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Týždenne do 27 450 domácností

Ach, tie dovolenky

0905 621 229

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

10-0031

VÝVOZ ŽÚMP

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

www.krtkozahorie.sk

0907 598 168

94-0069
16-0163

52-0009-1

KANALIZÁCIE

0915 879 349

PREDAJ / MONTÁŽ / SERVIS

CHUDÍK -

16-0030

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

999 €

s montážou

ČISTENIE

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

Už nemusíte voziť
vášho miláčika
do salónu.
Ja prídem k vám.
KOMPLETNÁ
ÚPRAVA

strihanie
kúpanie
trimovanie
masáž labiek
čistenie očí a uší
strihanie pazúrikov

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

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

16-0141

NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ
PRÍDEME AŽ K VÁM

PÁNSKA KONFEKCIA

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

+421 905 455 630
Ing. Linda Pavlovičová

10-0121

OKULIARE DO DOMU

MOBIL: 0944 077 229

0908 437 079

3,5 Kw

10-0014

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

• čistenie kožených
sedačiek

ROZVOZ ZDARMA!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.annastudio.sk

• upratovanie

PREDAJ NOSNÍC

0917 568 470

KLIMATIZÁCIA

16-0036

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

10-0038

Novootvorené

KA M ENÁ R STVO
avšak s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

Prvých 50
zákazníkov

• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabáty • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

1-hrob 1200 € na komplet
2-hrob 1600 € na komplet

Kancelária:

Záhorácka 12, Malacky

Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00

/panska konfekcia malacky

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14

10-0018

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

Kontakt:
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10-0001

0905 662 395

ing. kubaška

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
10-0122

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

16-0053

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí museli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými bankrotmi, ukončením podnikania, zatváraním živností.
Ale druhá najhlučnejšia mediálna
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí,
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hlavy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, nárokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

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

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potrebujú naozaj a súrne.
A keď už sme pri tých dovolenkách –
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej
prírody od krajného východu až po západnú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomôžeme navzájom tu, na Slovensku.
Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efektívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj
iné výrazy, ale sem sa akosi
nehodia. Keď sa reštrikčné
opatrenia utlmia, naozaj by
sme mohli aj s dovolenkami začať u nás. O nič neprídeme, to mi, prosím, verte.
S pozdravom –
hlavne zdravie vám
– (a aj trochu rozumu)

16-0134

Asi je to normálne, že s blížiacim sa koncom mája téma dovoleniek vyskakuje
pomaly už aj z povestnej „chladničky“.
Menej normálne je, že sa tak deje tento
rok.

Najlepší výber KOTLOV
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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.

Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré
sa upravuje podľa vývoja pandemickej
situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané,
ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia
veľmi ochotne poradia po telefóne, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory.
Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.
Čo je potrebné mať nachystané pri
kontakte s diabetológom?
Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje
o nameraných hodnotách hladiny cukru
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-
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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

Východné Slovensko

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

š.p. Pliešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného
majetku štátu - výberové konanie
1. Hnuteľný majetok – nákladné vozidlo NISSAN
Navara DoubleCab 2.5 dCi, EČ: 69 69348, i.č.: 0501094,
VIN: VSKCVND40U0418471, rok výroby 2011.
Minimálna predajná cena:
3 772,00 € bez DPH (4 526,40 € s DPH).

Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu, či
zdravotníckym pomôckam?
Sledujte si, aby ste mali doma zásoby
svojich liekov a používaných zdravotníckych pomôcok minimálne na 1 mesiac. Výrobcovia uvádzajú,
že COVID-19 nemá v súčasnosti vplyv na súčasné výrobné a distribučné
schopnosti liekov pre diabetikov.

Písomné ponuky zašlite do 03.06.2020 do 13.00 hod.
Obálku označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ
KONANIE VLM SR NISSAN NAVARA“.
Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

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

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

INZERCIA

0905 859 679

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

10-0113

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR

KLIMATIZÁCIE

západné Slovensko
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KONTAKT: 0905 528 713

Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome - a čo
mám robiť, ak má vírus v domácnosti
niekto?
Všetkým hygienickým opatreniam je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu, či chaty.
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné
chorému dať iba vyhradený priestor
v domácnosti.

16-0170

InzercIa

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

ELEKTRO

INŠTALÁCIE • OPRAVY

16-0149

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

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín,
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi
vypijete alebo užijete. Sledujte a opíšte
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava,
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,...

Vykonávame
všetky druhy
stavebných prác
izolácie striech
opravy domov
za výhodné ceny

servis

0910 111 100
0905 744 062
www.klimatizacia.info

0902 272 708

52-0054

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Aké sú príznaky a varovné signály
u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Rovnaké ako u nediabetika - zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu
byť ale u diabetikov menej výrazné.
Diabetici v popísaných prípadoch mali
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti,
napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie, alebo vzostup glykémií.

Výročia a udalosti
odoslal Samuel Morse z washingtonského Kapitolu na nádražie v
Baltimore prvý telegram na svete.

24. mája 1844

ONLINE OBJEDNÁVKA od 9:00
www.plzenskahodovna.sk
TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA od 9:00
+421 948 656 456

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

DENNE OBEDOVÉ MENU
Objednávka 9:00 - 11:00
Garancia doručenia do 13:00

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

ROZVOZ OD 11:00
Malacky + Kostolište zdarma
Do 10km min. odber 20E
Do 20km min. odber 20E + dovoz 5E

Plzeňská Hodovňa - Poctivá piváreň
Pribinova 16, 901 01 Malacky, Slovensko
plzenskahodovna #poctivapivaren
plzenskahodovna.sk

MA20-21 strana -
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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

0905 324 657

www.mavet.sk

16-0031

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

16-0047

redakcia:

COVID -19 odpovede pre diabetikov

16-0002

MALACKO
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10-0015

MALACKO

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU

MA20-21 strana -
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16-0169

BRNIANSKA 4

RODINNÁ PORADŇA / SLUŽBY

Potravinové balíky pre rodiny v núdzi

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám Peugeot 406, 1,8
benzín, r. v.: 1996, STK a EK
do 7/2020, naj.: 230 000 km,
cena: 600€.Tel. 0944461852
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim oktáviu alebo fabiu.
Tel. 0903416726
» Kúpim doma robený
traktor-starý
samohyb.
0944963682
03

» Predám 3 izbový byt na
Malom námestí v Ma, cena
dohodou.Tel. 0915589605
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu kompletne
zrekonštruovaný
(12/2018) moderný, 1,5 izbový
byt na Veľkomoravskej ulici v
Malackách. Byt voľný od 1. 6.
2020.Tel. 0903482310
» Dám do prenájmu samostatnú izbu so spoločnou
kuchynkou a hygienou, cena
150 €.Tel. 0903145523
» Samostatná izba na prenájom Malacky 0949254040
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Vymením byt na Stupavskej ul. v Malackách. Prízemie, rozloha 29,5 m2, vlastná
kotolňa, vlastné miesto na
parkovanie, pivnica 2 m2, za
byt bližšie k centru mesta.Tel.
0944011168
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09
09 DOMÁCNOSŤ
» Predám rohovú sedaciu
súpravu, cena dohodou.Tel.
0918327985

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

INZERCIA

0908 979 469

JARNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY
Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

Set obsahuje stroj, 2 x akumulátor
AK 30 a nabíjačku AL 101.

AKCIA
469.00
SET

SET

AKCIA

druhý
akumulátor

ZADARMO

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, 2 x akumulátor
átor
AK 30 a nabíjačku
u
AL 101.

Krovinorez
STIHL FS 55

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

AKCIA

+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

ZADARMO

AKCIA
249.00.00
299

~ 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)

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

KONSAD

www.metiron.sk

Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

MA20-21 strana -

AKCIA
399.00

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

KONSAD s.r.o.

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

druhý
akumulátor

ZADARMO

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

AKCIA

36-0007

Dňa 27. 05.
2020 uplynul
rok, čo nás
navždy opustil milovaný
manžel, otec a
starý otec Jaroslav Baňár z
obce Gajary. S láskou a úctou
spomínajú manželka, syn a
dcéra s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu prosím,
tichú spomienku.

VEĽKÁ

s piatimi a viac deťmi majú nárok na
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv.
veľkej potravinovej pomoci je možné
požiadať mestský úrad alebo Charitu
aj o potraviny, ktoré im poskytujú obchodné reťazce. Potravinové reťazce
môžu potraviny darovať jednotlivcom
alebo organizáciám. Cieľom je zabrániť
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť
na Charite, kde sa potraviny z reťazcov
roztriedia a rozdajú príjemcom.
Na pomoc podobným osudom,
ako je váš, sme aj my v Centre konkrétJe viacero možností, ako vám po- nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, zbierku na nákup a distribúciu potrači ste príjemcami potravinovej pomoci, vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov poa to na stránke Slovenskej katolíckej travín pre rodiny v núdzi. Pomôžeme
charity u príslušného okresného ko- a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet
ordinátora, príp. na územnom spolku na www.centrumfemina.sk.
červeného kríža alebo na ústredí úradu
práce. Príjemcami potravinovej pomoci sú osoby v hmotnej núdzi alebo osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo
krízovej životnej situácii. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú
situáciu sa považuje životná situácia
krátkodobého charakteru, z ktorej sa
občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad,
ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom
» Zuzana Gajdošová
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živisociálna pracovníčka
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA
živelnými pohromami, a pod. Rodiny
– projekt Fóra života

16-0129

SPOMIENKY

„Sme osemčlenná rodina so šiestimi školopovinnými deťmi. Manžel
je invalidný dôchodca, donedávna
si privyrábal na brigádach, ja som
nezamestnaná na aktivačných prácach. Deti sú teraz počas pandémie
doma a treba im pripravovať jedlo.
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu,
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny,
mlieko, mäsové výrobky. Prosím,
pomôžte nám nakúpiť aspoň základné potraviny, aby sme nejako
zvládli toto náročné obdobie.“

51-0004

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj
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Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0105

4

SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKO

5

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

16-0007

NOVINKY V PREDAJI

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

MA20-21 strana -
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16-0168

AKCIA

BÝVANIE

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám kuratá na ďalší
chov 1-týždňové a staršie,
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 mladé biele hrdličky 1 ks za 4 €. Tel. 0910162463
»
Darujem
mačiatka
0905513941
» Predám pšenicu, tritikal. Plavecký Štvrtok. Tel.
0915142127
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim hudobný nástroj.Tel.
0907374235
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903753758
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ /14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCUPRÁCU
15 HĽADÁM

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.

10-0016

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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ŠKOLA / BÝVANIE

MALACKO

7

Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl
Od prvého júna sa opäť otvoria zák- minister školstva. Do materských škôl
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá- sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, zdravotníkov, policajtov, vojakov a
dochádzka však bude dobrovoľná.
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov,
Škôlkari a prvostupniari budú pedagogických zamestnancov. Minismôcť stráviť jún v škole za prísnych ter školstva poznamenal, že zverejnepodmienok. Bez klimatizácie, iba vo ný bude pomocný materiál k otváraniu
svojej skupine a s rezervným rúškom v materských a základných škôl. Podľa
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz- neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stihhodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ- týždeň neskôr.
ných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude
Predseda vlády Igor Matovič posmieť byť v skupinách najviac 15 detí, v znamenal, že základné umelecké škoškolách najviac 20 žiakov na jednu trie- ly môžu vyučovať individuálne, teda
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, jedného žiaka. Bližšie podmienky,
a pre vyššie ročníky bude pokračovať za akých sa bude konať takéto vyučodištančné vyučovanie.
vanie, budú zverejnené v najbližších
Premiér Igor Matovič informoval, dňoch.
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling povedal, že
návrat do škôl bude sprevádzať viacero
hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.
„Rodičia budú môcť s deťmi zostať
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal
» red

NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk

10-0104

0911 690 217
0905 690 217

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

HUTNÍCKY
A INŠTALAČNÝ
MATERIÁL

16-0106

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM,
ŠACHTY, TRYSKY, RÚRY

www.123pozicovna.sk

10-0030

NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

KÚPEĽŇOVÉ
ŠTÚDIO

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
Premac KLASIKO
KOMBIFORMÁT 6 cm
mušľová alebo sivo-grafitová
11,99 €/m2 s DPH

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

Premac obrubník
parkový sivý 100/20/5
1,45 €/ks s DPH

Široký sorment
sor
sorm hutníckeho materiálu za vynikajúce ceny!
Ohyby priamo na mieste v našej ohybárni.
Akcia pla do 6.7.

MA20-21 strana -
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16-0016

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

BluEvo
BluEvolution
82 mm

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Skončenie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov

Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, ruka Tvoja už nepohladí...
Tvoje srdce však ostalo v nás, bude nás tešiť, bude nás hriať,
bude nám úsmevy rozdávať, i keď ty budeš v nebi sladko spať...

nanca vyplývajúcich zo skončenia pracovného pomeru dohodou z organizačných
dôvodov, nárok sa odvíja od dĺžky pracovného pomeru, odstupné najmenej v sume
jedného násobku priemerného mesačného
zárobku, je v prípade, keď pracovný pomer
zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov. V prípade, že pracovný
pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov a viac je zamestnávateľ povinný
poskytnúť odstupné vo výške najmenej päťnásobku priemerného mesačného zárobku.
Toto odstupné je zákonné minimum,
ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť s tým,
že zamestnávateľ si môže so zamestnancom
nad rámec zákona dohodnúť v dohode o
skočení pracovného pomeru aj vyššie odstupné.
V prípadoch, ak zamestnanec nesúhlasí
s uzatvorením dohody o skočení pracovného pomeru, je možné predpokladať, že
zamestnávateľ bude postupovať v zmysle
ustanovení Zákonníka práce a pracovný
pomer skonči výpoveďou zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov. Prípady,
kedy tak zamestnávateľ môže urobiť sme rozoberali v predchádzajúcom čísle.

S bolesťou v srdci
spomíname na bratov,
švagrov, strýkov
a prastrýčkov:
Dňa 26.7.2020 si pripomíname
dňa 25.5.2020 si pripomíname
smutné 8. výročie nášho
smutné 1. výročie nášho
z Jablonoveho.
S úctou a láskou spomínajú sestra Majka s rodinou, rod. Škodáková
a praneterky Sárinka a Lianka a najmladšia Leuška.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

• 1-hrob od 990 €
A
I
• 2-hrob od 1300 €
AKC
J
všetky
MÁ

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

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

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

kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

VIZITKY

Výročia a udalosti
vznikol v Prešove najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Prešov,
vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület).

25. mája 1898

KAMENÁRSTVO Janko

JOZEFA MASAROVIČA

16-0167

LADISLAVA
MASAROVIČA a

94-0069

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný
pomer z organizačných dôvodov so zamestnancom dvomi spôsobmi, a to, buď
výpoveďou z organizačných dôvodov,
ktorú sme rozoberali v predchádzajúcom článku alebo dohodou o skončení
pracovného pomeru z organizačných
dôvodov.
Dohoda o skončení pracovného pomeru
je dvojstranný úkon, ktorým na základe
zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Vzhľadom
na to, že ide o dvojstranný právny úkon,
strany sa môžu dohodnúť na rôznych ďalších podmienkach skončenia pracovného
pomeru a to aj nad rámec Zákonníku práce.
Dohoda o skončení pracovného pomeru
musí obsahovať obligatórne dve podstatné
náležitosti, ktorými sú vzájomný súhlasný
prejav vôle účastníkov skončiť pracovný pomer a deň skončenia pracovného pomeru.
Ak by niektorá z týchto podstatných náležitostí chýbala, dohoda by bola neplatná.
Vzhľadom na to, že pracovný pomer sa
skončil z organizačných dôvodov, je potrebné, aby tento dôvod bol v zmysle ustanovení Zákonníka práce v dohode o skončení
pracovného pomeru uvedený. Uvedenie organizačných zmien ako dôvodu skončenia
pracovného pomeru dohodou oprávňuje
následne zamestnanca na získanie odstupného.
Odstupné je jeden z nárokov zamest-

Najčítanejšie regionálne noviny

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

0905 859 679

www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0066

8

www.kamenarjanko.estranky.sk

Malacky, Záhorácka 12, tel. 0948 650 959

16-0021

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

10-0001

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

MA20-21 strana -
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SLUŽBY

MALACKO
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Frézovanie

www.kia.sk

komínov

KIA RIO EXTRA

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

so zvýhodnením až 1600 €

ZĽAVAEZ
10-0049

ER

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
Zacnite žit znova naplno s programom
#KiaSpoluVpohybe.

339 €

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

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

BENÁTSKE
STIERKY

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016
nositeľom najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu
vozidiel KIA na Slovensku!

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

16-0074

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Táto ponuka platí len na skladové vozidlá, bližšie informácie sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba paliva: 5,5-6,4 l/100 km, emisie CO2: 126-146 g/km / WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. O odklad splátok na maximálne 3 mesiace
s možnostou predlženia o dalšie 3 mesiace pocas trvania pandémie môže podla ustanovení zákona c. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo financnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpecnej nákazlivej ludskej choroby COVID-19 požiadat Fyzická osoba nepodnikatel (súkromná osoba) alebo
Fyzická osoba podnikatel a malý zamestnávatel v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie pre zákazníkov
o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na webovom sídle nášho financného partnera www.csobleasing.sk.

10-0063

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

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

16-0001

0911 566 799

MA20-21 strana -
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10-0040

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

0904 466 799
10-0066

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

Predstavujeme vám jedinecný program #KiaSpoluVpohybe so 7 garantovanými
istotami Kia, s ktorými získate prevratné šestrocné financovanie Kia Light s nulovým
úrokom, historicky najnižšími splátkami a možnostou ich odloženia až na tri mesiace,
cenové zvýhodnenie až do 1600 €, rocnú dialnicnú známku a plnú nádrž paliva zadarmo.
K tomu samozrejme získate aj jedinecnú 7-rocnú záruku Kia. Neváhajte a využite
7 garantovaných istôt Kia pri kúpe modelu Kia Rio, teraz v akcnej výbave EXTRA
už od 11 690 € s výbavou v hodnote 300 € zadarmo. Všetky informácie vám radi
poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

30䝖/䜋;䜋36,"

389 €

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

ÚRADNE / SLUŽBY
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Štatutári viacerých
typov organizácií, pozor!

K tomuto kroku dôjde na základe
zákona o e-Governmente. Na vstup do
elektronickej schránky je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom. Ten budú potrebovať od 1.
júna 2020 štatutári organizácií tretieho
sektora, politických strán, cirkevných
organizácií, záujmových združení, veľvyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých
zoznam je dostupný na Ústrednom
portáli verejnej správy: https://www.
slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_nezapisanych_PO.pdf.
Ministerstvo vnútra upozorňuje,
že napriek obmedzenému režimu na
policajných oddeleniach dokladov
prijímanie, výdaj či aktivácia občianskych preukazov funguje v prijateľných čakacích dobách, keďže tento rok
sa kvôli pandémii nového koronavírusu v agende dokladov neprejavila tzv.
pasová sezóna, teda nával žiadateľov o
cestovné doklady.
V súčasnosti oddelenia dokladov

fungujú päť dní v týždni. V pondelok,
utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14.
hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.
O elektronický občiansky preukaz
či jeho aktiváciu možno požiadať na
ktoromkoľvek oddelení dokladov na
Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu.
Vo vlastnom záujme je teda nanajvýš
vhodné využiť zostávajúci čas do začiatku uplatňovania nového spôsobu
komunikácie s vybranými subjektami
zo strany štátu.
Elektronické občianske preukazy
s čipom vydáva Slovenská republika
od decembra 2013. V súčasnosti je držiteľom platného elektronického OP 3,25
milióna občanov, pričom 62 percent,
teda vyše 2 milióny občanov, majú doklad aktivovaný, čiže majú prístup do
elektronickej schránky a môžu používať elektronické služby.

náradia
Prívesné vozíky
Pongratz a Agados
už aj v Malackách

• predaj
• prenájom
» red

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

10-0123

Budete totiž od 1. júna potrebovať
elektronický občiansky preukaz.
Týmto dňom Národná agentúra pre
sieťové a e-služby aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre
subjekty a organizácie, ktoré nie sú
zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN
• ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• STREŠNÉ OKNÁ
• OHÝBANIE PLECHOV
• STAVEBNÉ REZIVO
• REALIZÁCIE

Borský Mikuláš, Na výhone 1654 (žel. stanica)
MA20-21 strana -

10

41-0021

lanza@covering.sk | 0944 992 822

MALACKO

HLAVU HORE / SLUŽBY
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Vstaň a choď
Je medzi nami veľa ľudí, ktorí sa točia
okolo seba. Študujú, hľadajú, čo je
pre nich dobré, sústredia sa na seba
a nemajú odvahu niečo poriadne
urobiť. Jozefovi Boh povedal: „Vstaň,
vezmi si so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta (Mt, 13,20),“ alebo
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho
matku a choď do izraelskej krajiny
(Mt, 20,20).“ Na inom mieste sa píše:
„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17,19) alebo „Vstaň, vezmi si
lôžko a choď!“ (Mt, 9,6).

nasledovaní Krista, ale aj v bežnom živote. Mladí ľudia sa ma niekedy pýtajú
ako začať podnikať a ja som ešte neprišiel na inú odpoveď ako je - začať. Mnohí
sa nevedia rozhýbať a urobiť krok k manželstvu a založeniu rodiny. Nehovorím,
že by sme mali robiť veci rýchlo a bez
rozmyslu, ale skutočný svet poznávame
iba tým, že vstaneme a vykročíme. Skutočnú prácu sa nenaučíme z kníh a prednášok, ale iba z toho, že ju budeme robiť.
Máme dnes štyridsaťročné deti,
ktoré sedia pri mame za pecou a premýšľajú nad svojim životom a jeho zmyslom.
Slovo vstaň znamená aj prebudiť sa, Ich matkám by som poradil aby im prevstať z mŕtvych alebo vyjsť z hrobu. Po- stali posluhovať a povedali im: „Postav
trebujeme sa niekedy prebudiť zo svojich sa na vlastné nohy a choď do sveta.“
vlastných predstáv, pohodlia, lenivosti, Len tým, že prekonáme obmedzenia zo
strachu a neschopnosti konať. Po slove svojho pohodlia a strachu dokážeme
vstaň pokračujú Boh alebo Ježiš často objaviť svoj skutočný talent a povolanie.
slovom choď - vyber sa na cestu, rozbeh- Sme povolaní obohatiť
ni sa do sveta, postav sa prekážke, ktorá tento svet, nie vysedávať na mieste ako
ti stojí v ceste.
Ježiš nás volá k proaktivite a inová- nemocní a malociám. Všetko sa začína vierou v to, čo mocní. Slová vstaň a
nám hovorí. Musíme byť najskôr citliví choď nám hovorí Boh.
k tomu, aby sme počuli jeho hlas. Vstať On pozná našu cesznamená opustiť svoju komfortnú zónu. tu a postará
Slovo choď nás nabáda k prvému kroku. sa aj o našu
Zdá sa mi, že pribúdajú ľudia, ktorí ochranu.
majú problém „vstať a ísť.“ Nemyslím v
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
sir Edmund Hillary a šerpa Jamling Tenzing Norgay dosiahli vrchol
Mount Everestu.

49-0021

10-0028

29. mája 1953
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Najčítanejšie regionálne noviny

Máme šancu, že nás pandémia zmení
k lepšiemu
Prof. Dr. Horst Opaschowski je nemecký futurológ a dáva nám ako
ľudstvu nádej. Verí, že sa začneme
upínať na iné, no spoločensky dávno známe hodnoty.
Pán Opaschowski, môžeme sa ako
spoločnosť poučiť z koronovej krízy?
„Áno, samozrejme. Táto kríza je jedinečná, pretože sa týka nás všetkých a klaNová skromnosť
„Celkovo zo strany ľudí vnímam silnú
neochotu rozhadzovať. A predpovedám, že to tak zostane aj dlhodobo.
Občania prehodnotia peniaze a potrebu. Zmení sa aj forma vlastníctva.
Bude väčší dopyt po prenajatom, ako
po vlastnom bývaní. Dalo by sa to nazvať novou skromnosťou. Zdieľanie
áut by mohlo byť atraktívnejšie ako
nákup automobilu so splátkami na
polovicu života. Spotrebitelia budú
opatrnejší ako predtým a rozvážnejší.
A to podstatné pre život budú ľudia
hľadať v inom a inde, ako doteraz.
Dúfam a verím v to.“
Horst Opaschowski

die pred nás základné otázky o živote, o
smrti, o utrpení, ale aj o podobách šťastia.
Nie je to také jednoduché teraz sa vrátiť
do bežného každodenného rytmu akoby
sa na prvý pohľad mohlo zdať a obávam
sa, že to ani možné nie je. Ľudia teraz zrejme prehodnotia priority. Nanovo si určia
to, čo je pre nich dôležité. Zdravie je zrazu najväčšie dobro, novými „svätými“ sú
sestry a lekári. Určite sa posunie spotrebiteľská orientácia, ktorú sme mali až do
vypuknutia pandémie. Po kríze sa ľudia
budú sami seba častejšie pýtať – čo je pre
mňa dôležité a bez čoho sa efektívne môžem zaobísť? „Prispôsobená spotreba“ by
mohla byť novým vzorcom šťastia.“
Možno z tejto krízy vyjdeme chudobnejší – ale teda nie nevyhnutne
nešťastnejší.
„Rozdiel je v tom, či je kríza vzdialená
– napríklad taká Fukušima niekde v Japonsku – alebo či sme všetci postihnutí.
Sused vedľa, rovnako ako ľudia na inom
kontinente. Vďaka tomu je kríza okamžite
hmatateľná. A z výskumu šťastia vychádza
určitý psychologický jav, ktorý hovorí: Ak
ostatní dostanú toľko, ako ja, potom som
šťastný. Ak mám aj ja 1 000 eur ako suseda, som spokojný. Ale ak dostanem 2 000
eur a suseda 3 000, nie som šťastný, aj keď

Foto: Prof. Dr. Horst Opaschowski
mám v ruke viac peňazí. Porovnávame sa.
A nezáleží na tom, či je to v Španielsku, Taliansku alebo vo Francúzsku. Všade majú
ľudia rovnaké problémy. To je jedinečnosť
tejto krízy, ktorú môžete porovnať iba s
druhou svetovou vojnou, do ktorej bola
zainteresovaná polovica sveta.”

na dno zo stavu slušnej prosperity. Nikto
to neočakával. Teraz vyvstáva otázka –
čo bude v budúcnosti znamenať „stále
lepšie“? Na takýto trend sú navyknuté
už celé generácie. Toto bude mať trvalý
vplyv. Ani hospodárstvo nemôže ísť zo
dňa na deň k lepšiemu. Možno z tejto
krízy vyjdeme chudobnejší. Ale nie nevyNaozaj si myslíte, že spoločenské hnutne nešťastnejší. Skôr by som to videl
zmeny budú trvať? Či sa po kríze ne- naopak.“
vrátime k normálu?
Zo zdroja Der SPIEGEL spracoval
„Dúfam v to. Táto kríza nás zniesla až
Ivan Brožík

Pocta Jánovi Pavlovi II.

CVČ v čase pandémie

V deň 100. výročia narodenia sv.
Jána Pavla II. 18. mája slávil pápež
František svätú omšu nad jeho hrobom v Bazilike sv. Petra.
V homílii vyzdvihol tri črty svätosti
Karola Wojtylu: intenzívny život modlitby, blízkosť ľuďom a zmysel pre spravodlivosť, ktorá ide ruka v ruke s milosrdenstvom. „Boh miloval a navštívil
svoj ľud, keď poslal Cirkvi sv. Jána Pavla II. a zveril mu jej vedenie.“
Spomedzi mnohých čŕt dobrého
pastiera, ktoré možno nájsť u sv. Jána
Pavla II. vybral pápež František osobitne tri: jeho život modlitby, ktorá je prvoradou úlohou biskupa, jeho blízkosť
k ľuďom, tým blízkym a rovnako i tým
vzdialeným, a do tretice jeho lásku k
spravodlivosti.
Sv. Jána Pavla II. nazval pápež
František „mužom spravodlivosti a milosrdenstva“ a pripomenul, že mu išlo
o plnú spravodlivosť, vrátane tej sociálnej, ktorá zažehnáva vojny. Spravodlivosť a milosrdenstvo nemožno vzájomne oddeľovať, patria spolu, zdôraznil
pápež František: „Toto je dar, ktorý
nám zanechal: milosrdenstvo spravodlivosti a spravodlivé milosrdenstvo“.
Pápež pripomenul zásluhy Jána
Pavla II. na tom, aby sa u ľudí prehĺbilo
chápanie významu Božieho milosrdenstva, súčasťou čoho bolo aj jeho rozvinutie úcty ku sv. Faustíne Kowalskej.
Liturgická spomienka krakovskej rehoľníčky a mystičky bude od tohto dňa

S príchodom pandémie sa zastavil
život, no my v Centre voľného času
myslíme na svojich Cvečkárov aj v
tejto neľahkej situácii. Každodenne
vymýšľame rôzne aktivity vďaka ktorým môžeme byť s Vami bližšie. Týmto spôsobom môžeme rodičom uľahčiť túto situáciu a deťom spríjemniť
chvíle trávene v karanténe.
Pod heslom: „Na nudu u nás nie
je nikdy čas, preto Cvečko opäť zabaví vás“ každodenne pridávame príspevky na našom facebooku z oblasti
športu, hudby, tanca, jazykov, tvorenia či šachu. Veríme, že sa každý z
Vás v niečom nájde.
Ale to celé naše úsilie nie je len
o takýchto príspevkoch, ale aj o výzvach, do ktorých sa môžu vždy
zapojiť všetci naši Cvečkári. Bola
to napr. výzva k blížiacemu sa Dňu
Zeme pod názvom Príroda okolo nás,
kde deti mohli tvoriť a ukázať ako
si vážia a ochraňujú našu prírodu.
Môžeme ale povedať, že takéto rôzne
výzvy Vás ešte čakajú a my sa tešíme

platiť pre celú Cirkev, oznámil v rámci
homílie pápež František.
V kaplnke sv. Šebastiána so Svätým
Otcom koncelebroval kardinál Angelo
Comastri, ktorý je generálnym vikárom
pápeža pre Mestský štát Vatikán a arcikňaz Vatikánskej baziliky, pápežský
almužník kardinál Konrad Krajewski a
Mons. Piero Marini, ktorý bol 18 rokov
hlavným ceremoniárom Jána Pavla II.
Koncelebroval aj poľský arcibiskup Jan
Romeo Pawłowski, šéf Tretej sekcie štátneho sekretariátu, ktorý sa zaoberá diplomatickým personálom Svätej stolice.
Okrem rehoľných sestier, ktoré spevom
animovali slávenie, bolo prítomných i
niekoľko ďalších veriacich.
Od pondelka 18. mája sú v Taliansku povolené verejné sväté omše. Z tohto dôvodu sa popisovaným slávením
uzavrelo obdobie živých prenosov ranných omší Svätého Otca, ktoré vatikánske médiá prinášali denne od začiatku
karantény 9. marca.

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk
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VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
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na Vaše práce.
Pod záštitou Národného koordinačného strediska pre riešenie
problematiky násilia na deťoch a
ÚPSVaR Malacky sme spustili 1. ročník okresnej výtvarnej a literárnej
súťaže (online) na tému: Ide o súťaž
pre všetky deti základných škôl,
ktorá je rozdelená podľa stupňov.
Úlohou žiakov prvého stupňa ZŠ je
nakresliť obrázky, v ktorých opíšu
dobrý čin, prostredníctvom ktorého
niekomu pomohli v ťažkej situácii
a stali sa jeho hrdinom. Úlohou žiakov druhého stupňa ZŠ je vo forme
poézie alebo prózy opísať dobrý čin,
prostredníctvom ktorého niekomu
pomohli v ťažkej situácii a stali sa
jeho hrdinom.
Veríme, že túto situáciu spoločne
zvládneme a čoskoro sa vidíme u nás
v Centre voľného času, kde sa všetci
cítime dobre a kde môžeme rozvíjať
svoju osobnosť a talent.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

» cvč

EKOOKIENKO / SLUŽBY

Druhé Štrbské pleso už nemáme

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PÍLA
STUDIENKA
• dosky
• fošne
• hranoly
• strešné laty
• stavebné rezivo
• krovy

OBKLADY A DLAŽBY

Karol Mikláš

TEPOVANIE

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

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

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

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

10-0047

0908 367 227

HĹBKOVÉ

0907 721 667, Malacky

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

52-0063

55 m2 na prízemí
budovy AFK na
Záhoráckej ul. v MA
0903 431 134

10-0115

NEBYTOVÝ
PRIESTOR

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a finančných služieb.

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

× STROJOVÉ OMIETKY
» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE

Tel. 0910 644 981

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

26. mája 1946

41-0066

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407

MA20-21 strana -

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

63-0005

RS stavba s.r.o.

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

13

Výročia a udalosti

sa na Slovensku konali posledné slobodné parlamentné voľby pred nástupom komunizmu; Demokratická strana získala 62
percent hlasov, kým Komunistická strana
iba 30,37 percent.

16-0084

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

16-0019

0905 859 679
DÁM DO
PRENÁJMU

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

Odťahová služba zadarmo

MALACKY
Nová ul. 39

10-0011

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

16-0151

Tel. kontakt: 0918 103 138

AKCIA -30%
NA PRÁCU

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

63-0017

environmentálneho hodnotenia, aby
preverili postup okresného úradu, na
ktorom proces posudzovania zmeny
územného plánu prebieha. V prípade
akýchkoľvek podozrení sa minister obráti na príslušné miesta.
V lokalite plesa sa zvažuje viacero
nových výstavieb, na stole majú úrady
desiatky návrhov od rôznych developerov. V prípade, ak kompetentní vydajú
povolenia, zmeniť sa môže územný
plán viacerých pozemkov a išlo by o
„Akékoľvek ďalšie zásahy do toh- najväčšie zmeny za posledných 50 roto územia sú veľmi závažným rozhod- kov. Medzi najvýraznejšiu výstavbu by
nutím a bez rešpektu k prírode môžu patrilo vybudovanie kabínkovej lanovlokalitu nezvratne poškodiť. Nemáme ky, ktorá by spojila železničnú stanicu
žiadne druhé Štrbské pleso, preto si ho s areálom liečebného domu Helios a
musíme zachovať,“ vyhlásil Ján Budaj, následne aj s areálom FIS. Okrem iného
minister životného prostredia.
sa diskutuje o výstavbe novej zjazdovMinisterstvo životného prostre- ky, bytových domov, obchodov, športodia prostredníctvom svojich štátnych vísk, hotela či parkovísk. Tentokrát sa
ochranárov vstúpi do procesov. Aj keď to bez zásahu do prírody nezaobíde. Tá
ide o intravilán obce, zámery môžu ma byť dokonca veľmi zásadná.
zasiahnuť napríklad aj cenné rašeliProti novým návrhom vystúpila
nisko. Správa Tatranského národného verejnosť na čele s mnohými odborníkparku už dostala potrebné podklady a mi. Územie sa môže dosť rýchlo znevo svojom stanovisku bude plne hájiť hodnitiť, až znetvoriť, a cesta späť už
zachovanie prírodného bohatstva na nebude možná.
tomto území.
Minister životného prostredia
» red
zároveň poverí zamestnancov sekcie

16-0064

Minister životného prostredia Ján
Budaj vyzýva kompetentné inštitúcie, aby odložili svoje rozhodovanie
o zmene územného plánu Štrby vo
vzťahu k Štrbskému plesu. Práve
Štrbské pleso je vzácnou prírodnou
lokalitou a predstavuje erbové územie Vysokých Tatier. Navyše, voči
avizovaným developerským zámerom sa postavili aj miestni obyvatelia prostredníctvom petície.

Ponúkame lacný prenájom
garsónky s balkónom na sídlisku Juh,
Malacky. Cena: 350 € mesačne vrátane
energií a bez kaucie. Pri jednomesačnej
kaucii cena 300 € mesačne.
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10-0029

MALACKO

KULTÚRA / ZAMESTNANIE

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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Kontakt: 0915 973 529

www.upchaty-odpad.sk

0915 503 521

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

prijmeme na TPP
ADMINISTRATÍVNU
PRACOVNÍČKU

STAVEBNINY

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi
mzda: 800,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

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

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

MA20-21 strana -

94-0072

SBS GUARDING s. r. o.

16-0165

baluchova@krajn.sk, 0905 665 720

16-0018
16-0003

0915 213 700

Výročia a udalosti
sa uskutočnila sa druhá pražská defenestrácia.

32-0058

Info: 0905 310 906

NON STOP

23. mája 1618

BEZ UBYTOVANIA

16-0166

s ukončeným vzdelaním v odbore. Nástup ihneď.
Nástupný plat 6 eur/h brutto + benefity (aj na 50% úväzok)

KRTKOVANIE

OBCHODNÝ ASISTENT ČISTENIE
KANALIZÁCIE

- pomocné práce v logistike BA 4 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

ZÁHRADNÍČKU

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

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

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

KONSAD s.r.o.

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

SERVISNÝ TECHNIK

plat 700 € mes. brutto +
diéty + príplatky (1400 €)

prijme do TPP

0908 857 304

Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá
do trvalého pracovného pomeru:

PRIJMEM
VODIČA C, E,
ťahač, náves
na SK, CZ, AT

» Zdroj: TS Slovenská pošta

adrian.hurban@centrum.sk
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Obec Plavecký Mikuláš
podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na funkciu riaditeľa
Materskej školy Plavecký Mikuláš
/Materská škola bez právnej subjektivity/
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
– vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy pre príslušnú
kategóriu zamestnancov ,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia
výberového konania
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– overená kópia dokladu o vzdelaní,
– overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon
pedagogickej činnosti,
– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzajúcich v
prílohe žiadosti.
Miesto predkladania žiadostí do výberového konania:
Obec Plavecký Mikuláš, Obecný úrad č. 307, 906 35 Plavecký Mikuláš
Termín ukončenia prijímania žiadostí: do 12.06.2020 do 12.00
hodiny.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom:
„Výberové konanie MŠ – neotvárať“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne oznámený.

16-0171

Poštová známka s rozmermi 36,8 x
26,5 mm, vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 6 známkami a 6
kupónmi. Známku vytlačila technikou
ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko,
s.r.o.
Motívom poštovej známky je Ján
Pavol II. so svätožiarou s rodným domom vo Wadowiciach v pozadí a námetom kupónu je stretnutie Pápeža
Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom
kardinálom Korcom.
Súčasne s poštovou známkou je
vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou
FDC s dátumom 18. 5. 2020 a domicilom
mesta Bratislava. Motívom FDC obálky
je kľačiaci pápež pri modlitbe. Motívom FDC pečiatky je holubica (symbol
Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla,
1920 – 2005. FDC vytlačila technikou
oceľotlače spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je poľský autor Maciej
Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a
FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD. Ján Pavol II. – vlastným me-

nom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája
1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako
druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi
a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď
mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri
roky neskôr i jeho starší brat Edmund.
Otec zomrel v roku 1941.
Počas 2. svetovej vojny začal tajne
študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej
univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove
a v decembri 1963 sa stal krakovským
arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymenovaný za kardinála. V konkláve 16.
októbra 1978 ho kardináli zvolili za
264. nástupcu sv. apoštola Petra – za
pápeža.
Bol prvým pápežom slovanského
pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov
5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo
Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

16-0162

Slovenská pošta si s Poľskom pripomína 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. a pri tejto príležitosti vydala v pondelok (18. 5.) poštovú
známku „Spoločné vydanie s Poľskom: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s
nominálnou hodnotou 1,70 eura.

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA/-ČKU (1000 € + variabilná zložka)
RECEPČNÚ (900 € + variabilná zložka)
Tel.: 0903 730 423

16-0034

Storočnica Jána Pavla II.
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ZAMESTNANIE
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Viac informácií: tel.: +421 905 905 021
e-mail: zamecnikova@hsf.sk, www.hsf.sk
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MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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63-0077

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

34-0002-3

splátky od 98 €

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

