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Sloboda nie je anarchia
Slovo sloboda používame v našich základe svojho neduživého chápania
životoch často. Je to preste fenomén reality môže meniť celospoločenské
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v pravidlá, je tiež na veľkom omyle.
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej
Sociálne siete, ale nielen tie, hoci
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri práve tie kvôli svojej anonymite hlupáľudia.
kom poskytujú impozantný priestor na
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”,
Nemýľte si, prosím, slovo múdry ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia,
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa rešpektované väčšinou nielen u nás,
múdrosť predpokladá akosi automa- ale prakticky na celom svete. Ale hluticky, u múdrych nie je nevyhnutnou páci to nevnímajú. Oni majú iba svoje
podmienkou. Sloboda je akceptovanie živočíšne potreby. Naplniť (a dobre
pravidiel, sloboda je akceptovanie po- naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má
znatkov a poznania ako takého - toho medzi svojimi potrebami a vo svojej
múdreho a vzdelaného. Inak poveda- človečenskej výbave aj ohľaduplnosť né, hlupák je povinný v rámci slobody za zdravie iných, napríklad.
podriadiť sa všeobecne akceptovanej
Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali
múdrosti. A ak toho nie je schopný armády vojsk varšavskej zmluvy v roku
sám, pretože máloktorý hlupák je na- 1968, práve v týchto dňoch. Potom boľtoľko múdry, aby si dokázal uvedomiť ševici a teraz sa nám ju snažia uchmatsvoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť núť hlupáci. A opäť tu máme zápas o
súbor demokraticky prijatých obme- demokratickú podobu slodzení v podobe zákonov, noriem, vše- bodnej demokracie. Nie,
obecbne záväzných narioadení, vyhlá- nie je pravda, že s hlúšok a iných pravidiel.
posťou netreba bojovať.
Ak si niekto u nás myslí, že má Naopak!
právo vykrikovať, napríklad, že “tú
Pekný týždeň v spohandru okolo huby nosiť nebude”, tak ločnosti múdrosti
je síce sám sebou deklarovaný hlu- vám želá
pák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

10-0104

datom@datom.sk
www.datom.sk

KAMENÁRSTVO
s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

JÚL AUGUST

VÝRAZNÉ ZĽAVY

Záhorácka 12, Malacky
0948 650 959

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

10-0001

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

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

PREDAJ
KVALITNÝCH ČISTENIE
KRMÍV
KANALIZÁCIE

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

41-0066
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0917 568 470

10-0031

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

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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VÝVOZ ŽÚMP

ROZVOZ
ZDARMA!

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

52-0009-1

• upratovanie

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

16-0030

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

ing. kubaška

16-0252

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

94-0112

Najlepší výber KOTLOV

10-0012

16-0036

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

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

CHUDÍK » KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

BluEvo
BluEvolution
82 mm

POZVÁNKA / SLUŽBY

2

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

InzercIa

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

Stupava

52-0091

Ukážky poľnohospodárskych prác a
dožinkové slávnosti uvidíte v nedeľu 23.
augusta 2020 v Múzeu slovenskej dediny
počas podujatia Dožinky. V programe vystúpia folklórne súbory Kýčera z Ochodnice a Turiec z Martina. Ich členovia
predstavia zvyky, ktoré boli v minulosti
zaužívané pri poďakovaní sa za úrodu.
Folklórny súbor z Kysúc predvedie dožinkový sprievod a veselicu, FS Turiec dožinkovú zábavu a okrem toho naučí návštevníkov tancovať „sečkársky tanec“.
Návštevníci okrem iného uvidia
ukážky niektorých poľnohospodárskych
prác spojených so zberom a spracovaním
obilia, ako mlátenie obilia na mláťačke,
jeho čistenie na rajtári a rezanie slamy
na sečku kosovou rezačkou. Vyskúšať
si budú môcť napríklad mletie obilia na
žarnove.
O 13.30 hod. sa v drevenom kostole z
Rudna uskutočnia ev. a. v. služby Božie.
Program bude trvať od 10.00 do 16.00
hod. a organizátor si vyhradzuje právo na
jeho zmenu. Podujatie bude prebiehať v
zmysle protiepidemiologických opatrení
vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Prosíme Vás o trpezlivosť a
pochopenie pri dodržiavaní opatrení a
maximálneho počtu návštevníkov, ktorý
je obmedzený.
Pozn.red.: Dožinky alebo zastarano

obžinky (obidva výrazy môžu byť mužského rodu alebo ženského rodu) sú slávnosť
na ukončenie žatvy. V mnohých európskych aj mimoeurópskych krajinách má
táto slávnosť dodnes náboženský charakter, u nás ho stratila v 20. storočí. Slávnosť
môže zahŕňať odváženie posledného snopu z poľa, odovzdanie dožinkového venca
a prianie (vinšovanie) hospodárovi. Potom
nasledovala hostina s hudbou a tancom,
kde sa tí najbližší stretli pri jednom stole
a hudbu hral miestny hudobník. Niekedy
ľudia vyšli von do záhrady a tancovali s
dospelými, dokonca aj deti. Dožinkový veniec sa schovával v hospodárstve do Vianoc alebo až do nasledujúcej žatvy.

POHREBNÉ
POISTENIE
pre všetkých
od 55 do 70 rokov
Lucia Habová • 0918 679 320
So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí
Mgr. Vlasta
Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

SME PRVÁ FIRMA,

» Slovenské národné múzeum v Martine

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

OČNÁ OPTIKA

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

10% ZĽAVA
339 €

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

41-0022

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

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

MULTIFOKÁLNE
SKLÁ

16-0008

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

389 €

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

-50%

PRVÝ
PÁR
PRVÝ
PRVÝ
PÁR
alebo PÁR

1+1 PÁR

od 20.8).
(štvrtok

Burčiak

DRUHÝ PÁR ZDARMA

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

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
0918 734 397

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA

0904 832 593
www.oftalens.sk
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• Moravské
• Pezinské
• Tokajské
• Sudové od 1,10
• Fľašové

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

MERANIE DIOPTRIÍ

10-0191

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

10-0139

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Oslávte s nami tohoročnú úrodu a pripomeňte si zvyky, ktoré v minulosti
sprevádzali žatvu na dedine.

16-0246

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

16-0122

redakcia:

Dožinky

www.taznezariadenie.eu

Montáž
aj u zákazníka

16-0112

MALACKO
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BÝVANIE

MALACKO

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

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

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

ceny
v regióne

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

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

16-0255

AKCIA

3

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

MA20-34 strana -
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16-0257

BRNIANSKA 4

HLAVU HORE / SLUŽBY, SPOMIENKY

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám automobil Lada
Niva kombi, r.v. 2002,
69580 km, cena dohodou.
Tel. 0905232647

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

MIROSLAV ZÁHRADNÍK.
Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.
Nepočuť už Tvoje slová, ani žiadny hlas,
ale v našich srdciach zostávaš vždy pri nás.
Spi sladko. Otec a manžel chýbaš nám.
Spomínajte s nami.

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

Výročia a udalosti
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Stabiae.

24. augusta 79

Dňa 11. augusta 2020 sme si pripomenuli
nedožité 75. narodeniny našej milovanej

MARTY MRÁZOVEJ

rod. Jurkovičovej z Veľkých Levár.
Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád,
nikdy na ňu nezabudne. S láskou spomínajú
a nikdy nezabudnú manžel a deti s rodinami.
Odpočívaj v pokoji.

~ 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

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKCIAT • 2-hrob od 1300 €
AUGUS

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

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

~ 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.

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

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

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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16-0253

Odišla si nám
všetkým,
ktorí Ťa radi
mali, odišla
si bez toho,
aby nám Tvoje
ústa Zbohom dali. 28. 08. je
ten deň, čo už 1 rok snívaš
svoj nebeský sen. S láskou
a úctou na Teba spomíname, mamička naša Mária
Binčíková rod. Gergelyová
zo Záhorskej Vsi a už len
kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, zapáliť sviečku
a tíško spomínať. More lásky si so sebou vzala, hory
bolesti zanechala, prázdno je tam, kde znel Tvoj
hlas, spomienka na Teba
zostáva v nás. Čas plynie
ako tichej rieky prúd, kto
Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. S láskou a bolesťou v
srdci spomínajú dcéry Gabika, Anička, vnučky Peťka,
Lucka, zať Roman, sestra
Janka s rodinou. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Dňa 22. 8. 2020
si pripomíname
3 roky, čo nás
opustil náš milovaný
otec a manžel

www.kamenarstvo-jablonove.sk

4

16-0066

Na hrob kvety
Ti nesieme,
všetci sa tu
zídeme, oči
sa nám zarosia, srdce nás
zabolí, spomienka na Teba
nám zabudnúť nedovolí.
Dňa 26. 8. 2020 uplynie 11
rokov, čo nás opustila naša
mamička Kvetoslava Vápeníková z Malaciek. S láskou
spomínajú deti a ostatná
rodina.

Čas plynie ako prúd rieky.

Politici a novinári často spomínajú ba- zahraničné potraviny a výrobky, rúbenánovú republiku. Myslia tým skorum- me lesy a vyvážame drevo, z našich daní
povanú a neefektívnu krajinu, ktorá je Slovákov platíme dotácie zahraničným firovládaná zahraničnými firmami a jej mám, ktoré si k nám chodia zhodnotiť svoj
ekonomika závisí napríklad od vývozu kapitál, dovážajú sem odpad a vyvážajú
zisk. Nemusíme mať banánovníky, aby
banánov.
sme boli banánovou krajinou. Každý deTo, že nevyvážame zo Slovenska ba- dinský gazda má viac zdravého rozumu,
nány, ešte neznamená, že nie sme baná- ako tí, ktorí sa roky tvárili, že riadia túto
nová republika. Skorumpovaný a neefek- krajinu a v skutočnosti z nej urobili banátívny štát máme. Pri naháňaní domácich novú republiku.
Ako to vyriešiť? Prestaňme predávať
oligarchov sme si nevšimli, že je ovládaný
aj zahraničnými firmami. Kedysi sedeli cudzincom pôdu, vodu a naše suroviny.
pri československých komunistických po- Nekupujme si potraviny s cudziny, ktoré
hlavároch ruskí poradcovia, dnes sedia si vieme vypestovať a vyrobiť doma. Nezápri slovenských ministroch zástupcovia viďme si a naučme sa spolupracovať. Robveľkých zahraničných konzultačných a me to, čo je dobré pre Slovensko a nie pre
počítačových firiem. Dokáže niekto vy- zahraničné korporácie. Zakážme dovážať
šetriť korupciu a rozkrádanie, ktorých sa do našej krajiny odpad a škodlivé výrobky.
tieto nadnárodné firmy na našom území Baťovci vyvážali priemyselné mestá a my
dopustili? Čo presne radia títo konzultanti vyvážame stromy, ktoslovenským politikom? Nie sú náhodou v ré vysadili naši starí
konflikte záujmov? Štát obchoduje so za- rodičia.
Učme naše deti
hraničnými firmami a prácu za nich robia
najatí slovenskí dodávatelia. Robíme lac- podnikať, inovujme a
ných pracovníkov cudzím firmám vo vlast- opravujme svet okolo
nej krajine - farmári obchodným reťazcom, seba a nebojme sa
slovenskí inžinieri a robotníci nadnárod- budúcnosti a
ným korporáciám a ich manželky a dcéry prekážok.
chodia opatrovať seniorov do zahraničia.
Nakupujeme v obchodných reťazcoch
» Ján Košturiak

94-0112

SPOMIENKY
S tichou spomienkou
k
Tvojmu hrobu
chodíme, pri
plamienku
sviečky
sa
za Teba modlíme. Život Ti
nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach
zostávaš s nami žiť. Dňa
19. 8. 2020 si pripomíname
9. výročie úmrtia našej milovanej manželky a matky
Márie Valachovičovej z Malaciek. S láskou spomínajú
manžel a syn.

Banánová republika

16-0048

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

33-0058

16-0256

Jesenné novinky
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

03

» Predám pekný veľký 3-izb
byt v centre Ma, čiastočne
zariadený, cena 121.000 € +
dohoda.Tel. 0903214185
» Predám po kompletnej
rekonštrukcii ešte neobývaný 3-izb byt v širšom
centre Ma, úplne zariadený, samostatné energie,
zateplená
bytovka.Tel.
0905320880

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

ZĽAVAEZ
ER

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

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

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

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

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
ED
RC
ME
N,
MA

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

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
» Predám RD v Budmericiach, 35 km od BA, 14 od
TT. 6 izieb, 10á pozemok,
podpivničený. Ihneď obývateľný. Pohodlné parkovanie s viacerými autami.
0940554356

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

0917 466 250

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
10-0023

www.rolvex.sk
0905 485 891

Obdarujte vkusom
a kvalitou

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
16-0045

od roku 1991

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

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

OTVÁRAME
25. 8. 2020
o 16:00 h
Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Malacky
Nádražná 1911
Viac info: 0915 726 087 | cajovna.v.raji@gmail.com |
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» Prenajmem zariadenú
izbu so soc.zariadením,
komfort, v Zohore.Tel.
0903361804
» Prenajmem čiastočne
zariadený 3 izbový byt
v centre Malaciek.Tel.
0905263947
» V centre Ma dám do dlhodobého prenájmu zariadenú garsónku v rod.dome,
samost.vchod z ulice, pre 1
- 2 zamestnané osoby.Tel.
0910190666
» Prenajmem 1-izb byt plne
zariadený v centre Malaciek, mesačne 450 € vrátane energií.Tel. 0905859679
» Prenajmem izbu žene v
RD v Malackách, 140 € mesačne.Tel. 0908114922
» Prenajmem 3-izb byt v širšom centre Ma, + jedáleň,
komora, veľká kúpeľňa, 2x
balkón, samostatné energie.Tel. 0905320880

10-0049

» Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto,
ponúknite.Tel. 0905218938
» Odstránim autovrak, šrot,
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
» Kúpim motocykel jawu,
čz aj terénnu, a náhradné
diely.Tel. 0907374235
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

komínov

10-0038

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

Frézovanie

nia, ako sa priznávajú zamestnaneckej rade.
Zástupcovia sa na utváraní pracovných
podmienok, môžu podieľať nasledujúcimi
formami činnosti: spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolná
činnosť. K tomu v prípade Odborovej organizácie treba ešte pridať právo na kolektívne
vyjednávanie, to však je osobitne riešené v
zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Spolurozhodovanie je forma účasti Zástupcov kedy majú možnosť reálne ovplyvniť
úkony zamestnávateľa tým, že sa musí dosiahnuť ich súhlas. Zástupcom je ďalej dané
právo obrátiť sa na zamestnávateľa a žiadať
o informácie, ktoré sa týkajú hospodárskej
a finančnej situácie. S touto činnosťou následne súvisí aj kontrolná činnosť, ktorá má
viesť k tomu, aby Zástupcovia mali možnosť
kontrolovať pracovné, sociálne a bezpečnostné podmienky. A následne navrhovať
zamestnávateľovi zlepšenia v postavení
zamestnancov. Činnosť Zástupcov sa považuje za výkon práce podľa pracovnej zmluvy
a za takýto výkon samozrejme prináleží aj
adekvátna mzda. S tým bezprostredne súvisí aj povinnosť zamestnávateľa poskytnúť
Zástupcom pracovné voľno na ich činnosť,
materiálno-technické zázemie a uhrádzať
náklady spojené s takouto činnosťou.

16-0068

» Predám pneumatiky
16,9 x 30 na traktor, Hollý
Ivan, Malé Leváre 254.Tel.
0347795170

Pracovnoprávne vzťahy majú okrem
svojho základného charakteru, ktorým
je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ešte ďalší rozmer.
Je ním možnosť možnosť pre zástupcov
zamestnancov (ďalej len ako „Zástupcovia“)
do inak výlučne súkromnoprávneho vzťahu
medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
vstupovať a ho ovplyvňovať ho. Náš Zákonník práce pozná tri základné formy zastúpenia pre účely kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Odborová organizácia má najsilnejšie
postavenie, pretože môže využívať formy
spolurozhodovania, ktoré znamenajú, že
v zákonom definovaných prípadoch musí
získať zamestnávateľ súhlas odborovej organizácie, inak nebude jeho úkon mať právne
účinky.
Zamestnanecká rada je orgán, ktorý
môže vzniknúť a pôsobiť u zamestnávateľa
s minimálnym počtom päťdesiat zamestnancov a zastupuje všetkých zamestnancov
zamestnávateľa. Samozrejme, ak popri sebe
pôsobí zamestnanecká rada a odborová
organizácia, má zamestnanecká rada obmedzené postavenie. Zároveň však platí, že
ak by aj pôsobila u zamestnávateľa zamestnanecká rada osamotene, bude mať všetky
oprávnenia odborovej organizácie okrem
kolektívneho vyjednávania.
V prípade ak má zamestnávateľ menej
ako päťdesiat zamestnancov, ale minimálne troch, vytvára sa možnosť pôsobenia
zamestnaneckého dôverníka. Ten má úplne
identické postavenie a rovnako tak oprávne-
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Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0084

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Najčítanejšie regionálne noviny
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www.kia.sk

Malacky Auto, MALACKY

31. 7.- 5. 8. 2020

POKOSÍM
ZA VÁS

JARNÁ
AKCIA

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 €
Bežná cena: 1 199 €

NAVET0VTE KIA GO ELECTRIC TOUR,
OTESTUJTE ELEKTRIFIKOVAN,
MODELY KIA A VYHRAJTE
KIA e-Niro NA T=`DE1

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 %.

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.

30䝖/䜋;䜋36,"

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

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 %.

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

Akciová cena: 3 049 €

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 nosite,om
najprestJanejFieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!
16-0074

Bežná cena: 3 249 €

Husqvarna Automower® 430X

OBKLADY A DLAŽBY

0907 721 667, Malacky

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 €

16-0064

· Garážové brány a pohony
· Elektronická požiarna
signalizácia
· Pripojenie na Pult centrálnej ochrany

00-0000

· Alarmy
· Kamerové systémy
· Prístupové systémy
· Video vrátniky

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

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

MALACKY · 0905 61 88 72

Navštívte našu predajňu:

KLIMATIZÁCIE

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

za mimosezónne ceny!
montáž

servis

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.

0910 111 100
0905 744 062
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16-0105

predaj

SÚŤAŽ / SLUŽBY

Pátracia hra
Slovenského národného múzea

» Kúpim starý dom 800
m2+, Rohožník, Malacky, Kostolište, Závod.Tel.
0910867213

Slovenské národné múzeum v spolupráci s týždenníkoém REGIONPRESS
vyhlásilo pátraciu hru Predmet 0,
pre všetky vekové skupiny, ktoré zaujíma kultúrne a prírodné dedičstvo
Slovenska.

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Predám panelovú garáž
22 m2 (pozemok v OV), Malacky - Juh, cena 12000 € +
dohoda.Tel. 0948091425
» Predám panelovú garáž
vrátane pozemku/18 m2/
v OV v centre Malaciek / za
kinom/, cena 15000€. Pri
rýchlom jednaní dohoda
možná. Tel. 0907894468
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

» Predám 2-dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie,
police), cena dohodou.Tel.
0908880728

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

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

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

» Kúpim rôzne starožitnosti, staré hodiny, mince, fotografie, trofeje.Tel.
0903416726
DEŤOM
12 DEŤOM 12

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

Karol Mikláš

Z PVC FÓLIE

10-0225

0915 645 146
www.izoldetail.sk

KONTAJNEROVÁ
DOPRAVA

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

0903 192 287
Stupava

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

0907 211 797

63-0083

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

MA20-34 strana -
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ODVOZ HĹBKOVÉ
ODPADU TEPOVANIE

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

16-0003

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

63-0097

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám tohtoročnú pšenicu.Tel. 0903770577
» Predám malé balíky sena.
Tel. 0903437289
» Predám pšenicu 15 € / 1
q.Tel. 0915037424
» Predám pšenicu a jačmeň.Tel. 0902127914
» Predám ovos, pšenicu 18 € / 100 kg, Láb.Tel.
0908745587
» Predám pšenicu, Hollý
Ivan, Malé Leváre 254.Tel.
0347795170
» Darujem čierne mačiatko.
Tel. 0908761258
» 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 balíkovanú slamu.Tel. 0905260409

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

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

10-0047

» Predám stavebný pozemok 520 m2 v Záhorskej Vsi.
Tel. 0904644830
» Kúpim pozemok 800 m2+,
Rohožník, Malacky, Kostolište, Závod.Tel. 0910867213

Predmet 0. Pri svojich cestách po Slovensku navštívte expozície múzeí SNM.
V každej z expozícií nájdete indíciu, ktorá je označená logom hry s otáznikom.
Umiestnená je vo vstupných priestoroch
expozícií, ako aj na webe SNM na: www.
snm.sk/?predmet-0 Indícia vás navedie,
Vyhrajte romantický víkend na zám- ako sa dostať priamo ku QR kódu s vyku, voľné vstupenky do múzeí SNM, hod- braným zbierkovým predmetom.
notné výtvarné a umelecké diela či balík
Nasnímajte QR kód pomocou smarpublikácií pre celú rodinu. Cestujte, spo- tfónu. Nájdený link si uložte. Môžete sa
znávajte a hrajte so Slovenským národným tak k linkom kedykoľvek vrátiť a prečítať
múzeom a týždenníkom REGIONPRESS si o týchto predmetoch zo zbierkového
do 30. septembra 2020.
fondu múzea. Podmienkou účasti v hre je
S cieľom zvýšiť povedomie verejnos- zozbieranie minimálne 10 predmetov na
ti o význame národného kultúrneho linkoch. Nakoniec zašlite v jednom e-maa prírodného dedičstva na Slovensku, ile linky všetkých nájdených predmetov
jeho ochrane a uchovávaní pre budúce na adresu: cmk@snm.sk. Medzi predgenerácie, Slovenské národné múzeum metmi vytipujte a označte Predmet 0.
ukrylo vo svojich expozíciách v 18 múNezabudnite doplniť svoje kontaktzeách na celom Slovensku zaujímavé né údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Výhercovia, ako aj Predmet
zbierkové predmety.
Návštevníci ich nájdu pod QR kód- 0 a s ním odpoveď na otázku SNM budú
mi. V každej expozícii jeden predmet, známe prvý októbrový týždeň 2020.
ktorého originál múzeum spravuje
vo svojich zbierkach. Možno je medzi
tými, ktoré objavia, aj Predmet 0. Práve
ten múzejníkom pomôže odpovedať na
otázku: Aké hviezdy sa nachádzajú vo
vašej domácnosti?
Hľadajte, skenujte, študujte a posielajte nájdené zbierkové predmety
do SNM až do konca septembra 2020.
» red
Pokúste sa medzi nimi identifikovať

10-0149

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.
16-0251

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Z REGIÓNU / SLUŽBY
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Lábjané zostávajú verní tradíciám...
Program bude pokračovať vystúpeniami
mužských speváckych súborov ZÁHORÁCI SMOLINČANÉ zo Smolinského a súboru
ENEM TAK z Lozorna. Svojim tanečným
umením sa budú snažiť všetkých potešiť
folklórne súbory ŠTVRTČAN, ZÓHRAN A
LÁBJAN.
Vstup na podujatie bude voľný a o kvalitné občerstvenie bude určite postarané s rovnakou zodpovednosťou, ako o bezpečnostné
opatrenia súvisiace s nekončiacim zápasom
s nebezpečným vírusom. Toto tvrdenie možno vysloviť nielen v mene vedenia obce Láb,
ale aj sponzorov akcie, ktorými sú miestni
podnikatelia a Poľovné združenie MALINA.
Jana ZÁLESŇÁKOVÁ nás uistila o presvedčení obyvateľov ich obce, že duševné
dedičstvo, ktoré nám tu naši predkovia zanechali, sa nedá merať peniazmi ani inými
mierami, ktoré človek bežne používa. Je to
dedičstvo nehmotné, večné a je pevne zviazané s miestom kde žijeme. Záleží len a len
od nás, ako s ním budeme nakladať. Všetci
organizátori akcie si zo srdca prajú, aby bol
aj 6. KROJOVANÝ DEŇ pre všetkých zúčastnených osviežením, ktoré možno prirovnať
k dúšku čistej pramenitej vody z panenskej
studničky. Nepochybujú o tom, že vystúpenia všetkých účinkujúcich budú úprimným
vyznaním k tomu, že sú odhodlaní na zachovanie krásnych zvykov a tradícií našich
predkov. Že ich dokážu v budúcnosti čisté a
nepoškvrnené odovzdať svojim potomkom
tak, aby nikdy neupadli do zabudnutia...
Tešíme sa na vás všetkých...

10-0193

» Jana Zálesňáková

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

16-0007

Do redakcie našich novín sme dostali pozvania od obyvateľov malebnej obce LÁB na
Záhorí a ich starostu Ing. Mariána MORAVČÍKA, ktorí prostredníctvom členky kultúrnej komisie obce a hlavnej organizátorky
akcie, pani Jany ZÁLESŇÁKOVEJ, pozývajú
všetkých Záhorákov, ako aj ostatných milovníkov folklóru, na tradičný, v poradí už
6. KROJOVANÝ DEŇ. Táto nevšedná kultúrno spoločenská akcia sa uskutoční dňa 29.
augusta 2020 v priestoroch parku nachádzajúceho sa v centre obce. Organizátori akcie
veria, že počasie im bude priať, ale majú
pripravenú aj krízovú alternatívu...
Cieľ podujatia sa ani tento rok nemení.
Bude to ďalší krok k tomu, aby sme verejnosti
ukázali, ako si dokážeme vážiť a uchovávať
hodnoty, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie. Stretnutie sa bude niesť v duchu už okrídleného motta „Dedičstvo Otcov
zachovaj nám Pane“. Krásne, starodávne
kroje, piesne a tance, ktoré spievali a tancovali naše mamy a otcovia, starí a prastarí
rodičia, všetkých opäť donútia zamyslieť sa
nad tým, z akej podstaty pochádzame a kde
sú naše korene z ktorých sme vzišli.
Samotný program odštartuje moderátorka akcie Silvia GABRIELOVÁ o 14,00 hodine.
Jeho súčasťou bude vystúpenie Dychovej
hudby ZÁHORIENKA, hudobnej skupiny
BEČKOVI CHLAPCI, ktorí budú účastníkom
vyhrávať do tanca aj na počúvanie. Nebude
samozrejme chýbať KROJOVANÝ SPRIEVOD,
ktorý bude nielen predstavením účinkujúcich, ale aj prehliadkou rázovitých krojov zo
Záhoria.
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SLUŽBY

Rasťo Cíferský vyhral Memoriál
Michala Matulu

13

» Predám skartovačku, cena dohodou.Tel.
0908880728
» Predám starý gramofón,
rádio, porcelán, hrnčeky, výšivky, obrazy, sušené liečivé rastliny.Tel.
0901910401
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

LETNÁ AKCIA
NA ODVOZ
A LIKVIDÁCIU
ODPADU

» Kúpim rotor na triodyn
320 alebo celú zváračku
0944634153
15

16

» Muž ŤZP 41 hľadá priateľku 0944023252

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.

10% ZĽAVA

na dopravu (pre občanov)
Všetky doklady potrebné na nové zákazky uzatvorené
napríklad ku kolaudácii a zrealizované v auguste
a septembri
Pristavenie do 24 hodín

tekos@tekosmalacky.sk | 0911 833 077
Výročia a udalosti
Sovietsky zväz a Nemecko uzatvorili pakt
Ribbentrop-Molotov.

23. augusta 1939

» Zdroj: www.speedwayclub.sk

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

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

Výročia a udalosti
Galileo Galilei predstavil svoj prvý ďalekohľad.

25. augusta 1609

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

MIOSTEEL

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

A J E TO !

0903 150 740, 0905 4700264
264

UPCHATÝ
ODPAD?

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

KANALIZÁCIA?

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 ...

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
41-0020

0905 859 679

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

MA20-34 strana -
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16-0035

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

Odpad likvidovaný
na oficiálnych
a legálnych skládkach

16-0016

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Hľadám prácu ako murár, pomocný robotník.Tel.
0949681196

10-0168

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

V sobotu sa k ostrému štartu v pretekoch okrem
reprezentačnej dvojice v Divišove dostal aj Rastislav
Cíferský, ktorý zbiera skúsenosti vo svojej prvej sezóne. V Kopřivnici totiž neorganizovali len český šampionát vo Flattracku, ale aj vložené plochodrážne
preteky - Memoriál Michala Matulu.
Kopřivnickí organizátori poňali organizáciu
tohtoročného Memoriálu Michala Matulu ako vložené jazdy juniorov, respektíve začínajúcich pretekárov. Zo žarnovických juniorov dostali ponuku k
štartu Ján Mihálik a Rasťo Cíferský, avšak prvý menovaný musel do práce. Rasťo sa vydal do Kopřivnice,
aby prvýkrát vyskúšal aj túto dráhu a mohol využiť
potom skúsenosti pri ďalších pretekoch. /“V piatok
sme prišli do Kopřivnice na tréning, aby som si skúsil
najprv dráhu. Tá bola veľmi dobre pripravená a veľmi
mi sadla. Bohužiaľ počas tréningu nás neposlúchali
motorky, tak sme tam zostali v depe skoro do polnoci
a robili sme na nich. Ráno sme potom pokračovali.
Na preteky mi prišiel pomôcť Patrik Búri, ktorému
veľmi ďakujem. Počas pretekov sa mi jazdilo veľmi
dobre. Vyhral som všetky jazdy, takže som spokojný.
Už sa teším na ďalšie preteky v Kopřivnici,“ zhrnul
svoje dvojdňové pôsobenie na Severne Morave Rastislav Cíferský.

www.cistyodpad.sk

10-0014

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

TEKOS, spol. s r. o.
Partizánska 1089/2
901 01 Malacky

16-0019

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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MALACKO

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY
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Ak dlžník nevládze zaplatiť dlh naraz,
pomôže mu splátkový kalendár

www.ms-strechy.sk

0905 441 622

10-0162

info@ms-strechy.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)

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

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

16-0245

Výročia a udalosti
26. augusta 1789
Veľká francúzska revolúcia: francúzske národné zhromaždenie
schválilo Deklaráciu práv človeka a občana.

STRECHY
S HYDROIZOLAČNOU FÓLIOU
ISKROVÉ SKÚŠKY

16-0129

Od začiatku tohto roka do konca splátok dlžných súm, termín splatnosti
júna Sociálna poisťovňa vydala 928 jednotlivých splátok, číslo účtu v Štátrozhodnutí o povolení splátok dlž- nej pokladnici, na ktoré bude dlžník
ných súm, ktoré eviduje od odvá- posielať jednotlivé splátky, a výšku
dzateľov poistného.
úrokov. V súčasnej mimoriadnej situácii sa však úrok odpúšťa, dlžník je
Je to o 252 splátkových kalendárov povinný zaplatiť len mesačnú splátku
menej ako pred rokom. Celková suma, dlžnej sumy. Sociálna poisťovňa odpona ktorú boli vydané rozhodnutia o rúča, aby dlžníci riešili svoje problémy
povolení splátok dlžných súm, pred- s odvádzaním poistného bez odkladu,
stavuje 3,93 milióna eur. K úspešné- čo najskôr a aby v tejto veci aktívne
mu ukončeniu splátkového kalendára navštívili svoju pobočku a požiadali
(teda k 100-percentnej úhrade) došlo o splátkový kalendár. Pretože pokiaľ
v 43 prípadoch, pričom dlžníci takto sa na dlžnú čiastku nevzťahujú úľavy
uhradili 82 tisíc eur.
schválené vládou a parlamentom v
Sociálna poisťovňa upozorňuje súvislosti s koronakrízou, Sociálna podlžníkov, ktorým povolila splátkové isťovňa nemôže ani dlh, ani následné
kalendáre, že ak nedodržiavajú termí- penále odpustiť. Pre dlžníka je preto
ny jednotlivých splátok, splátkový ka- lacnejšie čo najrýchlejšie riešenie tohto
lendár sa zruší a celý dlh musia jedno- problému.
razovo zaplatiť. V prvom polroku 2020
došlo k zrušeniu splátkových kalendárov z dôvodov ich nedodržania zo strany dlžníkov v 259 prípadoch na celkovú
sumu 507 tisíc eur. Naďalej aktívnych
splátkových kalendárov v tomto období zostalo 626 na celkový objem pohľadávok 3,34 mil. eur. Z nich bolo do 30.
júna 2020 uhradených 311 tisíc eur.
Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti dlžníka povoliť
splátky najviac na obdobie 24 mesiacov. V prípade povolenia splátok Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých
» Zdroj: SP
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Obce a mestá
majú výpadky v príjmoch
Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo na sociálnej sieti informácie, o koľko peňazí prišli jednotlivé
mestá a obce v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

celky (VÚC) stratili spolu približne 170
miliónov eur, štát má prognózovaný
výpadok príjmov vo výške presahujúcej 1,4 miliardy eur,“ povedal štátny
tajomník ministerstva financií Ľuboš
Jančík.
Rezort pripravil pre mestá a obce
V abecednom zozname obcí si
môžu všetci občania pozrieť, aký má pomoc vo forme bezúročných pôich mesto alebo obec výpadok dane žičiek, ktoré sa v budúcnosti môžu
z príjmov fyzických osôb za rok 2020. premeniť na granty, ak sa príslušné
Spolu ide o sumu 121,5 milióna eur, in- subjekty samosprávy zapoja do plánovanej reformy. Všetky potrebné inforformovalo v piatok MF.
„Najnižšie nominálne výpadky z mácie, podmienky a zároveň aj odkaz
podielových daní majú, prirodzene, na formulár nájdu primátori, starostomalé obce. Im však aj výpadok tisíc via a župani na stránke ministerstva
eur môže skomplikovať situáciu,“ financií.
Zoznam obcí a miest a ich “schodupozornil rezort. Naopak, najvyššie
výpadky majú veľké mestá. Napríklad ky” si možno pozrieť buď na webe miBratislave skresala koronakríza príjem nisterstva financií, alebo na Fb stránz dane fyzických osôb o 9,3 milióna ke ministerstva financií.
Je jasné, že väčšina samospráv
eur, Košiciam o 5,3 milióna eur, Nitre
o 1,8 milióna eur a podobný výpadok bude v najbližších mesiacoch ekonopríjmov má napríklad aj Banská Bys- micky živoriť a medzi tie šťastné sa
zaradia také, ktoré dokážu zabezpečiť
trica.
Ministerstvo financií si uvedomu- základné fungovanie, hoci aj to bude
je negatívne vplyvy nižšieho výberu zrejme v úspornom režime.
daní na mestá a obce. Upozornilo
však, že výpadok príjmov má aj štát.
„Kým mestá, obce a vyššie územné
» red

náradia

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

www.123pozicovna.sk

10-0192

NAČO
KUPOVAŤ
K
drahé
náradie,
PRÍĎTE
SI
P
ho
h k nám
POŽIČAŤ

• TLAČ JEDLÝCH OBRÁZKOV

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

AKCIA

na elektrické
ohrievače
16-0106

-15%

AKCIA na farebné zákryty

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

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

AKCIA 2020

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1390 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

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

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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0910 902 635•0905 323 022

10-0154

www.kamenarstvo-bocan.sk

Kamenná predajňa: Gajary, 1. mája 1043, tel.: 0903 423 779

63-0008

75-41

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

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

MALACKO

13

OBEDOVÉ MENU
(pon - pia: 11 - 14 h)
formou bufetových stolov
"zjedz, koľko vládzeš"

ROZVOZ / 0919 488 012

12:
KAŽDÚ SOBOTU 7:30 do

U PAPKÁČA, roh Veľkomoravskej a Jánošíkovej ul. 4, Malacky

10-0173

CIGÁNSKA PEČIENKA
00 h

- objednávky obedov do 10:00 h
- večerný rozvoz od 14:00 do 20:00 h
Jedálny lístok denné menu + rozvoz
www.gallcaffe.sk

Ponúkame
možnosť
bezplatného
uskladnenia
kvasu v našich
priestoroch

0904 466 799

63-0017

10-0066

0911 566 799

prijíma objednávky na sezónu
2020/21. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 100 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

63-099

GBELSKÁ PÁLENICA

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

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

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie.
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

INZERCIA

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

0908 914 180
SBS GUARDING s. r. o.

Príjmeme

príjme strážnikov na prevádzky

Kuchára

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

od
1200€
v čistom
Bližšie informácie Vám radi
poskytneme cez pracovné dni
v čase 08:00 do 17:00 hod.
na telefónnom čísle
+421 904 601 300.

Základná zložka mzdy
930 € brutto / priemerná
mesačná mzda až do
1200 € netto
10-0169

Svoje CV posielajte na:
job@plzenskahodovna.sk

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk
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ZDRAVOTNÁ
SESTRA

36-0002

Seniorville Jablonové
prijme

v Malackách

13

Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

NÁSTUP IHNEĎ

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0120

0908 979 469

Viac informácií:
p. Suchánková
0918 634 251

32-0096

V prípade záujmu volajte na telefónne
číslo uvedené nižšie

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

V ČESKEJ REPUBLIKE
24-0068

vYplácamE každý TýždEň ▪ NásTUp možNý IHNEď

0908 11 02 04

PRACUJ

85_0566

Ponúkam PRÁCU

v priemyselných parkoch dNv Bratislava a lozorno

DOPRAVA, PANDÉMIA / ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Odmeny pre prvú líniu

Dopravné predpisy si „po svojom“
vysvetľuje až 45 percent Slovákov

Pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí
pandémie s novým koronavírusom
pracovali v rizikovom prostredí, tzv.
prvej línii, vyčlení štát 50 miliónov
eur.

vírusu pracovali v rizikovom prostredí,
zaviedli aj v susednej Českej republike.
České ministerstvo zdravotníctva spustilo dotačný program, v rámci ktorého
rozdelí medzi poskytovateľov lôžkovej
starostlivosti približne 11 miliárd korún.
Ako ilustroval Igor Matovič ekonoAvizoval to premiér Igor Matovič.
Peniaze dostanú lekári, sestry, vojaci, mickú stránku dosahov pandémie, Slopolicajti či zamestnanci domovov so- vensko sa z umiestnenia v 1. štvrťroku
ciálnych služieb. Pribudnú však ďalšie (4. najhoršie v EÚ), dostalo v 2. kvartáli
profesie, ako napríklad hasiči, ich zo- “približne niekam do stredu”. Dáta za
všetky krajiny však zatiaľ ešte nie sú
znam sa ešte finalizuje.
Premiér sa tak rozhodol na základe známe. Podľa jeho slov si Slovensko
priaznivých ekonomických aj zdravot- udržalo aj podobnú úroveň nezamestných výsledkov. Peniaze si budú deliť nanosti, ako majú iné krajiny.
Práve na základe týchto priazniministerstvá zdravotníctva, vnútra,
obrany a rezort práce, sociálnych vecí vých ekonomických aj zdravotných výsledkov sa štát rozhodol pre vyčlenenie
a rodiny.
Predseda vlády predpokladá, že sa 50 miliónov eur pre ľudí v prvej línii v
šéfovia týchto rezortov dokážu dohod- boji s pandémiou.
núť do týždňa. Odhaduje, že priemerná výška odmeny pre jedného človeka
môže byť od 300 do 500 eur. Premiér
však žiada, aby odmenu nedostal niekto, kto “sedel zašitý v kancelárii” a neriskoval svoj život a zdravie v tzv. prvej
línii.
Mimoriadne finančné odmeny pre
zamestnancov nemocníc a pracovníkov zariadení sociálnych služieb, ktorí
v dôsledku pandémie nového korona» red

SBS GUARDING s. r. o.

Hostinec u Papouška
v Malackách hľadá

príjme strážnikov na prevádzky

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

PONUKA ZAMESTNANIA
Pracujte u nás na pozíciach

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

VODIČ VZV

Ponuka
práce
Práca v Rakúsku
na rakúsku PZ! Hľadáme
stavebných robotníkov
s aktívnou nemčinou.
Mzda podľa pozície
od 12,50€/h.+ diéty,
príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady.

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ
7 – 10 € / h

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme
10-0030

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

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

Kuchára
Prijmeme

hľadá práve TEBA!
VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE:

OPERÁTOR VÝROBY

16-0005

Viac informácií na tel.: +421 918 872 966
E-mail: info@adlerpelzer.sk
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Vyrábame akustické komponenty
pre automobilový priemysel

10-0177

Vhodné pre ženy a mužov
Pracujeme na 3 zmeny
Hrubá mzda: 800 €
Variabilná zložka: 300 €
Stravné lístky: 4,50 € (1,40 € hradí zamestnanec)

od 1200€ netto / mes. | nutné skúsenosti | nástup ihneď

nkové pivo najvyššej kvality
adičná aj moderná kuchyňa

na víkendy
4,59 € brutto
tel.: 0907 897 608

10-0194

POMOČNÍČKU/
BRIGÁDNIČKU

v Stupave

781200172

Až 45 percent slovenských vodi- alebo takmer malo 13 percent Slovákov
čov je pri šoférovaní “na vlastnej a z dôvodu používania telefónu za vonohe” a venuje menej pozornosti lantom 10 percent vodičov. Napriek
ostatným. S pocitom veľkej únavy tomu si 26 percent slovenských motošoféruje 27 percent motoristov. Vy- ristov myslí, že je možné pokračovať v
plýva to z výsledkov európskeho jazde aj v prípade únavy, 47 percent si
barometra 2020 o zodpovednej jaz- navyše myslí, že jazdia rovnako, alebo
de, ktorý zverejnila Nadácia VINCI dokonca lepšie, keď sú unavení.
Autoroutes.
Slováci sú zároveň na prvom mieste medzi európskymi krajinami v tom,
Predbiehanie sprava na diaľnici že vyrážajú na cestu v noci, koná tak 75
pripustilo 20 percent Slovákov, 25 per- percent vodičov. Slováci jazdia podľa
cent zároveň priznalo, že sa úmyselne prieskumu v priemere 3 hodiny a 16 milepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje. nút bez prestávky.
Strach z agresívneho správania iného
Čítanie či posielanie SMS alevodiča už pritom malo 85 percent slo- bo e-mailov počas jazdy priznáva 20
venských vodičov.
percent Slovákov, cez aplikáciu hlási
Väčšina Slovákov (97 percent) udalosti ostatným vodičom 25 percent
uvádza aspoň jedno kladné prídavné motoristov. Bez súpravy handsfree temeno, aby sa charakterizovali počas lefonuje za volantom 35 percent slovenjazdy, zatiaľ čo 85 percent z nich uvá- ských vodičov. Filmy alebo videá počas
dza aspoň jedno negatívne prídavné jazdy pozerá 5 percent Slovákov.
meno na opis správania ostatných.
Vodiči sa považujú predovšetkým za
ostražitých (69 percent Slovákov), pokojných (62 percent) a zdvorilých (22
percent). Správanie ostatných opisujú
ako nezodpovedné (56 percent), agresívne (37 percent), stresové (25 percent)
a nebezpečné (22 percent).
Až 82 percent motoristov pripúšťa,
že občas spustí zrak z cesty na viac ako
dve sekundy. Nehodu v dôsledku ospalosti za volantom podľa prieskumu už
» red
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ZAMESTNANIE

MALACKO

15

po čase zvýšenie mzdy
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10-0054

Viac informácií:
e-mail: zamecnikova@hsf.sk, www.hsf.sk
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

Prijmeme nových
ch zamestnancov
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0800 500 091.
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prijme do pracovného
pomeru:

E U RO

personal

Personálna & pracovná agentúra

Vodič LKW od 835 € brutto

+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

VOD
VODIČ
V
VZV
+ PPRACOVNÍK
RACOVNÍ
RACOVNÍK
RA
R
A OVNÍK
OVNÍK
LOGISTIKY
Y MÔŽE VÝŠKOU PLATU

Skladový pracovník od 790 € brutto

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PORAZIŤ AJ
32-0093

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

PRACOVNÍKA BANKY!!!

VZV školíme zdarma

Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!
Bezplatné linky
34-0118

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0125

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

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

