnútornej plochy prístupnej návštev-
níkom.

Na všetky vstupy do priestorov 
múzeí a galérií musia ich správcovia vi-
diteľne umiestniť oznam o povinnosti 
dodržiavať vyššie uvedené hygienické 
opatrenia a taktiež oznam o maximál-
nom počte návštevníkov v jednom oka-
mihu.

Je potrebné a dokonca aj nariadené 
vykonávať časté vetranie a pravidelne 

vykonávať dezinfekciu dotykových 
plôch, kľučiek, maximálne obmedziť 
možný fyzický kontakt s interaktívny-
mi prvkami, vykonávať dezinfekciu 
dotykových plôch na WC pre návštev-
níkov každú hodinu, zabezpečiť na 
WC k dispozícii dezinfekciu na ruky a 
jednorazové utierky, zákaz používať 
sušiče rúk.

Pri návšteve kultúrnych zariadení 
stále nie sú povolené skupinové akcie, 
dôležitou skutočnosťou tiež je, že tre-
ba maximálne obmedziť používanie 
vzduchotechnických a klimatizačných 
zariadení v priestoroch múzeí a galérií 
určených pre verejnosť.

V každom prípade je tento rok ten 
najvhodnejší na Slovensku, aby sme 
dobehli zameškané v poznaní toho, čo 
je u nás krásne a stojí za to. Jedna pre-
stávka v zahraničných dovolenkách 
nás môže v tomto zmysle iba obohatiť.

Vyberme sa aj do múzeí, 
ale inak, ako obvykle

» 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

NOVINKY V PREDAJI
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Obec Rohožník
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy 

Rohožník, č. 399, 906 38 Rohožník
s nástupom od 1. júla 2020

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV:

A.Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: 
a) kvalikačných predpokladov podľa §9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 138/2019“) 
b) najmenej päť rokov pedagogickej praxe - §3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
c) dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 
138/2019 

B. Iné kritériá a požiadavky:
a) bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 – preukázaná odpisom z registra trestov
b) zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 138/2019 
c) ovládanie štátneho jazyka podľa § 19 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 138/2019
d) znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie

C. Zoznam požadovaných dokladov: 
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný životopis
c) potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
d) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
e) písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
f) odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
g) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
h) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi možno doručiť  poštou alebo 
osobne do 12.06.2020 do 12:00 hod. na adresu Obecný úrad, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník. 
Obálku označte heslom „Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku základnej školy – neotvárať!“. 
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne 
(najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením). 
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Prijmeme
predavačku/čašníčku

do cukrárne 
v Malackách

TEL.: 0908 120 859
Plat : 850 € brutto 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 1. 6. 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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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

Akciu máme pre vás od soboty 9.5. do soboty 23.5. Potom príde ďalšia.do soboty 2

Lepidlo na polystyrény
Cemix Špeciál         
21,19 € s DPH/1 q

Austrotherm EPS-F  
80x1000x500   
1,77 € s DPH/ 1 ks

Substrát záhrad.
Quality 50 l
4,50 € s DPH/ ks

Mrazuvzdorné lepidlo 
Cemix Štandard         
12,99 € s DPH/1 q

Mrazuvzdorné lepidlo 
Cemix Štandard         
12,99 € s DPH/1 q

Píniová kôra dekor. 15-25 mm    
10,56 € s DPH/70 l

DEKA vymývaný betón 
40x40x4    
2,50 € s DPH/ 1 ks

DEKA ý ý b ó

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
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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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plat 700 € mes. brutto +
diéty + príplatky (1400 €) 

0915 503 521

PRIJMEM
VODIČA C, E,
ťahač, náves
na SK, CZ, AT
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:
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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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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

0944 113 140

AKCIA
 -2

5%
 

do konca m
ája

AKCIA
 -2

5%
 

do konca m
ája
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