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MALACKO
avšak s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

Prvých 50
zákazníkov

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
Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959

10-0001

Kontakt:

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

ing. kubaška

• upratovanie

KANALIZÁCIA?

• čistenie kožených
sedačiek

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

0908 437 079

NONSTOP
0908 151 982

KLIMATIZÁCIA
3,5 Kw

PREDAJ NOSNÍC

ROZVOZ ZDARMA!

999 €

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

PREDAJ / MONTÁŽ / SERVIS

0907 598 168

16-0163

s montážou

0917 568 470
HĹBKOVÉ

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

10-0031

UPCHATÝ
ODPAD?
www.cistyodpad.sk

94-0069

Najlepší výber KOTLOV

Karol Mikláš

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

10-0047

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KA M ENÁ R STVO

10-0012

REALITNÝ MAKLÉR
15 rokov prax

● rýchly a bezstarostný predaj
● poradenský a právny servis

Miro PINTE
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0911 390 050 / miro.pinte@aurealba.sk

www.miropinte.sk

32-0061

Nemyslím teraz na zlodejov. Aj keď
si spomínam, že v mojom detstve sa
nikdy nezamykala bránka. A keď sa
spustil letný lejak, zrazu na podstiení
stáli ľudia, ktorí išli či už z obchodu,
alebo na omšu. A veľa bicyklov.
Píšete nám do redakcie dosť často,
aby sme pomohli s takým či onakým
susedským problémom. Viem, so susedmi je to často ťažké. Jeden sa sťažuje, že mu cez betónový plot padajú
orechové listy, ale neprekáža mu, že
na ten betónový plot nemá ani stavebné povolenie, ani súhlas suseda.
Druhému prekáža ohník na susedovej
záhrade, vraj sú na to ekologické vyhlášky, ale neprekáža mu umývať si
na svojom dvore kamión. Inému zas
vetvička bazy, presahujúca cez plot zo
susedovej strany, ale z tej vlastnej to
môže byť čokoľvek.
Plot má dve strany. Na tej vonkajšej sa nesmie robiť to, čo nám prekáža a
na tej vnútornej si zjavne môžeme robiť
čo chceme bez ohľadu na to, čo na to
sused. Fakt vám, milí čitatelia, nevieme v takýchto prípadoch pomôcť. Naša
redakcia nie je vybavená na riešenie

susedských sporov. Je na to občiansky
zákonník.
Úprava susedských vzťahov je zakotvená najmä v ustanovení § 127 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník“). Uvedené
ustanovenie upravuje povinnosť vlastníkovi veci zdržať sa všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, hovoríme tu o
obťažovaní iného a vážnom ohrozovaní výkonu práv iného. Obťažovanie
iného nesmie presiahnuť mieru primeranú pomerom. Musí ísť o taký zásah,
ktorý nie je spojený s bežným užívaním veci. Zásahy spojené s bežným
užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľných vecí sú susedia povinní strpieť.
Lenže, „miera primeraná pomerom“ u nás zjavne platí ako vyžadovaná povinnosť iba zo strany suseda.
Máme takú mentalitu. Najskôr som ja,
potom chvíľu nikto, potom zas ja a už
nikto. Zákonník nezákonník. Keby to
nebolo smutné, tak je to na
smiech. A niekedy sú tie
ploty fakt jediné východisko z núdze.
P.S. Zamykajte si
bránky, jeden dnes nikdy nevie... všetko
dobré –

16-0001

Mať plotom ohraničený pozemok
je fajn. Môj psík nebehá po cudzích
pozemkoch a cudzie sliepky zas nebehajú po tom mojom. Teda, nemali by. Aj keď – nie som priaznivcom
plotov. Sú štáty a spoločenstvá, v
ktorých to ide aj bez nich.

Novootvorené

52-0009-1

Môj svet za plotom

Týždenne do 27 450 domácností

10-0014
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Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
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pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

Stupava

KONTAKT: 0905 528 713

príbory SK

do vašej kuchyne
od roku 1991

www.annastudio.sk

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

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

OČNÁ OPTIKA

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

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Bratislavsko Východ
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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

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.

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

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

MIMORIADNY
JÚN

DÁM DO
PRENÁJMU

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

Vyber si svoju zľavu

NEBYTOVÝ
PRIESTOR

MULTIFOKÁLNE
SKLÁ

-50%
alebo

PRVÝ
PÁR

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

1+1 PÁR
OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
0948 777 971
www.oftalens.sk
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55 m2 na prízemí
budovy AFK na
Záhoráckej ul. v MA
0903 431 134

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

MERANIE DIOPTRIÍ

10-0124

západné Slovensko

Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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10-0113

ELEKTRO

INŠTALÁCIE • OPRAVY

16-0045

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

Často si umývajte ruky – platí stále.
Ak si ich nemôžete umyť, noste pri
sebe dezinfekčný roztok, aspoň s obsahom alkoholu 60-90 percent.
Každý druh rúška chráni svojho
nositeľa a aj jeho okolie. Rúška si praAj keď je už možné chodiť do ob- videlne meňte, niekoľkokrát denne.
chodov, je na každom jednotlivcovi, Pri kašli alebo kýchaní je zakrývanie
aby si zvážili, či do nich aj nevyhnut- úst a nosa civilizovanou samozrejne potrebuje ísť. Čím viac budeme mosťou.
Podporujte obranyschopnosť
prísni na seba, tým je väčšia pravdepodobnosť, že epidémiu zvládneme s organizmu stravou - dostatkom čerminimálnymi alebo malými násled- stvého ovocia a zeleniny, dostatkom
kami. Najzraniteľnejšie skupiny mu- rýb v strave. Jedzte iba tepelne sprasia chrániť seba a ostatní spoločne cované potraviny. Pravidelne sa vystavujte slnečným lúčom a doprajte
seba a ich.
V súčasnosti máme v rukách si pohyb vonku.
Používajte rukavice, ak sa dostaprevenciu pred prípadnou druhou
vlnou ochorenia. Z minulosti vieme, nete na miesta s vysokým rizikom –
že keď opatrenia pri iných nákazách v dopravných prostriedkoch, alebo
neboli dostatočné, alebo sa uvoľnili pri dotyku s nákupnými vozíkmi
veľmi rýchlo, bola druhá vlna masív- alebo košíkmi. Často vetrajte, dajte si
na a v oblastiach, kde si boli istejší, vyčistiť klimatizáciu.
Súčasnosť je pre každého z nás
následky druhej vlny boli iba o málo
menšie ako v prvej. Platí, že tento rok nová skutočnosť. Ale pravdou je, že
bude lepšie dovolenkovať doma, naj- každá epidémia sa raz skončí, skonlepšie na vlastných záhradách alebo čili sa všetky v histórii.
chatách, alebo proste doma. S epi- Skončí sa aj táto. Ako,
démiou sa ale budeme musieť naučiť to závisí aj od nás všetžiť, vírus ešte v Európe bude rizikom kých.
nákazy dlhšiu dobu.
To znamená – od
Dodržujte preto naďalej sociálnu VŠETKÝCH.
vzdialenosti medzi ľuďmi minimálne
jeden meter, lepšie dva metre. Nedo» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
týkajte sa takzvanej T zóny na tvári
Diabetologička, odborníčka na poruchy
(čelo, nos, ústa) neumytými rukami.
metabolizmu a výživy

10-0038

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Uvoľňovanie opatrení môže znamenať aj vážne riziko zvýšenia
nákazy. Preto je veľmi žiaduce,
aby sa opatrenia uvoľňovali postupne.

52-0063

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

10-0115

redakcia:

Každá epidémia sa raz skončí

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

16-0172

MALACKO
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ONLINE OBJEDNÁVKA od 9:00
www.plzenskahodovna.sk

DOMÁCE POTREBY

TELEFONICKÁ OBJEDNÁVKA od 9:00
+421 948 656 456
DENNE OBEDOVÉ MENU
Objednávka 9:00 - 11:00
Garancia doručenia do 13:00

OTVORENÉ DENNE
11:00 - 22:00
INTERIÉR AJ TERASA

ZĽAVA

20%

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

16-0002

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

Predaj mäsa

NA VYBRANÝ
TOVAR

a domácich výrobkov
klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...
PRASA • REBRÁ
HUS • KAČICA
BAVORSKÉ KOLENÁ

Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1, 0910 22 28 28

-61%

3x

zieme
doaj ve
k vám domov

• -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

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.
• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

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
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16-0175

AKCIA

16-0176

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)
10-0036

PEČENÉ

Pripomíname si smutné
šieste
výročie úmrtia
našej
milovanej
ma mič k y,
babičky Anny Švaralovej
zo Studienky, ktorá nás
navždy opustila dňa 30. 5.
2014. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S
láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami a ostatná
rodina.

To, že sa
rana zahojí
je len klamné zdanie,
v srdci nám
bolesť zostala a tiché
spomínanie. Dňa 2. 6. 2020
si pripomíname 9. výročie
úmrtia nášho syna Rudolfa
Ort-Mertla ml. z Plaveckého
Štvrtka. S láskou spomínajú rodičia, brat Stanislav
s rodinou, manželka, synovia Allanko a Maximko,
stareček s Evou a ostatná
rodina.

Tak
tíško
odišla duša
Tvoja, nestihol si ani povedať Zbohom, rodina
moja. Dňa
3. 6. 2020 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil Ing.
Stanislav Turek. S láskou
spomínajú manželka Janka a dcéry Stanka, Janka a
Peťka s rodinami. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým, čo nezabudli.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10.

Živnosť je jedným zo základných fo- cez portál slovensko.sk Na ohlásenie
riem podnikania v Slovenskej repub- živnosti fyzickej osoby je potrebné dolike. Na jej vykonávanie je potrebné ložiť výpis z registra trestov, doklady
ju ohlásiť. Ako a komu sa ohlasuje za- preukazujúce odbornú spôsobilosť vás
čatie podnikania na živnosť ? Aké po- alebo vášho zodpovedného zástupcu,
známe druhy živností ? Koľko to stojí ? ak takého máte (v tom prípade bude
potrebné doložiť aj jeho súhlas s výkoV prvom rade je potrebné uviesť, že nom tejto funkcie). Ďalej je potrebné
rozlišujeme tri druhy živností: voľné, doložiť aj doklad preukazujúci oprávviazané a remeselné. Na vykonávanie nenie užívať nehnuteľnosť ako miesto
voľnej živnosti nie je potrebná žiadna podnikania.
odborná kvalifikácia. Ich znenie nie je
JKM vás spolu s ohlásením živvymedzené zákonom, no Ministerstvo nosti prihlási ako fyzickú osobu aj do
vnútra SR vydalo zoznam odporúča- zdravotnej poisťovne, u správcu dane
ných názvov voľných živností. Viaza- a taktiež do sociálnej poisťovne. Súčasné živnosti sú činnosťami, na ktoré je ne vám pridelí aj IČO. JKM je povinné
potrebné preukázať kvalifikáciu alebo vám zo zákona vydať živnostenské
prax v odbore. Sú uvedené v prílohe č. oprávnenie do troch pracovných dní
2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten- od jeho úplného ohlásenia a zaplatenia
skom podnikaní (ďalej len „Zákon“) správneho poplatku, ktorý je 5,00 EUR
spolu s podmienkami na ich výkon. za každú ohlasovanú voľnú živnosť a
Poslednou skupinou živností sú reme- 15,00 EUR za každú remeselnú alebo
selné živnosti. Tie sú uvedené v prílohe viazanú živnosť. V prípade, že si živč. 1 Zákona a taktiež je na ich výkon nosť ohlásite elektronicky, je ohlásenie
potrebná odborná spôsobilosť, ktorá voľných živností bezplatné a správny
sa preukazuje výučným listom alebo poplatok za ohlásenie remeselných či
iným dokladom o ukončení príslušné- viazaných živností je len 7,50 EUR za
ho učebného alebo študijného odboru. každú ohlasovanú živnosť.
Živnosť môže ohlásiť ako fyzická,
tak aj právnická osoba. Živnosť sa ohlasuje prostredníctvom na to určeného
tlačiva alebo elektronického formulára
na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v posta» Tím advokátskej kancelárie
vení jednotného kontaktného miesta
V4 Legal, s.r.o.
(ďalej len „JKM“), alebo elektronicky,
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKCIA • 2-hrob od 1300 €
všetky
JÚN

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

kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0066

S
veľkou
úctou sme
si pripomenuli 8. výročie úmrtia
manžela a
otca Jozefa
Kaina z Lábu, ktorý nás
navždy opustil 12. V. 2012. S
láskou spomínajú manželka Mária, syn Miloš a dcéra
Tonička s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Ohlásenie živnosti

Kto žije v srdciach,
nezomiera.

Dňa 29. 5. 2020 sme si pripomenuli
30. výročie, čo nás navždy opustil
milovaný otec a dedko

~ 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

JÁN HALLA z Malaciek.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Alena, syn Ján
s rodinami a vnúčatá s rodinami.

16-0158

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

Najčítanejšie regionálne noviny

Naše srdcia sú plné lásky a spomienok na Teba.

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.

Dňa 4. 6. 2020 by sa dožil 90 rokov pán

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

MA20-22 strana -

ĽUDOVÍT PARTL z Perneka.

4

S láskou spomínajú manželka Mária,
dcéry Anna a Ľubomíra, syn Miroslav s rodinami.
Venujte mu prosím tichú spomienku.

16-0157

Občianska
riadková
inzercia

PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

16-0048

4

MALACKO

ŠPORT / SLUŽBY

5

AKCIA 2020

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2200 € • 1-hrob od 1500 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

OKULIARE DO DOMU

NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ
PRÍDEME AŽ K VÁM
MOBIL: 0944 077 229

16-0141

AKCIA na farebné zákryty

Maskotom XVI. letného Európske- generácie i profesionálnych grafikov
ho olympijského festivalu mládeže a výtvarníkov bola naozaj vysoká.
bude banský škriatok permoník. Už Preto aj výber najlepších návrhov v jedčoskoro bude známa aj jeho defini- notlivých kategóriách bol náročný.
tívna podoba.
Rozhodli sme sa oceňovať bez určenia
poradia. Verím, že definitívna podoba
Odborná porota ocenila pätnásť ná- maskota, ktorú čoskoro zverejníme sa
vrhov z 1102 prác, ktoré prišli do výtvar- bude verejnosti, a najmä Banskobystrinej súťaže Slovenského olympijského čanom, páčiť,“ povedal prezident orgaa športového výboru a organizačného nizačného výboru EYOF 2022 Banská
výboru EYOF 2022 Banská Bystrica.
Bystrica a primátor mesta Ján Nosko.
Medzi najmladšími deťmi do 10
V porote boli zástupcovia mesta
rokov získali ocenenia Liliana Mirgová Banská Bystrica, Slovenského olympijz Hrabušíc, Marián Horváth zo Šale, ského a športového výboru, Akadémie
Michal Gajdoš z Košíc a Tatiana Hel- umení Banská Bystrica, profesionálcmanovská zo Spišskej Novej Vsi. V ka- ni výtvarníci i biatlonistka Anastasia
tegórii do 18 rokov ocenila porota práce Kuzminová.
Juliany Kováčovej z Bratislavy, Natálie
Víťazné diela zverejnia organizáŠebovej, Karin Karchovej a Sofie Pod- tori súťaže na internetových stránkach
hornej z Michaloviec, Kristíny Šikyňo- www.eyof2021.com a tiež na sociálvej z Banskej Bystrice a Matúša Bene- nych sieťach.
dika z Košíc. V kategórii nad 18 rokov
ceny získali Denisa Virbová z Veľkého
Šariša, Karolína Michalcová z Brezian
a Marcel Hlaváč. Z profesionálnych
návrhov najviac zaujali práce Milana
Prekopa a Kataríny Lucinkiewiczovej.
Podobu maskota zverejní organizačný
výbor po detailnejšom profesionálnom
spracovaní jedného z ocenených návrhov.
„Celoslovenský veľký záujem
o zapojenie sa do výtvarnej súťaže
nás veľmi potešil. Kvalita celkovo 1102
» Zdroj: Organising Committee
zaslaných prác od žiakov základných,
stredných a umeleckých škôl, staršej
EYOF 2021 Banská Bystrica

www.kamenarstvo-bocan.sk

Pätnásť ocenených v súťaži o maskota EYOF

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

16-0173

NOVINKY
V PREDAJI

MA20-22 strana -
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HLAVU HORE / SLUŽBY, ZDRAVIE

Miesto činu

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim staré auto alebo
motocykel ČZ, Jawa, aj náhr.
diely a všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto.
Tel. 0905218938
» Kúpim doma robený
traktor-starý
samohyb.
0944963682

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

03

» Dám do prenájmu samostatnú izbu so spoločnou
kuchynkou a hygienou,
cena 150 €.Tel. 0903145523
» Prenajmem slnečný 1-izb
byt v centre Malaciek.Tel.
0918950543
» Prenajmem 2 izbový byt v
RD v Malackách v blízkosti
nemocnice a zámockého
parku (7 min pešo), kompletne zariadený, vrátane
el.sporáka, mikrovlnky, TV,
WI-FI, práčky a satelitu,
k dispozícii je 1 miesto na
parkovanie, cena dohodou.
Tel. 0903140594

0911 566 799

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

/panska konfekcia malacky

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

A J E TO !

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

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
» Predám pozemok ornú
pôdu,v KÚ Malé Leváre, cca
200 metrov od rekreačnej
oblasti Rudava (od vody),
výmer 16 000 m2, dobrá
bonita pôdy, cena dohodou
0908856948
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

0904 466 799
10-0066

04 BYTY / prenájom04

10-0018

BYTY - PRENÁJOM

36-0007

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

16-0008

» Predám Peugeot 406,
1,8 benzín, r. v.: 1996, STK
a EK do 7/2020, naj.: 230
000 km, cena: 600€.Tel.
0944461852
» Predám Renault kombi 1,5
cdi, nafta, r.v. 2004, 172500
km, cena 1500 € + dohoda.
Tel. 0908151984
» Predám náhradné diely:
motor, prevodovka, kolesá
na Favorit 135L, kolesá nové
na Škodu 120, lacno.Tel.
0905794318

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

Firma Toyota naučila svet slovo gemba dysi vyšiel na ulicu a postavil sa komu– dielňa, skutočné miesto, kde vznika- nistom, keď mnohí „revolucionári“ ešte
sedeli skrytí v kukurici. Dnes je tento pán
jú a kde sa riešia problémy.
ministrom. Sadne do auta a ide na miesto
Policajti nevyšetrujú nehodu alebo zlo- činu – na skládku, na priehradu, do lesa.
čin v kancelárii. Idú na miesto činu, kde Nerieši problémy v kancelárii na ministerzaistia stopy a urobia analýzy. Podobne stve, ale tam, kde vznikajú. Nie sú to výpostupujú aj manažéri vo firme Toyota. jazdy pre médiá. Po identifikácii problému
Miestom ich práce je gemba – miesto činu. nasledujú podnety na trestné oznámenia
Nesnažia sa iba opraviť nepodarok alebo a zmeny zákonov. Presne takto by mal
pokazený stroj, ale hľadajú opatrenia, pracovať manažér vo firme, starosta alebo
aby sa podobné problémy už nestali. Toto minister– nestať sa obeťou analýz, grafov
je základ dokonalých procesov vo výro- a správ, nevysedávať na schôdzach, nebe. Podobne pracujú však aj vývojári a podľahnúť rôznym poradcom a prikyvovakonštruktéri. Používajú veľkú miestnosť, čom. Zachovať si zdravý rozum a kontakt s
v ktorej sú na stenách zavesené výkresy, realitou, stretávať sa s normálnymi ľuďmi,
diagramy a grafy problémov, ktoré práve ale nezostať pri podávaní rúk, fotografiách
riešia. Stretávajú sa pri nich tímy a disku- a všeobecných sľuboch, ktoré sa nikdy netujú, zdieľajú svoje skúsenosti, prinášajú splnia.
návrhy riešenia.
Gemba funguje takto – choď na miesto
Porovnajme si to s prácou mnohých činu, pochop problém a
manažérov a inžinierov v našich pod- nájdi jeho príčinu, nanikoch. Sedia v kanceláriách, pozerajú vrhni opatrenia, aby
grafy v informačnom systéme, do výroby sa takýto problém
takmer nechodia. Pri návštevách firiem už nikdy a nikde nev Japonsku ma vždy zaujalo, že šéfovia zopakoval, zaveď tieto
trávili takmer všetok svoj pracovný čas v opatrenia a dohliaddielni – riešením problémov s ľuďmi, ktorí ni na to, či to
tam pracujú.
funguje.
Všímam si v posledných týždňoch
jedného politika. Volá sa Ján Budaj. Ke» Ján Košturiak

0903 150 740, 0905 4700264
264

16-0035

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

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

RS stavba s.r.o.

07

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

» 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

16-0160

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10.
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Tel. 0910 644 981

10-0011

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0005

6

MALACKO

SLUŽBY, ZDRAVIE

7

SPÔSOBUJÚ
VÁM SCHODY
PROBLÉM?
Stannah Vám ponúka stoličkové
výťahy na všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme, ako
získať na zakúpenie štátny
peňažný príspevok.

Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

Viac ako

750 000
Stannah

10-0027

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

52- 0067

0800 162 162
www.stannah.sk

inštalácií
výťahov

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
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TURISTIKA / BÝVANIE

Navštívte Habánsky svet
vo Veľkých Levároch

09

» Predám zachovalú rohovú sedaciu súpravu za 140
€.Tel. 0918327985
» Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183
» Predám mobilný slnečník
(na 5-tich kolieskach). Tel.:
0902 679 183
» Darujem za odvoz plynový sporák s el. rúrou, plne
funkčný, málo používaný.
Malacky 0907588191
» PREDÁM FUNKČNÚ 120L
MRAZNIČKU CENA 50E
0902264617
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 akvarijné rybičky cichlidy africké, rôzne
druhy.Tel. 0907720276
11

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903753758

13

» Predám starú vojenskú
benz. centrálu r.v.63, možná
výmena za zváračku dom.
výr. 0944634153
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» Hľadám si priateľku
som vdovec 70 roč. volať
0907343983

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10.

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

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
» red

ČISTENIE

KLIMATIZÁCIE

KANALIZÁCIE

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

VÝVOZ ŽÚMP

servis

0910 111 100
0905 744 062
www.klimatizacia.info

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

16-0047

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Veľké Leváre ležia na Borskej nížine
severne od Malaciek neďaleko toku Rudavy na plochej vyvýšenine – zvyšku
riečnej terasy Moravy. Dostupné sú
hromadnou dopravou, autom, ale aj po
nádherných cyklotrasách.
Pre milovníkov prírody
V blízkosti Veľkých Levár sa nachádza náučný chodník Rudava alebo Národná prírodná rezervácia Abrod. Sú to
územia na ochranu slatinnej vegetácie
s významnými rastlinnými spoločenstvami a reliktnými a vzácnymi druhmi rastlín. Ide o územia európskeho
významu a sú súčasťou plošne rozsiahlejšieho chráneného vtáčieho územia
Záhorské Pomoravie.
Zruční Habáni
Habánske múzeum je umiestnené v
Iserovom dome z roku 1717. Expozícia je
rozdelená do dvoch častí. V prvej časti
sa môžete oboznámiť s históriou Veľkých Levár a príchodom Habánov do
obce. V druhej časti sú ukážky habánskych remesiel. Habáni sa svojim spôsobom života snažili napodobniť obec
prvotných kresťanov založenú na spoločnom vlastníctve majetku. Postavili

si remeselnícke dielne predovšetkým
na výrobu keramiky a nožov, mlyn, pivovar, kúpele. Spoločne sa stravovali.
Nazývali sa bratmi a sestrami a svoje
sídliská označovali ako „bratský dvor“.
Boli vo všetkom sebestační, starali sa
o výchovu a vzdelávanie detí. Sami
trestali previnilcov.
Poklady sa otvárajú
Habánske múzeum bude otvorené
od 6.júna do 24. októbra každú sobotu
od 10.00 do 18.00 hod. Na prehliadky v
ňom radi uvítajú menšie skupiny návštevníkov. Viac informáciíí na kulturnydom@levare.sk
Stĺp hanby
Dnes by sa zišiel takmer v každom
meste, v každej obci. Menšie priestupky pri tom vo Veľkých Levároch boli
trestané vystavením previnilca na určitú dobu verejnej hanbe. Pripútali ho
k stĺpu hanby, aby sa mu ľudia posmievali a zároveň, aby on ostatných odstrašoval od podobných priestupkov.

10-0063

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

Prišli pôvodne zo Švajčiarska, no
nikde v Európe už po nich nenájdete tak impozantné pamiatky, ako
u nás na západe Slovenska vo Veľkých Levároch a v okolí.

16-0084

STAVBA
08 STAVBA08

Výročia a udalosti
sa uskutočnil posledný let lietadla nadzvukového lietadla Concorde.

31. mája 2003

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
ceny
• železiarstvo
dobré+
vé
• elektronáradie
blémoie
o
r
p
z
e
n
b rkova
• pletivá, rebríky
pa
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-16:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
zatvorené
Sob:
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32-0021-4

Občianska
riadková
inzercia

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0030

8

SLUŽBY

MALACKO

9

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

POKOSÍM
ZA VÁS

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

JARNÁ
AKCIA

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

51-0004

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

94-0069

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

16-0149

41-0020

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Husqvarna Automower® 305

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

POKOSÍM
ZA VÁS

JARNÁ
AKCIA

Akciová cena: 1 099 €

KIA RIO EXTRA

Bežná cena: 1 199 €

so zvýhodnením až 1600 €
Husqvarna Automower® 305

158

€*

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

MESAČNE
VRÁTANE
POISTIEK

Akciová cena: 1 099 €

Husqvarna Automower® 430X

Prémiový
model
pre€ všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
Bežná
cena:
1 199
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Akciová cena: 3 049 €
Bežná cena: 3 249 €
Navštívte našu predajňu:

Zacnite žit znova naplno s programom
#KiaSpoluVpohybe.

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

Predstavujeme vám jedinečný program #KiaSpoluVpohybe so 7 garantovanými istotami Kia, s ktorými získate
prevratné šesťročné financovanie Kia Light s nulovým úrokom, historicky najnižšími splátkami a možnosťou ich
odloženia až na tri mesiace, cenové zvýhodnenie až do 1600 €, ročnú dialničnú známku a plnú nádrž paliva
zadarmo. K tomu, samozrejme, získate aj jedinečnú 7-ročnú záruku Kia. Neváhajte a využite 7 garantovaných istôt
Kia pri kúpe modelu Kia Rio, teraz v akčnej výbave EXTRA už od 11 690 € s výbavou v hodnote 300 € zadarmo.
Cenníková cena auta je 12 590 €, akciová cena 11 690 €. Uvedená výška splátky 158 €* obsahuje PZP a havarijné
poistenie pri 25 % akontácii (2 922,50 €) a dĺžke splácania 72 mesiacov. Výška spracovateľského poplatku
predstavuje 233,80 €, poplatok za prevod vlastníctva po ukončení je 70,14 €.
Všetky informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

3 049 €

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

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

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

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

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
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 možnosťou predlženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona c. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 požiadať Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná osoba) alebo
Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ 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.
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16-0105
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RADÍME / BÝVANIE, ZÁBAVA

Úprimná vďaka pánovi
MVDr. Milošovi Struhárovi
zo Zohoru za neoceniteľnú
pomoc. Mnohých domácich
miláčikov vyliečil a zachránil zvieratkám život. S úctou Ing. Čulen Konštantín,
Pernek

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 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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

Zo všetkých strán počúvame rady
odborníkov, ako je potrebné často
si dezinfikovať ruky. Lekárne dezinfekčné prípravky už našťastie predávajú, ale pozor!

časti dverí automobilu, ktoré poničila
vybuchnutá fľaštička dezinfekcie. K
fotografii pripísali varovanie: „Väčšina
dezinfekčných prípravkov obsahuje
vysokokoncentrovaný alkohol. Sú teda
prudko horľavé a aj výbušné. Ak necháte takúto „bombu“ v aute na priamom
slnku niekoľko hodín, môže spôsobiť
katastrofu. V kombinácii výparov alkoholu a škrtnutia zapaľovačom v prípade fajčiarov je riziko dvojnásobné.“

Dezinfekcia je skutočne dôležitá,
zbavuje nás celkom spoľahlivo pôvodcov najrôznejších nákaz, ale sama o
sebe môže byť veľmi nebezpečná. Tvrdí
to britský denník Daily Mail. Upozorňuje, že ľudia by si dezinfekčné spreje a
fľaštičky nemali nechávať dlhšiu dobu Hygienické utierky
v aute. Sú na to viaceré dôvody, ich spoAj dlhodobé vozenie vlhčených hyločným menovateľom je alkohol.
gienických utierok v aute je vlastne
zbytočné. Medzi motoristami sú v obDve riziká dezinfekcie v teple
ľube najmä ich väčšie balenia. Škatuľu
V horúčavách – a všetci dobre vie- dáme niekde do priehradky a časom
me, že v kabíne auta na slnku sa veľ- sa hneváme, že je v nej už iba suchý
mi rýchlo vedia vytvoriť veľmi vysoké papier. Aj preto je pre takéto prípady
teploty – sa alkohol ako hlavná zložka vhodnejšie používať vlhčené utierky v
dezinfekčného prostriedku veľmi rých- jednorazovom balení, z ktorých alkolo vyparuje. Takže ak ho používate aj hol nevyprchá tak rýchlo.
dlhší čas, jeho pôvodný účel, a to je
likvidácia zdraviu škodlivých mikroorganizmov, sa stráca. Druhý dôvod je
ešte vážnejší – alkoholové výpary, ale
aj samotný prostriedok s obsahom alkoholu je za určitých okolností, najmä
pri vysokej okolitej teplote, explozívna
výbušnina.
Hasiči vedia svoje
Takéto nebezpečenstvo nie je iba teoretické. Hasiči z amerického Wisconsinu zverejnili fotografiu vnútornej

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

INZERCIA

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
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SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Bratislava • Malacky

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

0905 859 679

2
9
S 3 5
7
2
9
7
U4
1
4
D
5 7 3 8

10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

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.

MA20-22 strana -
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16-0016

POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE

Dezinfekciu nenechávajte dlho v aute

10-0023

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

41-0022
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BÝVANIE

11

náradia

BluEvo
BluEvolution
82 mm
NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

Prívesné vozíky
Pongratz a Agados
už aj v Malackách

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217
datom@datom.sk
www.datom.sk

10-0104

MALACKO

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

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

10-0125

• predaj
• prenájom

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

MA20-22 strana -
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16-0174

BRNIANSKA 4

SOCIÁLNY LABYRINT / BÝVANIE
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Najčítanejšie regionálne noviny

Odvody živnostníkov od júla

Keďže daňové priznanie je možné
podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci skončenia mimoriadnej
situácie, pre posudzovanie termínu
vzniku/zániku povinného sociálneho
poistenia SZČO budú rozhodujúce tieto
základné životné situácie:
1. SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020:
Vznik poistenia sa im bude posudzovať k 1. júlu 2020 tak ako doteraz.
Prípadné opravné daňové priznania,
ktoré takáto osoba podá po 31. marci
2020 budú zohľadnené až k prvému
dňu tretieho kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom
uplynula lehota na podanie daňového
priznania.
2. SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020
a využili „novú“ lehotu na podania
daňového priznania počas pandémie:
Vznik poistenia sa im bude posu-

dzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom uplynula lehota na
podanie daňového priznania (tá závisí
od skončenia mimoriadnej situácie –
pandémie).
3. SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania
za rok 2019:
Tejto skupine živnostníkov sa bude
posudzovať vznik/zánik poistenia v závislosti od toho, či posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30. septembra 2020 alebo
po tomto dátume (závisí od skončenia
mimoriadnej situácie – pandémie).
Ak sa im lehota na podanie daňového priznania v predĺženej lehote skončí
do 30. septembra 2020, vznik poistenia
sa im posúdi k 1. decembru 2020. Po 30.
septembri sa im vznik poistenia posúdi
od prvého dňa tretieho kalendárneho
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci,
v ktorom uplynula lehota na podanie
daňového priznania.

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

10-0225

0915 645 146
www.izoldetail.sk

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

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
bývalé kasárne
Továren
~ VODNÉ PRVKY
ská ul.
(POTOKY, JAZERÁ)

» Zdroj: SP

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

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

16-0129

Daňové priznanie môžu SZČO podať
až do konca mesiaca nasledujúceho
po tom, ako vláda ukončí trvanie
mimoriadnej situácie pre pandémiu. To pre nich z hľadiska platenia
či neplatenia „nového“ poistného
znamená, že Sociálna poisťovňa im
až po odovzdaní daňových priznaní
za rok 2019 bude môcť určiť, či a v
akej výške budú povinní platiť poistné v ďalšom období.

10-0030

NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

www.123pozicovna.sk

Frézovanie

komínov

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

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

ZĽAVAEZ

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

MA20-22 strana -
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10-0049

41-0066

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

ER

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

BEZPEČNOSŤ / SLUŽBY
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16-0019

KRTKOVANIE

ČISTENIE

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

0915 213 700

0907 721 667, Malacky

49-0021

63-0017

16-0003

NON STOP

www.upchaty-odpad.sk

16-0113

0908 979 469

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

0910 620 160

INZERCIA

KANALIZÁCIE

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

0907 211 797

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

16-0036

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

STAVEB N É
PR ˘CE

CHUDÍK -

16-0064

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

63-0083

MALACKO

MA20-22 strana -
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DOPRAVA / BÝVANIE, ZAMESTNANIE

A čo tak bicykel využiť aj inak?

KONSAD s.r.o.

prijme do TPP

32-0058

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

v Malackach

36-0002

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

od 35 €/deň v čistom
+ príplatky
devínska nová ves

možn
týžde osť
n
vypl ného
ácan
ia.

0917 920 781 I praca@traust.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá
do trvalého pracovného pomeru:

85_0335

príjme strážnikov na prevádzky

Čistiace, upratovacie a servisné práce
v automobilovom priemysle

SERVISNÝ TECHNIK

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

MA20-22 strana -

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

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

14

Kontakt: 0915 973 529

10-0061

16-0034

Hľadáme
brigádnikov

- 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

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

SBS GUARDING s. r. o.

Info: 0905 310 906

83-0010

0915 503 521

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

16-0166

ZÁHRADNÍČKU

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

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

15.06. 2020

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

info@c-group.sk 0903 431 350

kurz začína

0904 001 475

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

KURZ SBS
Volajte:

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

3000 EUR/mesačne Brutto

32-0062

CENA

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

PROGRAM HEIDENHAIN 530

195 €

Materiál - prvotriedna kvalita

BEZ UBYTOVANIA

HORIZONTÁR
CNC

Bližsie info: 0800 500 091

0907 887 056

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

PRACOVNÁ PONUKA

- práca na živnosť aj na zmluvu
hodinová mzda 290 KČ
12h pracovné zmeny (denné/nočné)
možnosť turnusov
ubytovanie zabezpečené

BEZ DEMONTÁŽE

85_0182

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

10-0127

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

Obnova strechy v najlepšej cene

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

94-0073

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA/-ČKU (1000 € + variabilná zložka)
RECEPČNÚ (900 € + variabilná zložka)
Tel.: 0903 730 423
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36-0002

Zareagovali na to veľmi pružne nieNielen bicykel je bicykel. Podľa
predpisov je to aj trojkolka, viac- ktorí výrobcovia, nateraz žiaľ iba menkolka a viacsedadlový bicykel (tan- ších a menej známych značiek. Avšak
ukazuje sa, že trafili do čierneho.
dem).
Na nemeckom trhu už je celkom
Na jednomiestnom bicykli nie je do- slušná ponuka viacosobových bicykvolená jazda viacerým osobám. A iba lov, prípadne bicyklov doslova náosoba staršia ako 15 rokov môže viesť kladných. Tie využívajú najmä kuriéosobu mladšiu ako 10 rokov buď na po- ri, ale aj poštoví doručovatelia. Takto
mocnom sedadle na prepravu dieťaťa vyrobené bicykle majú minimálnu
s pevnými opierkami na nohy, alebo v nosnosť vyššiu ako dvesto kilogramov,
prívesnom vozíku určenom na prepra- sú vybavené dodatočnými bezpečnostvu detí, prípadne na detskom bicykli nými prvkami, vystuženým a predĺpevne spojeným tyčou s vodiacim bi- ženým rámom, aby na ňom na mieste
cyklom.
obvyklom pre zadný nosič mohla byť
Lenže, čo ak sa na výlet chcú vy- napríklad detská dvojsedačka, alebo
brať napríklad dvaja dospelí, prípadne miesto pre dospelého aj s dieťaťom.
aj rodičia s dieťaťom?
„Kapitán“ vozidla sedí na prostriedku,
Najmä v mestách sa naučilo z pre- bicykel riadi a poháňa. Zadní pasažieventívnych dôvodov veľa ľudí presedlať ri sa na šliapaní nepodieľajú, pohonu
z hromadnej dopravy na bicykle. Ale aj pomáha elektromotor, ktorý už dnes je
rodinné či priateľské výlety do prírody na bicykloch takmer samozrejmosťou.
po pribúdajúcich veľmi dobre zjazd- Celkovej hmotnosti sú prispôsobené aj
ných cyklotrasách čoraz viac lákajú. brzdy.
A ako sa zdá, aj pre viac turistov stačí
jeden bicykel.
» red

16-0162

14

ZAMESTNANIE

15

Viac informácií: tel.: +421 905 905 021
e-mail: zamecnikova@hsf.sk, www.hsf.sk

MA20-22 strana -

15

10-0054

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY

16
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HĽADÁME

BRIGÁDNIKOV

NA PREDAJ MELÓNOV

88-0051

Dôchodcov, študentov...
0902 606 436, 0902 692 290
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63-0076

splátky od 98 €

Životopisy zaslať na mail:
gazdovske.produkty@gmail.com
gazdovske.produkty@gmail.com

atia 0.
y pl
2
Zľav 5. 6. 20
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

