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Diagnóza F 73

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zažili to pravdepodobne mnohí z 
nás. Nie také to klasické - chýba 
mi to alebo tamto čo má henten či 
onen, alebo mi prestala ísť práčka, 
potrebujem nové auto...

Byť na konci so silami, keď len 
zúfalo sedíte a hlavou sa vám prehá-
ňajú myšlienky ako ďalej, ani nie či, 
skôr ako vôbec nejak ďalej. Takých 
ľudí je na Slovensku veľa a v tejto 
chvíli myslím na každého z nich. 
Obdivujem silu, ktorú v sebe nachá-
dzajú na zvládanie pre bežného člo-
veka nezvládateľného, prekonávanie 
neprekonateľného a tešenie sa z toho, 
z čoho by sa iný zosypal ako domček 
z karát.

Obdivujem silu nezlomných a 
odhodlaných. Obdivujem tých, ktorí 
nemárnia čas politikárčením, nená-
visťou, závisťou, hlúposťou, mali-
chernosťou a jednoducho predlžujú 
život. Teda, vôbec nie jednoducho, 
ale dokážu to. Sebe či iným.

Mám dosť večne nespokojných, 
žijúcich vo svete dostatku, mám dosť 
povýšených, mysliacich si, že sú je-
diní oprávnení súdiť a odsudzovať. 
Mám dosť premúdrených, ktorí sa 
ešte nikdy neocitli v takej životnej si-

tuácii, v ktorej naozaj išlo o život a nie 
o doslova kraviny. Mám dosť tých, 
ktorí nás večne presviedčajú o tom, 
že iba ich “pravda” je PRAVDOU. A 
iba ich názory sú tými správnymi 
názormi. Dokonca, názormi povole-
nými a len tie ako jediné sú akcep-
tovateľné - ako pred viac ako tridsať 
rokmi, čo si už dnes mladá generácia 
v aktívnom veku nepamätá.

Naše životy sú panoptikom sku-
točných problémov, lebo, ako sa vra-
ví, naozajstné problémy nezažili iba 
ak tak idioti. To slovo nie je myslené 
ako nadávka, to je skutočný názov 
skutočnej diagnózy (Dg F 73).

Mimochodom, koľkí z vás už 
poznali, že “byť na konci so silami” 
znamená vlastne opäť stáť na začiat-
ku? A koľko tých začiatkov už máte 
za sebou? Čím viac, tým lepšie sku-
točne poznáte pravý život. 
A čím skôr ich absolvu-
jete, tým viac času vám 
zostane na samotnú 
zmysluplnú cestu.

Veľa šťastia pri jej 
zdolávaní!
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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Hľadáme
UPRATOVAČOV/ČKY

Čo: Upratovanie výrobných a administratívnych priestorov
Kde:  Bratislava - Devínska Nová Ves
Mzda: 620 EUR/mesiac + 100 EUR prémie + zmenové príplatky
Kedy: cez týždeň, 37,5 hod. úväzok
Zmeny: 1-zmenka alebo 3-zmenka (ranné, poobedné aj nočné)

Podmienky: fyzická zdatnosť, zmysel pre poriadok

Chcete si zarobiť a nerobí Vám problém fyzická práca?

Kontaktuj nás na: 0902 900 557
petra.makova@leadec-services.com

Ponúkame stabilnú prácu  s možnosťou zarobiť  800 € brutto 
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od 11.8. 2020

NA STRANE č.8
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959

Záhorácka 12, Malacky
Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

JÚL -
AUGUST VÝRAZNÉ ZĽAVY
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PREDAJ 
KVALITNÝCH

KRMÍV

ROZVOZ
ZDARMA!

Po-Pia
So

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470
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Vykonávame 
všetky druhy 

stavebných prác 
izolácie striech 
opravy domov 

za výhodné ceny

0902 272 708
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

0917 466 250

• 8+1 miest
• 49+1 miest

• 20+1 miest
• 57+1 miest

Luxusná a pohodlná
doprava vozidlami zn.

MAN, MERCEDES, VW
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www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

STAVEBNÉ
PR˘CE

0910 620 160
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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MALACKO

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

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

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

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

KOMPLETNÉ

OČNÉ
VYŠETRENIE

OČNÝ LEKÁR
alebo
OPTOMETRISTA

Gucci, Marciano, Tommy Hilfinger,
Ray Ban, ESPRIT, Hugo BOSS, Vogue,

Carerra Pier Martino, PRADA

Výber z 1000 značkových
dioptrických a slnečných rámov

0918 734 397
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Poprední odborníci na svete určili 
dvanásť faktorov, ktoré by mohli 
znížiť riziko demencie až o štyrid-
sať percent.

Podľa novej štúdie v odbornom 
časopise The Lancet by sa dalo zabrá-
niť štyridsiatim percentám všetkých 
chorôb s demenciou na celom svete - 
alebo aspoň oneskoriť, ak by sa ľudia 
správali rozumnejšie.

Je však potrebné zmeniť dvanásť 
zvykov, o ktorých sa preukázalo, že 
ovplyvňujú riziko demencie. Ich zo-
znam okrem nadmernej konzumácie 
alkoholu alebo vysokého krvného 
tlaku zahŕňa aj poranenia hlavy, stra-
tu sluchu alebo zlú školskú dochádz-
ku.

Očakáva sa, že do roku 2050 sa 
vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu 
dĺžku života počet ľudí, trpiacich na 
demenciu, zvýši na 152 miliónov. 

Už od veku 40 rokov by “hor-
ná” hodnota krvného tlaku nemala 
prekročiť 130 mmHg. Vedci tvrdia, 
že liečba vysokého krvného tlaku je 
doteraz jediným známym spôsobom, 
ako zabrániť demencii bez medika-
mentóznej podpory.

Tí, ktorí zle počujú, by si mali kú-
piť načúvacie pomôcky , dokonca aj v 
plnom rozkvete síl a veku. Všeobecné 
pravidlo znie - chráňte si sluch pred 
hlukom. Štúdie naznačujú, že riziko 
demencie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa 

stratou sluchu.
Dôležitá je ochrana hlavy, aby 

sa znížilo riziko zranenia. Na alkohol 
iba s mierou, nadmerné pitie vyvolá-
va zmeny v mozgu, ktoré tiež zvyšujú 
riziko demencie. Ľudia by mali byť 
fyzicky aktívni pokiaľ možno až do 
vysokého veku. Vedci tvrdia, že odvy-
kanie od fajčenia sa môže vyplatiť aj v 
staršom veku. Všetky deti by sa mali 
vzdelávať. Vzdelanie pomáha mozgu 
bojovať s chorobou. Tak isto tvorivé 
hry, akákoľvek duševná činnosť, aj vo 
vysokom veku.

So staršími ľuďmi, trpiacimi ná-
stupom demencie sa treba rozprávať, 
zamestnávať ich tvorivou činnosťou, 
vyžadovať od nich schopnosť spomí-
nať si na prežitý život. Hrajte sa s nimi 
trebárs ako s deťmi, verte, budú radi a 
bude ich to aj baviť.

Ako ovplyvniť riziko demencie

» red (Podľa Der Spiegel)
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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0911 566 799 0904 466 799
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HLINÍK V CENE OCELEHLINÍK V CENE OCELEHLINÍK V CENE OCELE

Brány / Bránky / Ploty

Exteriérové
riešenia na kľúč

0907-798 926
0915-063 805

hafismalacky@gmail.com
www.hafismalacky.sk
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Dámske
minišaty
a tričká

.009 .006

.504

ŠATY LOVE

TRIČKO CITY

TRIČKO BASIC
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3U PAPKÁČA, roh Veľkomoravskej a Jánošíkovej ul. 4, Malacky 

OBEDOVÉ MENU

CIGÁNSKA PEČIENKA
KAŽDÚ SOBOTU 7:30 do 12:00 h

ROZVOZ / 0919 488 012
- objednávky obedov
  do 10:00 h
- večerný rozvoz
  od 14:00 do 20:00 h

(pon - pia: 11 - 14 h)
 formou bufetových stolov
"zjedz, koľko vládzeš"
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• TLAČ JEDLÝCH OBRÁZKOV
PODĽA VLASTNEJ PREDLOHY

• KRABICE NA TORTY A ZÁKUSKY
• POŤAHOVÉ HMOTY NA TORTY
• POMÔCKY NA MODELOVANIE
• FORMY A FORMIČKY NA PEČENIE
• CUKROVÉ DEKORÁCIE A FARBY
• BEZLEPKOVÉ POTRAVINY
• MÚKA NA KVÁSKOVANIE

Kamenná predajňa: Gajary, 1. mája 1043, tel.: 0903 423 779 
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Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Paci�c, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

DOMÁCE POTREBY
Domáce
čerstvé
pečivo

DEKORÁCIE

vak
na pečivo

ošatky
z ratanu
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Dňa 8. 8. 
2020 si pri-
p o m í n a m e 
15. výročie 
úmrtia nášho 
syna Miroslava Kimličku z 
Malaciek. Stále si v našich 
srdciach. Dňa 1. 9. 2020 si 
pripomíname jeho nedo-
žitých 41 rokov. Zostaneš 
stále s nami.

Dňa 10. 8. 
2020 si pri-
pomíname 17. 
výročie úmr-
tia Ondreja 
Baláža z Veľkých Levár. S 
láskou a úctou spomína 
manželka, deti a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Odkúpim vaše staré, 
jazdené aj havarova-
né auto, ponúknite.Tel. 
0905218938
» Kúpim motocykel jawu, 
čz aj terénnu, a náhradné 
diely.Tel. 0907374235
» Kúpim starý bicykel a 
vojenskú vzduchovku 
VZ.47. tel. 0944963682

BYTY - PREDAJ 03

» Predám pekný veľký 
3-izb byt v centre Ma, 
čiastočne zariadený, cena 
121.000 € + dohoda.Tel. 
0903214185

BYTY - PRENÁJOM 04

» Ihneď dám do prenájmu 
pre 1 - 2 zamestnané oso-
by dlhodobo v centre Ma-
laciek zariad.garsónku v 
rod.dome, samost.vchod, 
dvor.Tel. 0910190666
» Prenajmem zariadenú 
izbu so soc.zariadením, 
komfort, v Zohore.Tel. 
0903361804
» Prenajmem 1-izb byt, 
plne zariadený, v cen-
tre Ma, mesačne 480 
€ vrátane energií.Tel. 
0904655078

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

Na Slovensku sa v tomto období stre-
tli tri prelomové udalosti - vírus, kto-
rý urýchľuje transformáciu ekonomi-
ky a spoločnosti, nová vláda, ktorá 
už nechce nechať rozkrádať krajinu a 
miliardy z Európskej únie na reformy. 

Do októbra treba predložiť do Bruse-
lu priority. Japonci vytvorili spoločnosť 
s najproduktívnejšími pracovníkmi na 
svete, Nemci vyrábajú najlepšie automo-
bily na svete, Američania majú najlep-
šie počítačové firmy a Číňania sa chcú 
stať veľmocou v umelej inteligencii. Aké 
budú slovenské priority?

Vytvorili sme svet, kde sú ľudia 
zdrojmi a moderné technológie sa vy-
užívajú na optimalizáciu ich využitia. 
Stimulujeme potreby a spotreby ľudí, 
aby sme ešte viac drancovali prírodu, 
vyrábali nové výrobky a hromadili od-
pad. Ľudia sú produktívnejší, ale majú 
stále menej času. Máme spoločnosť, 
kde bohatí ovládajú chudobných, rodi-
čia nemajú čas na deti a dospelé deti na 
svojich starých a chorých rodičov. Úrad-
níci šikanujú občanov, firmy zarábajú na 
nemocných. Autá a peniaze majú lepšie 
príbytky ako ľudia. Rast materiálneho 
bohatstva nevedie k rastu pokoja v na-
šich dušiach.

Čo keby bol prioritou človek? Hovo-
rí sa o ochrane života pred narodením, 
ale málo o jeho ochrane a kvalite od na-
rodenia do smrti. Vytvorme krajinu pre 
človeka, kde technológie oslobodia ľudí 
a dajú im čas pre svoje deti a rodičov. Kde 
budeme mať čistú pôdu a prírodu, ale aj 
čisté vzťahy bez klamstiev a podvodov. 
Krajinu, kde sa naučíme počúvať jeden 
druhého s spolupracovať. Deti budú mať 
rodičov a nebudú vyrastať v detských 
domovoch a väzniciach. Starkí nebudú 
opúšťať tento svet odložení a osamelí, 
ale v kruhu svojich blízkych. Ľudia ne-
budú nepotrební, neužitoční, neprispô-
sobiví - ale milovaní a prijatí. Aj tí, ktorí 
zišli z cesty, stratili sa, blúdia. Ukážme 
svetu, že malá krajina v srdci Európy, je 
krajinou pre ľudí - aj tých najbiednejších 
a najslabších. Nemusíme byť najlepší vo 
výrobe áut alebo digi-
talizácií. Spýtajte sa 
obyčajného človeka 
čo je v živote dôleži-
té. Často dostaneme 
odpovede - zdravie, 
rodina a rešpekt. 
V y t v o r m e 
krajinu pre 
ľudí. 

Priorita človek

» Ján Košturiak
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Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. 
Nepočuť už Tvoje slová, ani žiaden hlas, 
ale v našich srdciach zostávaš vždy pri nás.

Dňa 14. 8. 2020 si pripomíname
nedožité 81. narodeniny
�ROLA DÚNA� z Veľkých Levár.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, deti Danka s manželom, Ľuboš,
vnuci Richard s manželkou, Petra s manželom, pravnuci Ninka, Milanko,
Filipko, súrodenci Michal, Júlia, Milan, Oľga s rodinami, švagor Janko
s manželkou, krstné deti Janka, Mária, priatelia a kolegovia.
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
AUGUST

krátka
dodacia lehota
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Stupava

ODVOZ
MATERIÁLU

štrky - piesky
hydraulická ruka
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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Dňa 10. 8. 2020 
si pripomíname 
2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný

JOZEF HOLEŠ
z Malaciek.

Spomíname my, čo sme ho mali radi. 
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

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

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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NAČO
KUPOVAŤ

drahé
náradie,

PRÍĎTE SI 
ho k nám 
POŽIČAŤ

náradia
K

P
h

www.123pozicovna.sk

Duklianskych hrdinov 5
Malacky (oproti Gajdárovi)

tel.: 0940 64 00 64
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DOMY - PREDAJ 05

» Predám RD s veľkou 
záhradou v Perneku.Tel. 
0910901208

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám stavebný poze-
mok 520 m2 v Záhorskej 
Vsi.Tel. 0904644830

REALITY - INÉ 07

» Predám panelovú ga-
ráž 22 m2 (pozemok v 
OV), Malacky - Juh, cena 
12000 € + dohoda.Tel. 
0948091425

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kuratá na ďalší 
chov 1-týždňové a staršie, 
očistené 2,90 € / kg, živé na 
zabitie 1,90 € / kg, M. Cau-
ner, Kostolište 152. Tel. 0908 
151 966. Tel. 0911206783
» Predám jačmeň ozimný.
Tel. 0903770577
» Predám suchý hrach.Tel. 
0903427721
» Predám tohtoročnú pše-
nicu.Tel. 0903770577
» Predám malé balíky 
sena.Tel. 0903437289
» Predám pšenicu 15 € / 1 
q.Tel. 0915037424
» Predám pšenicu a jač-
meň.Tel. 0902127914
» Predám ovos, pšeni-
cu 18 € / 100 kg, Láb.Tel. 
0908745587
» Predám tohtoročnú čis-
tú vrecovanú pšenicu 18 € 
/ 100 kg.Tel. 0917980931
» Predám 3-mesačné 
sliepky z domáceho cho-
vu.Tel. 0907987473
» Predám váhu DECI-
MALKU do 200 kg 50e 
0908151984
» Darujem čierneho kocú-
rika. Tel. 0908 761 258 

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožit-
nosti, staré hodiny, min-
ce, fotografie, trofeje.Tel. 
0903416726

Občianska
riadková
inzercia

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

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Aby sme to správne pochopili, tak 
hneď na úvod - vlády môžu prijímať 
akékoľvek opatrenia, ale zmôžu iba 
málo, ak občania nechcú, alebo neve-
dia spolupracovať.

Televízne snímky spravodajstiev z 
ktoréhokoľvek mesta v Európe, či v USA. 
Čakanie na druhú vlnu. Kaderníčka so 
slzami na krajíčku sa sťažuje, že práve 
prežila prvú vlnu - ale druhú? Sotva ju 
zvládne. Došli jej všetky finančné pros-
triedky, vrátane rezerv. Je unavená, vy-
čerpaná, cítiť z nej obavy a neistotu. Už 
niet síl, ako počas prvej vlny, vzdorovať 
a prinášať obete.

Nemci, konkrétne napríklad z Ko-
chovho inštitútu, čo je naozaj renomova-
ná inštitúcia, poukazujú na mimoriadne 
znepokojivý vývoj. Grafy s počtom naka-
zených sú už oveľa vyššie, ako boli v aprí-
li počas prvej vlny, a to nielen v Nemecku. 
Počas prvej vlny občania spolupracovali, 
verili, že sa oplatí priniesť nejkaké straty 
na oltár bezpečnosti.

Dnes? Buď demonštrujú proti obme-
dzeniam, alebo si vôbec neuvedomujú 
žiadne riziká, alebo sa vzdali. V celej Eu-
rópe sa totiž opätovne začali sprísňovať 
opatrenia. Popri tom sa ľudia opaľujú na 
plážach, tiesnia sa pri vodných plochách, 

hory berú doslova útokom a zabúdajú už 
aj na to základné, čo ich môže (navzájom) 
ochrániť - masky na tvári. Dezinfekčné 
prostriedky sa vytratili z vestibulov, na 
terasách a diskotékach sa to bujaro veselí 
a druží.

Lenže, pandémiu nedokážu zvládnuť 
iba politické nariadenia a na druhej stra-
ne, druhá vlna podľa odborníkov môže 
byť ešte horšia, ako bola tá prvá. A počet 
nových infekcií stále varovne stúpa. Je 
to na občanoch. Zatiaľ v podobe preven-
cie. Alebo ich nevšímavosť až hlúposť si 
vyžiada aj druhé zastavenie ekonomiky?

Čo prinesie menej škôd? Nechajme na 
každého z nás. Na rozum a zodpovednosť 
každého z nás. A snažme sa vysvetľovať. 
Nejde vôbec o fazuľky. Alebo - kto z nás 
má ešte silu a ekonomický potenciál na 
druhé zastavenie ekonomiky?

Pandémiu nezastavia opatrenia vlád

» red
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GBELSKÁ PÁLENICA
prijíma objednávky na sezónu

2020/21. Minimálne požadované
množstvo pre začatie

pálenia je 100 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

Ponúkame
možnosť

bezplatného
uskladnenia

kvasu v našich
priestoroch
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PRESŤAHOVANÁ
Nádražná 1911
Malacky

Viac info: 0915 726 087 | cajovna.v.raji@gmail.com | 
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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MIOSTEEL
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ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady
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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

NOVINKY V PREDAJI
33

-0
05

8
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DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám skartovač-
ku, cena dohodou.Tel. 
0908880728

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim červenú kra-
bičku od hodiniek Heu-
er zaplatím 50 eur. Tel. 
0944137683

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Hľadám prácu ako mu-
rár, pomocný robotník.Tel. 
0949681196
» Ožehlím bielizeň u Vás 
doma v Malackách.Tel. 
0903759353

ZOZNÁMENIA 16

» Muž ŤZP 41 hľadá pria-
teľku 0944023252
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia

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

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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Obec Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov týmto oznamuje, že
stavebné pozemky

- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5800, druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2 , 
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5807, druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2 , 
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5808, druh pozemku Orná pôda vo výmere 707 m2 , 
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5818, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 , 
- pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5827, druh pozemku Orná pôda vo výmere 707 m2 ,  

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre 
katastrálne území Plavecký Mikuláš na LV. č. 584  2161, sú určené 

na odpredaj a budú sa predávať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

nehorších predpisov 
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej 

hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v 

znení nehorších právnych predpisov,
t.j. minimálne za cenu 40,76 €/m2

Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
nehorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na 
doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného 
majetku obce

do 07.09.2020, osobne alebo poštou, do podateľne 
obecného úradu v Plaveckom Mikuláši

Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej 
forme na Obecný úrad obce Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký 
Mikuláš 906 35 (za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie deň 
doručenia poštovej zásielky do podateľne obecného úradu v 
Plaveckom Mikuláši)

Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
a) Na úradnej tabuli obce od 04.08.2020
b) Na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš: 
www.plaveckymikulas.sk

Odpadky sa budú zbierať v okolí 
Troch dubov. Dobrovoľnícka skupina 
Malackí Zberači pozýva všetkých ob-
čanov Malaciek a okolia na mestský 
zber odpadu. Čistiaca brigáda sa začne 
v nedeľu 16.8. o 9:30 na parkovisku 
pred Bowling Barom Malacky (mapa: 
bit.ly/2EP9cFr). Odtiaľ sa účastníci spo-
ločne presunú k čiernym skládkam v 
okolí Troch dubov. 

Nezabudnite si so sebou priniesť re-

pelent, fľašu s vodou a hlavne dobrú 
náladu! Organizátori zabezpečia ruka-
vice, vrecia, odvoz odpadu a dezinfek-
ciu na ruky. V prípade nepriaznivého 
počasia sledujte Facebook (www.face-
book.com/events/656766321855806) 
a Instagram (www.instagram.com/
malackizberaci) Malackých Zberačov, 
kde bude zverejnená informácia o prí-
padnom presunutí akcie.

V piatok 14. augusta 2020 sa v 
priestoroch Kultúrneho domu v Gaja-
roch uskutoční v dopoludňajších ho-
dinách 8:00 - 11:00 h odber krvi. Vstup 
darcu je len s ochranným rúškom na 
tvári, bude mu odmeraná teplota a je 
nutná dezinfekcia rúk a dodržiavanie 
rozostupov. Občerstvenie pre darcov je 
zabezpečené. Pozývame všetkých od 
18 do 60 rokov. Prineste si občiansky 

preukaz a kartičku poistenca. Poďme 
spolu darovať život.

Malackí Zberači pozývajú 
na mestskú čistiacu brigádu 

Podeľme sa o to najcennejšie



MA20-32 strana - 9

SLUŽBYMALACKO
9

16
-0

07
4

Spoznajte novW svet elektrifikovanWch vozidiel Kia naaivo
PrJhte a zaaite s nami elektrizujTce momenty na KIA GO electric tour.
Vyuaite jedinefnT Fancu vyskTFaJ si naaivo najnovFie plne elektrickF
a plug-in hybridnF modely Kia, spoznajte vFetky ich vWhody, poslednF
trendy, inov?cie a technolOgie. KIA GO electric tour sa uskutofnJ v naFej
predajni. Nev?hajte a rezervujte si testovaciu jazdu na www.kia.sk alebo
priamo u n?s na niaFie uvedenWch kontaktoch.

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 nosite,om 
najprestJanejFieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

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

www.kia.sk

31. 7. - 5. 8. 2020

Malacky Auto, MALACKY

NAVET0VTE KIA GO ELECTRIC TOUR,
OTESTUJTE ELEKTRIFIKOVAN, 
MODELY KIA A VYHRAJTE 
KIA e-Niro NA T=`DE1
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KVALITA PRE REMESELNÍKOV
Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ 
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Automower® 430X 
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami 
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna Automower® 305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení. 
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov. 
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Husqvarna AutomowerAutomower® 430X430X
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna AutomowerHusqvarna Automower® 305305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁSZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
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vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna Automower® 305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení. 
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov. 
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
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X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna AutomowerHusqvarna Automower® 305305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.
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KLIMATIZÁCIE
za mimosezónne ceny!

w w w . k l i m a t i z a c i a . i n f o

0910 111 100
0905 744 062

predaj   montáž   servis
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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Ministerstvo zdravotníctva sa pri-
pája k výzve Národnej transfúznej 
služby Slovenskej republiky na daro-
vanie krvi. V posledných týždňoch 
zaznamenala na svojich odberových 
pracoviskách pokles darcov krvi, čo 
sa prejavuje úbytkom zásob krvných 
prípravkov. 

Krv je v týchto letných týždňoch nes-
mierne potrebná z dôvodu vyššieho počtu 
úrazov či dopravných nehôd.  

„Pridávame sa k výzve kolegov z 
Národnej transfúznej služby. Ak môže-
me, pomôžme. Vyzývame aktívnych aj 
nových darcov, aby prišli darovať svoju 
vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť 
zásoby krvných prípravkov, ktoré sú ne-
oceniteľne potrebné v neočakávaných 
akútnych situáciách, ale aj denne pre 
ťažko chorých, napríklad onkologických 
pacientov s niektorým typom diagnóz,“ 
povedal štátny tajomník ministerstva 
zdravotníctva Peter Stachura.  

Darcovia sa už nemusia objednávať 
na presne určený čas, čo bolo jedným 
z preventívnych opatrení v súvislosti s 
COVID-19. Odberové pracoviská fungujú 
počas pracovných dní od 7.00 h do 14.00 
h, v utorok je čas predĺžený do 17.00 h. 
Stále však platí, že darcovia môžu využiť 
aj objednávanie na termín. Darovať krv 
môže osoba, ktorá za posledných 14 dní 
nebola v zahraničí, alebo nebola v úzkom 

kontakte s osobou, ktorá sa zo zahraničia 
vrátila. Všetky odberové pracoviská dodr-
žiavajú prísne bezpečnostné opatrenia na 
zabránenie šírenia COVID-19.

V deň odberu treba ľahko jesť a hlavne 
dostatočne piť! Ideálne vodu, čaj a môže 
sa aj čierna káva. Deň predtým sa treba 
vyvarovať jedeniu mastných jedál (úde-
niny, mliečne výrobky), pitiu alkoholu 
a fajčeniu.Na odberovom pracovisku sa 
preukážete občianskym preukazom a 
kartou poistenca, pravidelní darcovia 
aj preukazom darcu.Nasleduje odber 
vzorky krvi. Z nej sa zisťuje krvný obraz, 
hladina krvného farbiva a krvná skupi-
na.V niektorých transfúznych centrách 
dostanete po tomto malé občerstvenie.
Následne vás vyšetrí lekár. Zmeria tlak 
krvi a pulz, fonendoskopom vyšetrí pľúca 
a srdce. Ak vyšetrenia ukážu, že môžete 
darovať krv, sestra vám na odberovom 
lôžku vydezinfikuje lakťovú jamku a odo-
berie približne 450 ml krvi z lakťovej žily. 
Takéto množstvo je pre darcu neškodné. 
Odber trvá 5 až 15 minút.Po odbere sa od-
porúča ostať ležať minimálne 10 minút.
Nasleduje občerstvenie v bufete.

Ďalších 24 až 48 hodín sa odporúča 
vyvážená strava, zvýšený počet tekutín a 
odpočinok.

Aktuálne informácie, ako aj kontakty 
na odberné miesta nájdete na webe Ná-
rodnej transfúznej služby: www.ntssr.sk.

Ak môžete darovať, 
na Slovensku chýba krv!

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 8. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk

ZÁPASY 2020 / 2021 - jesenná časť
AUGUST
9.8. Most pri Bratislave (D) 17:30
16.8. FC Rohožník (V) 17:30
23.8. Devínska Nová Ves (D) 17:00
30.8. MFK Rusovce (V) 17:00
SEPTEMBER
2.9. TJ Rovinka (D) 17:00
6.9. SFC Kalinkovo (V) 16:30
13.9. FK Inter Bratislava (D) 16:30
19.9. ŠK Báhoň (V) 16:00

27.9. ŠK Bernolákovo (D) 16:00
OKTÓBER
4.10. ŠK Tomášov (D) 15:30
9.10. MŠK Senec (V) 18:30
18.10. Ivanka pri Dunaji (D) 15:00
25.10. OFK Dunajská Lužná (V) 14:00
NOVEMBER
1.11. PŠC Pezinok (D) 14:00
8.11. FK Rača Bratislava (V) 10:30 

FC Malacky - III. Liga Bratislava

» red
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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TEKOS, spol. s r. o.
Partizánska 1089/2
901 01 Malacky 

tekos@tekosmalacky.sk  |  0911 833 077

na dopravu (pre občanov)
na nové zákazky uzatvorené
a zrealizované v auguste
a septembri

Odpad likvidovaný
na oficiálnych
a legálnych skládkach
Všetky doklady potrebné
napríklad ku kolaudácii
Pristavenie do 24 hodín

LETNÁ AKCIA
NA ODVOZ

A LIKVIDÁCIU
ODPADU

10% ZĽAVA
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1390 €

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

ZADARMO: w
w

w.
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €

eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  16,20 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

Frost 2/10 číra  -  8,68 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SRDOPRAVA CELÁ SR
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.skMALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

AKCIA
na elektrické

ohrievače

-15%
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 22994
-0
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2info@ms-strechy.sk         www.ms-strechy.sk        0905 441 622

STRECHY
S HYDROIZOLAČNOU FÓLIOU

ISKROVÉ SKÚŠKY

0908 979 469

VIZITKY
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Vyrážate tento rok na dovolenku do 
prírody a chcete si užívať jej čaro? 
Na čo nezabudnúť, aby sa vydarila k 
spokojnosti celej rodiny? Prinášame 
zopár tipov.

Ak budú v najbližších týždňoch vaše 
kroky smerovať do prírody, pamätajte na 
zopár drobností, ktoré môžu byť užitočné 
a pomôcť k tomu, aby sa vaša dovolenka 
vydarila.

Pribaľte si cestovateľskú lekárničku
Okrem výberu miesta vašej dovolen-

ky by ste si mali dať záležať aj na výbave 
cestovateľskej lekárničky. Tá by mala byť 
umiestnená v suchu, chlade a tme, tak 
aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu. Vo 
všeobecnosti sa na dovolenku odporúča 
zabaliť: lieky, ktoré bežne užívate, lieky 
proti horúčke a bolestiam hlavy, lieky proti 
hnačke aj proti zápche, antihistaminiká, 
ktoré pomôžu pri alergických reakciách, 
antialergický krém, ktorý pomôže pri 
uštipnutí hmyzom, sprej alebo krém proti 
hmyzu, teda repelent, dezinfekčný pro-
striedok, pohotovostné obväzy, obväzovú 
vatu, pinzetu, nožničky, náplaste.

Nezabudnite na horské poistenie
Ak sa chystáte vyraziť na horskú tu-

ristiku, tak by ste nemali zabudnúť uza-
tvoriť si horské poistenie. Bez ohľadu na 
to, či chcete podniknúť len krátky výlet 
alebo túru, môže vám poistenie v prípa-
de nepredvídaných okolností pomôcť 
vyhnúť sa zbytočným starostiam navy-
še. Zo zákona je totiž každá osoba na-
chádzajúca sa v horskej oblasti povinná 
uhradiť horskej službe náklady spojené 
s výkonom záchrannej činnosti alebo s 
pátraním. Táto povinnosť sa nevzťahuje 
len na deti a fyzické osoby nespôsobilé 
na právne úkony.

Na túru sa poriadne pripravte
Ak sa vydáte na túru, horská služba 

radí, vziať si so sebou aj mobilný telefón. 
Priebeh túry si prezrite na mape alebo v 
turistickom sprievodcovi a v prípade po-
treby využite služby horského vodcu alebo 
horského sprievodcu. Na túru odchádzajte 
skoro ráno a dokončite ju do zotmenia. Pri 
zostupe je podľa odporúčaní horskej služ-
by nutné rátať s časom rovnajúcim sa asi 
70 % času výstupu. Pri pohybe v horskom 
teréne vám chôdzu uľahčí používanie tu-
ristických palíc. Na každú túru sa vystrojte 
primerane ročnému obdobiu, namáha-
vosti túry a jej dĺžke. Nevyhnutná je obuv 

s vibramovou podrážkou a plášť do daž-
ďa alebo vetrovka. V chladnejšom počasí 
alebo pri výstupe na sedlo alebo vrchol 
sú potrebné aj sveter, čiapka a rukavice. 
Nezabúdajte na jedlo a dostatok tekutín. 
Na orientáciu použite turistickú mapu, v 
ktorej sú zakreslené všetky dôležité údaje. 
Používajte vždy posledné opravené vyda-
nie, vyhnete sa omylom v teréne. Viac in-
formácií sa dozviete na stránkach horskej 
záchrannej služby, kde sú tiež pravidelne 
aktualizované najdôležitejšie informácie 
týkajúce sa aktuálneho stavu v horách na 
jednotlivé dni.

Chráňte sa pred kliešťom?
Keďže výskyt kliešťov v prírode je znač-

ný, pri potulkách prírodou by ste sa mali 
vyhýbať miestam,kde ich je najviac. Ide 
najmä o okraje lesov, vysoké porasty tráv 
či krovie. Je dobré zvoliť vhodné oblečenie 
pokrývajúce čo najväčšie časti tela, naj-
mä dlhé nohavice a ponožky. Vhodnejší 
je svetlý odev, na ktorom parazita skôr 
zbadáte. Zabúdať by ste nemali ani na po-
užívanie repelentov. Po návrate domov si 
musíte dôkladne prekontrolovať celé telo. 
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej 
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za 
uši, do podkolennej jamky a na intímne 
miesta.

Pobyt pri vode
K letnej dovolenke v prírode patrí aj 

možnosť osviežiť sa a oddýchnuť si po 
namáhavej túre niekde pri vode. Vo vše-
obecnosti platí, že najbezpečnejšie je 
kúpať sa na oficiálne prevádzkovaných 
kúpaliskách a na vodných plochách, 
ktorých kvalitu monitorujú orgány verej-
ného zdravotníctva. Tie zároveň výsled-
ky kontrol pravidelne uverejňujú počas 
letnej kúpacej sezóny na svojom webe. 
Ak už zvolíte kúpanie sa na prírodných 
vodných plochách, snažte sa nevstupovať 
do neznámej či hlbokej vody, ak nie ste 
zdatným plavcom. Nevstupujte do vody, 
ktorá na základe senzorických vlastností, 
akými sú farba, zákal, priehľadnosť pôso-
bí odpudivo a rovnako sa nekúpte vo vo-
dách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo 
a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky 
a zvieratá. Ak si nie ste istí kvalitou vody, 
urobte si jednoduchý test na prítomnosť 
siníc a to tak, že do priesvitnej nádoby na-
beriete vodu a necháte ju na svetle postáť 
15 až 20 minút. Ak sa na vode vytvorí prs-
tenec farebnej hmoty pripomínajúci pose-
kané ihličie alebo zelenú krupicu a voda 
pritom zostane číra, ide pravdepodobne 

o sinice. Ak zostanú mikroorganizmy roz-
ptýlene vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne 
nevýznamné riasy.

Majte deti stále na očiach
Ak ste pri vode s deťmi, je treba ich mať 

stále na očiach, pretože i malá nepozor-
nosť môže mať fatálne následky. Ak potre-
bujete ísť mimo dohľadu detí, zabezpečte 
im pri vode dozor inou dospelou osobou. 
Užitočné je aj používanie kúpacích pomô-
cok, teda kolies alebo rukávnikov, ktorých 
kvalitu by ste mali vyskúšať minimálne ve-
čer pred používaním. Pri pobyte na loďke, 
nafukovacom matraci či šliapacom bicykli 
musí mať dieťa vždy záchrannú vestu či 
rukávniky. Zvykať na vodu by si malo už 
v nízkom veku, čo najskôr ho treba učiť 
aj plávať, pretože aj začiatočník má lepšiu 
šancu udržať sa nad hladinou v prípade, 
že by potreboval pomoc.

Nezabudnite na pokrývku hlavy
Či už mierite k vode alebo na túru, po-

krývka hlavy je v oboch prípadoch dôleži-
tá. Aj horské slnko môže byť zradné. Naj-
mä počas veterných dní sa môže zdať, že 
slnko nesvieti až tak intenzívne a môžete si 
veľmi ľahko privodiť úpal.

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc
Podvrtnutý členok

Dôležité je zranený členok znehybniť, 
ideálne ho pevne obviazať šatkou alebo 
kusom látky. Ak noha opúcha alebo sa na 
ňu nedá od bolesti postaviť, treba vyhľadať 
lekára.

Odreniny
Pošmyknutie sa na ostrých skalách nie 

je na horách zriedkavým úkazom. Zväčša 
ide o drobné zranenia, ktoré stačí ošetriť 
čistou vodou a prelepiť náplasťou.

Krvácanie z nosa
Či už ho spôsobí riedky vzduch alebo 

úraz, zastaviť ho vieme stlačením mäkkej 
časti nosových krídiel. Držíme ich pri-
bližne 10 minút, následne tlak uvoľníme. 
Dýchame ústami a keď je to potrebné, stla-
čenie zopakujeme. V prípade masívneho 
krvácania, ktoré sa nám nedarí zastaviť ani 

po 30 minútach, vyhľadáme lekára.

Úraz hlavy
Sú veľmi nebezpečné a spôsobujú ich 

najmä pády. Nejde o nič vážne, pokiaľ sa 
neobjavia príznaky otrasu mozgu – zvra-
canie, dvojité videnie, ospalosť. Tieto prí-
znaky si vyžadujú neodkladné vyšetrenie 
odborníkom.

Zlomenina
Tento typ úrazu zvyčajne sprevádza in-

tenzívna bolesť. S končatinou by sa nemalo 
hýbať, čo najlepšie dosiahneme zafixova-
ním. V prípade zlomeniny dolnej končati-
ny, priviažeme kusmi látky zdravú nohu o 
ranenú, čím jej vytvoríme potrebnú oporu. 
K otvorenej zlomenine pristupujeme ako k 
rane, prekryjeme ju sterilným štvorcom z le-
kárničky tak, aby sme prekryli kosť. Okam-
žite voláme záchranku alebo horskú službu.

Silné krvácanie
Nech už ho spôsobí čokoľvek, najdôleži-

tejšie je krvácanie zastaviť. Ranu treba ob-
viazať alebo aspoň prekryť, aby sa do nej 
nedostali nečistoty. Priamym tlakom zatla-
číme na krvácajúcu ranu, na ktorú pritlačí-
me čistý kus látky. Poranenú časť opatrne 
zdvihneme nad úroveň srdca, dávame pri 
tom pozor na prípadné zlomeniny. Ranu 
obviažeme obväzom a vytvoríme cez ňu 
určitý tlak, aby zabraňoval ďalšiemu krvá-
caniu. Obväz však nesťahujeme príliš sil-
no, aby nebránil cirkulácii krvi. Následne 
vyhľadáme alebo privoláme pomoc.

Kliešťa vyberte správne
Prisatého kliešťa odstraňujte pinzetou, 

ktorú pritlačte čo najbližšie ku koži. Vyťa-
hujte ho pomaly, kývavým pohybom bez 
točenia. Najdôležitejšie je kliešťa nepo-
škodiť a nerozmliaždiť. Treba vybrať celé 
telo aj s hlavičkou. Ak nemáte poruke de-
zinfekčný prostriedok z lekárne akým je 
lieh, či jódová tinktúra, použite prípravok 
s obsahom alkoholu. Ak sa nepodarí od-
strániť kliešťa celého, je vhodné vyhľadať 
zdravotnícku pomoc.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva SR, Horská služba, Falck

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nezabudnite na poistenie, lekárničku, vhodnú obuv i pokrývku hlavy

Vyrážame za oddychom do prírody

Na horskú túru si treba aj v letných mesiacoch pribaliť teplé oblečenie. 
foto autor stux pixabay

Deti nenechávajte pri vode bez dozoru.                               foto autor qimono pixabay
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JEDNODUCHÁ PRÁCA
V MALACKÁCH

● Výroba tapacírov,
● lepenie a manipulácia s hotovými výrobkami,
● 3-zmenná prevádzka,
● VOĽNÉ VÍKENDY.

PLAT
Nástupný plat 700 €
Po skúšobnej dobe 890 €
+55 € dochádzkový bonus
+90 € mesačný bonus
+ príplatky

DOPRAVA ZABEZPEČENÁ Z RôZNYCH KÚTOV ZÁHORIA

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ NA 0903 744 856
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 18.08.2020

195 €
CENA 

KURAM
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Typ práce: Upratovacie a čistacie práce
Hodinová mzda: 3,50 €  / hod. v čistom + BENEFITY 

vYplácamE každý TýždEň ▪ NásTUp možNý IHNEď 

Ponúkam PRÁCU 
 v priemyselných parkoch dNv Bratislava a lozorno

V prípade záujmu volajte na telefónne 
číslo uvedené nižšie

0908 11 02 04 
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

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

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

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

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

Základná zložka mzdy
930 € brutto / priemerná

mesačná mzda až do
1200 € netto

Viac informácií:
p. Suchánková
0918 634 251

ZDRAVOTNÁ
SESTRA
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STUPAVA

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

podrobnos� na www.krajn.sk

POSTAVTE SI
S NAMI

KOMPLET DOM
TOP CENY na všetko
a špeciálna cena na materiál

do základov Vášho domu
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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok
sobota

9.00 – 18.00
8.00 – 12.00
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže
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D
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Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

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

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
ZN

ÍŽ
EN

IE
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Pracovník / pracovníčka vo výrobe

Neváhajte nás kontaktovať
0903 744 856

PONUKA 
PRÁCE 

Devínska Nová Ves
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obsluha automatizovaného zariadenia 

3-zmenná prevádzka

749 € �x + 150 € bonus + do 160 € príspevok na  dochádzanie
+ od 100 € príplatky + 300 € polročné odmeny
(Plat je uvedený brutto) 

menšia stabilná spoločnosť s rodinnou atmosférou

VOĽNÉ VÍKENDY

kontrola kvality komponentov 
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IDEAL Automotive Malacky, s.r.o. 
Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda:  700,- € brutto, výrazné navýšenie
   po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
   a mesačný bonus + ostatné bene�ty
» Moderné pracovné prostredie

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
    hlavný pracovný pomer 
» Viaczmenná prevádzka

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222
ia-kariera.sk@ideal-automotive.com  |  www.ideal-automotive.com

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

OPERÁTOR vo VÝROBEPracovná pozícia:

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –

Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky
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Vhodné pre ženy a mužov 
Pracujeme na 3 zmeny
Hrubá mzda: 800 € 
Variabilná zložka: 300 €
Stravné lístky: 4,50 € (1,40 € hradí zamestnanec)

adler Pelzer automotive
Slovakia, s.r.o. so sídlom
v Devínskej Novej Vsi

hľadá práve TEBA!

OPERÁTOR VÝROBY
VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE:

Vyrábame akustické komponenty
pre automobilový priemysel

Viac informácií na tel.: +421 918 872 966
E-mail: info@adlerpelzer.sk
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ
7 – 10 € / h
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PRÁCA V LOZORNE

NEVÁHAJTE NÁS 
KONTAKTOVAŤ

PLAT
742 € - Nástupný plat 

 793 € - po skúšobnej dobe 
+ 60 €  Dochádzkový bonus 
 +130 €  po skúšobnej dobe
+ Individuálne a kolektívne 

ohodnotenie do výšky 21 % z platu
+ Príplatky podľa ZP

(PLAT UVEDENÝ BRUTTO)

NÁPLň
PRÁCE

- Výroba komponentov 
do automobilov

- montáž, zaskladňovanie,
vstupná a výstupná 

kontrola

BENEFITY
-Ubytovanie -zabezpečené 

a plne hradené 
zamestnávateľom

- doprava - zabezpečená
a plne hradená 

zamestnávateľom - 
v rámci záhoria

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Práca v Rakúsku 
na rakúsku PZ! 

Hľadáme  
stavebných robotníkov 

s aktívnou nemčinou. 

Mzda od 12,50€/h.+diéty, 
príspevok na ubytovanie 

a cestovné náklady.
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OPERÁTOR VÝROBY
nástupná mzda 788,61 € + 10% + príplatky + trieda

OPERÁTOR LOGISTIKY
nástupná mzda 903 € + 10% + príplatky + trieda

ŠPECIALIZOVANÉ POZÍCIE
pre viac informácií nás prosím kontaktujte

• priaznivé pracovné prostredie
• výhodné �nančné podmienky
• zimný a letný bonus
• 5 dní dovolenky navyše
• príjemný pracovný kolektív
• príspevok na stravovanie 
• príspevok do 3. piliera

• možnosť nadobudnúť nové
   skúsenosti a zručnosti
• možnosť kariérneho rastu
• príspevok na �remnú
   autobusovú dopravu
   vo výške 70%
• možnosť bývania na ubytovni

Poďte s nami vyrábať interiér do luxusných automobilov

OTVORENÉ POZÍCIE:

Sme jedným z najväčších výrobcov komponentov pre automobily na svete

Spoločnosť IAC hľadá PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

PRÁCA PRIAMO V KMENI !!! NÁSTUP IHNEĎ

0908 979 469

INZERCIA
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Ministerstvo pôdohospodárstva zin-
tenzívňuje opatrenia na boj proti Af-
rickému moru ošípaných. Zameriava 
sa pritom na najvýznamnejšieho šíri-
teľa nákazy – diviačiu zver. 

Agrorezort zdvojnásobuje odpla-
tu za odovzdané vzorky z diviakov a v 
prípade nedostatočného lovu požiada o 
súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej 
republiky.  Rezort apeluje aj na drobno-
chovateľov, ktorým odporúča vykonať 
domáce zabíjačky.

Situácia s nákazou afrického moru 
ošípaných sa na Slovensku výrazne zhor-
šuje. Od prvého prípadu pozitívneho ná-
lezu afrického moru ošípaných (AMO) na 
území Slovenskej republiky už uplynul 
rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozší-
rila v poradí už do šiesteho okresu na Slo-
vensku. Celkovo na Slovensku evidujeme 
už 222 prípadov AMO u diviačej zveri a 12 
nálezov v chove domácich ošípaných.

Agrorezort nevylučuje, že aj najbliž-
šie obdobie so sebou prinesie šírenie tejto 
nákazy. Prispieť k tomu môžu jednak in-
tenzívne poľnohospodárske práce, ktoré 
zapríčiňujú migráciu zveri, ale aj zvýšený 
pohyb ľudí v prírode. Na túto situáciu sa 
ministerstvo pripravuje.

AMO sa výrazne priblížil ku kľú-

čovým oblastiam chovu ošípaných na 
Slovensku. V okrese Rimavská Sobota 
sa chová 37 000 ks ošípaných a v okre-
se Lučenec takmer 16 000 ks. Bravčové 
mäso je pritom jedno z najobľúbenejších 
a jeho spotreba 35,5kg na obyvateľa roč-
ne, predstavuje najvyššiu spotrebu spo-
medzi mias. Ministerstvo preto nechce 
dopustiť kolaps tejto komodity a situáciu, 
kedy by sebestačnosť tohto sektora ešte 
viac klesla.

Chovatelia, ktorí držia ošípané, sú 
povinní mať zaregistrovaný chov a to 
od jedného kusu chovaného pre vlastnú 
spotrebu. Veterinári preto zintenzívnili 
kontroly zamerané na túto povinnosť. 
Do súčinnosti zapájajú aj obce, pros-
tredníctvom ktorých už teraz vyzývajú 
všetkých drobnochovateľov, ktorí doma 
chovajú ošípané v rizikových oblastiach, 
aby uprednostnili čo najskoršiu domácu 
zabíjačku. 

Boj s africkým morom sa zosilňuje

» red
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OPERÁTOR VÝROBY
Ponúkame:
• Prácu v príjemnom, čistom a modernom prostredí
• Dobrý pracovný kolektív
• Stabilnú prácu v medzinárodnej spoločnosti
    PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS, S. R. O.
• Školenia
• Príspevok do DDS III. Pilier 
• Ročný bonus do výšky mesačného platu
• Príspevky zo Sociálneho fondu (poukážky, príspevky
    na školské pomôcky, atď.)
• Zabezpečená doprava do zamestnania (Záhorie)
• Jedáleň – stravné hradíte IBA 0,80 €
• NÁSTUPNÁ MZDA VO VÝŠKE 742 €/brutto + NAVIAC 
    MESAČNÉ BONUSY DO VÝŠKY 23% + DOCHÁDZKOVÁ
    PRÉMIA 60 € POČAS SKÚŠOBNEJ DOBY + všetky
    zákonom stanovené príplatky.

    PO SKÚŠOBNEJ DOBE VÁM MZDU AUTOMATICKY
    NAVÝŠIME A TO NASLEDOVNE:
    MZDA 793 €/brutto + MESAČNÉ BONUSY DO
    VÝŠKY 23% + 130 € DOCHÁDZKOVÁ PRÉMIA 
    + všetky zákonom stanovené príplatky

Kde nás nájdete? Spoločnosť PLASTIC OMNIUM AUTO
EXTERIORS, S. R. O. sídli v LOZORNE
Kontaktuje nás: shr-po-lozorno@plasticomnium.com
alebo nám zašlite Váš životopis poštou na adresu: 
Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r. o. , Lozorno 995,
900 55 Lozorno

PRIDAJTE SA DO NÁŠHO STABILNÉHO
MEDZINÁRODNÉHO TÍMU!!!
•  Hľadáte stabilné zamestnanie v príjemnom kolektíve?
•  Chcete čeliť novým výzvam?
•  Hľadáte prácu v čistom a bezpečnom prostredí?
•  Ak ste si odpovedali ÁNO, radi Vás privítame
     v našom tíme!
•  Hľadáme nových zamestnancov na pozíciu
     OPERÁTOR VÝROBY.
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• TLAČIAROV
• ROBOTNÍKOV do výroby a expedície

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov

• KNIHÁROV - rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 835 € brutto 
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie 

Vodič VZV / retrak / ťahač od  790 € brutto 

od  790 € brutto 

+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  790 € brutto Skladový pracovník
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Ť A Ž N É
Z A R I A D E N I A
Montáž aj u zákazníka

0904 832 593
www.taznezariadenie.eu


