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Plošné testovanie

MY OSLAVUJEME,
VY DOSTANETE DARČEK!
Poistite sa u nás až s 30 % zľavou*
a všetko zlé sa s nami na dobré obráti.

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými
skúsenosťami na trhu!

Najlepší výber KOTLOV

KOO 20-007 KV 30 vyrocie - inzercia 102x137.indd 1

predaj - montáž - servis 23.09.20
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

Záhorácka 12, Malacky

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

Po – Pia: 11.00 – 15.00, So: 9.00 – 12.00

HĹBKOVÉ

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

VÝVOZ ŽÚMP

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk
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ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
16-0030

10-0018

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

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

KANALIZÁCIE

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

• upratovanie

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

ČISTENIE

PÁNSKA KONFEKCIA

ing. kubaška

Karol Mikláš

TEPOVANIE

10-0001

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

16:45

52-0009-1

KAMENÁRSTVO

94-0134

* Bližšie informácie o poistných produktoch, na ktoré sa zľava vzťahuje,
a podmienkach jej získania sú dostupné na webovej stránke spoločnosti
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, www.koop.sk,
a v ktorejkoľvek jej pobočke.

32-0111

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.annastudio.sk

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

10-0038

Zastávam totiž názor, že je právom
každého rozhodnúť sa vzhľadom na svoj
zdravotný stav či stav osôb, v ktorými žije
v spoločnej domácnosti, či sa na tejto akcii zúčastní, alebo nie. Napokon, vyplýva
mu to aj z Ústavy Slovenskej republiky - a
to hneď z viacerých jej článkov a odsekov.
Napríklad z článku č. 14, kde sa v odseku
jeden píše - “každý má právo na život.
Ľudský život je hodný ochrany už pred
narodením.” Alebo v odseku dva toho istého článku- “nikto nesmie byť pozbavený
života.” Čiže riziko spojené s plošným testovaním mimoriadne ohrozeného človeka
vzhľadom na jeho zdravotný stav či vek je
tu a ten človek má ústavné právo bez sankcií posúdiť mieru a závažnosť takého rizika
pre neho. Ide o riziko nákazy v dave ľudí,
keď sme doteraz pol roka počúvali od odborníkov, ale aj politikov, že rizikové osoby
by sa takýchto aktivít mali strániť.
Ale dosť už, naozaj som o plošnom testovaní neplánoval. Spomeňme skôr výsledok ďalšieho prieskumu agentúry Focus,
podľa ktorého “koronavírus je len chrípka,
druhá vlna iba nafúknutá mediálna bublina a pravidelné nosenie rúšok má nega-

tívne zdravotné dôsledky” - teda v očiach
tretiny slovenských učiteľov. A už len pripomeniem asi pol roka starý prieskum,
podľa ktorého tretina slovenských učiteľov
za zdroje, ktoré pri výuke používa, považuje napríklad tituly Zem a vek či Hlavné
správy. Nekomentujem, spomínam iba
fakt. Komentujte si, vážení čitatelia kto
ako chcete.
Tento týždeň som zaznamenal aj dobré správy, o nich sa však nikde nepíše. O
pomoci človeku, ktorý si pomoc zaslúži,
človeku, ktorý žije podľa jedného z našich
politikov “tam, kde nič nie je” a ktorá prichádza až z Írska. Alebo o pomoci mladíka,
ktorý z vlastného, nie, z nijakých zbierok,
z vlastného nakupuje potraviny matkám
v centrách pre týrané ženy s deťmi. Korona - nekorona. Je mi na druhej strane ľúto,
že som nemohol darovať krv na operáciu
matky priateľa, ktorého si vážim. Bol som
darca, ale už nesmiem. Pre
diagnózy, pre ktoré sa krv
darovať nesmie. Nuž a pre
tie diagnózy aj veľmi zvažujem účasť na plošnom testovaní, ale to už by som sa
opakoval.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia.

10-0047

Ak čakáte, že s v nasledujúcich riadkoch rozpíšem o top mediálnej téme
týchto dní, nedočkáte sa.
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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

Hľadali sme priestory pre karanténu
a pani, ktorá tam mala chatu, sa bála, aby
tam „neprišla nakazená háveď.“ Ľudia si
však na internete nadávajú aj inými slovami. Ako nakazení nenávisťou a zlom.
Odkiaľ to pochádza? Možno, že si berú
zlý vzor z politikov. Niektorí z nich sa
nakazili klamstvom, korupciou, komunizmom alebo fašizmom. U koaličných
mutuje vírus nekompetentnosti s chuťou
po moci a sprievodným javom - táraním.
Obyčajným ľuďom nadávajú za to, za čo sú
zodpovední oni tam hore. Hádajú sa medzi
sebou a ukazujú všetkým svoju nezrelosť.
Namiesto upokojenia ľudí, šíria neistotu a
strach. Pandémia ako hrom. Nakazených
amatérov by mali nahradiť múdri a rozvážni odborníci.
Zachvátila nás nákaza hlúposti, arogancie a zloby. Jeden nadáva druhému a
ten mu to vracia. Ľudia si píšu rôzne útočné
statusy, nenávistné odkazy, demonštrujú
svoju pýchu, ego a moc. Prečo to robia?
Neuvedomujú si, že iba znásobujú nenávisť, zlobu a strach? Boh nám dal najlepšiu

vakcínu na všetky hnusoby - Lásku. Jeho
syn s ňou prekonal smrť a ukázal nám cestu - milovať ľudí tým viac, čím menej si to
zaslúžia. Nepovyšovať sa a neodsudzovať,
ale prijímať ľudí takých, akí sú. Odpúšťať
im. Pomáhať nakazeným a nemocným.
Dvíhať tých, čo padli. Pomáhať tým, čo
stratili domov. Nasýtiť hladných, napojiť
smädných, navštíviť uväznených a potešiť
osamelých. Nákaza pýchy a sebectva sa
medzi nami šíri rýchlejšie ako covid 19.
Na covid nemáme liek, ale na pýchu
áno. Nekričme na druhých, neodsudzujme ich, nevyčítajme im smietku v oku.
Nevyvyšujme sa, aby sme neboli ponížení. Možno nám tento vírus prišiel povedať
toto: „Potrebujete sa zastaviť, upokojiť a
stíšiť.“ Nebojte sa, svet prežije, ale bude
iný. Potrebujeme viac ohľaduplnosti, súcitu a ochoty deliť sa. Nezačínajme každú
vetu slovami ja chcem,
alebo to oni...Sme tu
my a v každom z nás
prebýva Boh. On nás
ochráni od všetkých
vírusov, ktoré napádajú naše duše a telá.
Len musíme
chcieť.

63-144

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ľudia dnes v priamom prenose sledujú
počty nakazených. Nie je to pekné slovo pre tých, ktorých napadol vírus. Sú
nemocní a mnohí sa ich stránia a nadávajú im.

POHREBNÉ
POISTENIE
pre všetkých
od 55 do 70 rokov
Lucia Habová • 0918 679 320

» Ján Košturiak

Objednávka na osobný odber alebo donášku

Po-pia od 8:00 do 21:00
1. Rozvoz od 10:00

Malacky

So-ne od 10:00 do 21:00

Gen. M.R. Štefánika 36

1. Rozvoz od 11:00

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

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

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

Plzeňská Hodovňa, Pribinova 16, Malacky

DONÁŠKA MALACKY ZDARMA!

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

www.plzenskahodovna.sk
Telefonické objednávky

0948 656 456

Vy nemôžete k nám, ideme my k vám!
ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

16-0005

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

Kompletná ponuka na
www.plzenskahodovna.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKCIAR • 2-hrob od 1300 €

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

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

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

MA20-43 strana -

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov

JABLONOVÉ 391

0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h
10-0205

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

10-0139

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

16-0031

redakcia:

Nakazení
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www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0066

MALACKO
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Objednávka na osobný odber alebo donášku

Po-pia od 8:00 do 21:00
1. Rozvoz od 10:00

So-ne od 10:00 do 21:00
1. Rozvoz od 11:00

Kompletná ponuka na
www.malackaplzenka.sk

www.malackaplzenka.sk

DONÁŠKA MALACKY ZDARMA!

Telefonické objednávky

0948 077 066

Vy nemôžete k nám, ideme my k vám!

ROZŠÍRENIE
ROZVOZU:

• sádrové
• vápenno-cementové

HRUBÉ STAVBY
PLOTY, FASÁDY
Tel.: 0910 644 981

betonoveploty6754@gmail.com

Výročia a udalosti
krach na newyorskej burze – Čierny štvrtok

24. októbra 1929

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
0905 662 395

10-0015

10-0251

0940 075 984
0940 330 217

10-0247

0902 397 436
0915 587 392

STROJOVÉ
OMIETKY

VÝROBA
DOPRAVA
MONTÁŽ

GAJARY • JAKUBOV
VEĽKÉ LEVÁRE

16-0005

Malacká Plzeňka, Jesenského 3, Malacky

10-0220

Gen. M. R. Štefánika 9

10-0238

MALACKY
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Ja som nezomrel,
ja iba spím,
keď anjel zatrúbi,
sa zobudím.
Neplač drahá,
Tvoje srdce
nech sa nermúti,
keď Ťa Boh povolá,
prídem Ti naproti.

Dňa 28. 10. 2020 uplynú 2 roky, čo nás
navždy opustil vo veku 70 rokov manžel,
otec, dedo a brat

FRANTIŠEK BALÁŽ
z Malaciek.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
a synovia s rodinami a sestra. Spomínajte s nami.

10-0245

Čas plynie,
smútok zostáva,
tá
strata v srdci
bolieť neprestáva. Dňa
28. 10. 2020 uplynú 4 roky, čo
nás opustila milovaná manželka, mamička a babka Eva
Sklenáková rod. Červenková
z Malaciek, rodáčka zo Sekúl. S láskou v srdci spomína
manžel Štefan, syn Mirek,
dcéra Evička s Michalom,
vnuk Robko, sestry Anka,
Jojka, Milka a švagor Jozef s
rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Ministerstvo financií informovalo, vým poriadkom do 2. novembra 2020, z
že termín na podanie daňových pri- tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovznaní k dani z príjmov je stanovený ňa pri stanovení okamihu na posúdenie
na 31. október (prvý pracovný deň po vzniku, zániku resp. trvania povinného
víkende, 2. november) 2020. Na da- sociálneho poistenia SZČO.
Živnostníkom a ostatným samostatňové účely sa ukončila mimoriadna
ne zárobkovo činným osobám (SZČO),
situácia k 30.9.2020.
ktoré podali daňové priznanie za rok 2019
V lehote na podanie daňového prizna- po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novemnia k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, bra 2020, sa bude posudzovať vznik, zádaňovník, dedič alebo osoba podľa osobit- nik resp. trvanie povinného sociálneho
poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému
ného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť.
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý
súvislosti so šírením pandémie koronaví- nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula
rusu a zavedením núdzového stavu zave- lehota na podanie daňového priznania.
die od pondelka 5. 10. 2020 pre verejnosť
Povinné poistenie SZČO vznikne od
a pobočky po celom Slovensku režim tzv. 1. februára 2021 za predpokladu, že jej
Covid semaforu. Znamená to, že pobočky príjem z podnikania a z inej samostatnej
budú pre verejnosť otvorené buď v štan- zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšdardnom alebo v obmedzenom režime ší ako zákonom stanovená hranica príjmu
podobne ako počas prvej vlny pandémie. (6 078 eur).
Občania si však v každom prípade budú
môcť svoje záležitosti vybaviť – buď osobne v „zelených“ pobočkách alebo elektronicky cez e-schránky, mailom, telefonicky, prostredníctvom poštového styku či
osobne prostredníctvom určených schránok na odovzdanie dokladov v „oranžových“ a „červených“ pobočkách.
Keďže lehota na podanie daňového
priznania za rok 2019 je v súlade s daňo» Zdroj: SP

Nezomrel som,
lebo viem,
že budem žiť stále
v srdciach tých,
ktorí ma milovali.

Dňa 29. 10. 2020 je to už rok, čo nás
opustil náš milovaný

MILAN KAŠŠA z Malaciek.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už
nie je ako predtým. Všade okolo chýba Tvoj
hlas, mal si rád život, my Teba a Ty nás.

Dňa 29. októbra 2020 si
pripomenieme 20 rokov
od
úmrtia
nášho manžela, otca, dedka Františka
Vícena zo Studienky. Kto ste
ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. S
láskou a úctou spomíname
manželka, dcéry s rodinami.

S obrovskou láskou a úctou spomínajú
manželka Viera, dcéry Eva a Ľubomíra,
vnučky Lenka, Veronika, Petra, vnuci Lukáš
a Erik, pravnučka Karinka.

10-0250

SPOMIENKY
Dňa 2. 11. si
pripomenieme 11. výročie,
čo nás navždy opustila
naša drahá
manželka, mamička, babka
Darina Šabíková z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú
manžel Jaroslav, syn Jaroslav s rodinou, dcéra Renatka s rodinou, vnúčatá Jaroslav, Alex, Karolínka, Nikolaj
a ostatná rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.

Už len týždeň

Najčítanejšie regionálne noviny

adrian.hurban@centrum.sk
94-0134

0908 857 304

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

Dňa 20. 11.
2020 uplynie
5. výročie, čo
nás navždy
opustila
manželka,
matka, babka a prababka
Mária Blažíčková. S láskou
a úctou spomínajú manžel
a dcéry Lidka a Mária s rodinami. Táto sviečka dnes
horí pre Teba. Posielame tichú spomienku do neba. Na
krásne chvíle, láskavé oči,
teplo Tvojich dlaní... Si stále s
nami a navždy v našom srdci
budeš „MAMI“... A zároveň si
pripomíname Tvoje nedožité
narodeniny dňa 30. 10. by si
mala krásnych 75 rôčkov.

16-0018

Občianska
riadková
inzercia

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY, SPOMIENKY

PRENÁJOM
LEŠENIA
× MONTÁŽ
× DEMONTÁŽ

STAVEBNÉ
PRÁCE
× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

16-0001

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10.
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0910 620 160

16-0305
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VŽDY NAJVÝHODNEJŠIE

63-150

ZĽAVY

až

Frézovanie

-38%*

komínov

až

až

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

-35%*

-40%*

ZĽAVAEZ
ER

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

Pezinská 56, 901 01 Malacky
Mobil: +421 903 204 543
E-mail: malacky@stavmat.sk

-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

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

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

MA20-43 strana -
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16-0306

AKCIA

10-0196

www.stavmat.sk/akcie

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

10-0049

-50%*

16-0285

až

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY

6

Dňa 26. 10.
2020 si pripomíname
nedožité 80.
narodeniny
nášho otca a
dedka Ladislava Matúška z
Lozorna. Za spomienku naňho ďakuje syn Ladislav a
dcéra Mária s rodinou.

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám Peugeot 106 nafťák, r.v. 1994, pojazdné,
garážované, + zimné pneu,
cena 150 €.Tel. 0908155717
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhradné diely,
trofeje, všetko od motorizmu.
Tel. 0903818122
» Odstránim autovrak, šrot,
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
» Kúpim v dobrom technickom stave (servisované), s
platnou STK, EK - VW caddy
1.9 47 kw, alebo Seat Imca
, alebo Škoda pick up. Zabezpečím kúpno - predajnú
zmluvu, PZP a prepis. Len seriózne. Tel. kon. 0905564269

S nápadom posunu času (zo zimného na letný) prišiel vlastne Benjamin Franklin ešte v roku 1784,
pretože chcel ušetriť na sviečkach.
Šetrenie elektrickej energie je
dodnes najdôležitejším dôvodom
zmeny času.
My však aktuálne budeme posúvať
čas opačným smerom, v noci zo soboty na nedeľu. Čaká nás zmena na zimný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu
späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa 25. 10.
2020.
Len tak, na margo, vedeli ste, že
vďaka zmene času sa už podarilo zabrániť aj teroristickému útoku?!
V septembri 1999 bol na palestínskom západnom brehu ešte letný čas,
zatiaľ čo Izrael sa práve preorientoval
naspäť na bežný, zimný. Palestínski
teroristi v tento deň pripravili bomby,
ktoré dali svojim spolupracovníkom
v Izraeli. Tí si ale neskontrolovali čas
a keďže bol na bombách nastavený
letný, vybuchli o hodinu skôr, ako teroristi čakali - práve vo chvíli, keď ich
inštalovali! Namiesto dvoch autobusov
plných ľudí teda bomby zabili troch teroristov...
Keď v USA verbovali mladých mužov do vojny vo Vietname, istý mladý
Američan sa tejto povinnosti vyhol
práve vďaka tomu, že sa narodil po polnoci v deň, keď sa menil zimný čas na
letný. Argumentoval tým, že v štáte De-

NA VŠETKY

MOTOROVÉ PÍLY
MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 180

BALÍČEK
ZADARMO
• náhradná reťaz
reť
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

30

cm

31,8 1,4
cm

3

kW

4,1
kg

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 251

AKCIA

249.00
BALÍČEK
ZADARMO
• náhradná reťaz
reťa
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

» red

cm

náradia

45,6 2,2
cm3

kW

4,8
kg

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 362

AKCIA

449.00
BALÍČEK
ZADARMO
• náhradná reťaz
a lišta
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

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

40

cm

59

cm

3

3,5
kW

5,6
kg

AKCIA

799.00

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Dám do prenájmu 1-posteľovú izbu v Ma, cena 150 €.Tel.
0903214187
Návod nájdete na strane 10.

JESENNÁ AKCIA

35

03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám 3-izb byt s veľkou
logiou, Ma, Malé nám., cena
125.000 €.Tel. 0915723846
» Predám 2-izb byt v Studienke, cena 40.000 €.Tel.
0908761258
» Predám 4-izb byt v Dunajskej Strede - 2 balkóny, 2 garáže, záhrada, cena 94.000
€.Tel. 0902415651
» Predám veľkometrážny 4
izbový byt s veľkým balkónom v obci Veľké Leváre, novostavba, všetky siete vlastné merače, cena: 130000€, tč:
0911615665

Chcete si podať inzerát?

VEĽKÁ

laware, odkiaľ pochádza, sa vtedy narodenia zaznamenávali podľa bežného
času, nie letného. Preto sa teda vlastne
narodil o deň skôr. Keďže tento deň mal
pri povolávaní do služby vyššiu číselnú
hodnotu, zachránilo ho to od nástupu
do armády.
A keď už píšeme o čase a kuriozitách okolo neho - ak by sa celá história nášho sveta zhrnula do jedného
roka, moderní ľudia by sa objavili až
31. decembra asi o 23:58. Alebo - úrad
sledujúci kriminalitu v Spojených štátoch zistil, že počas obdobia, v ktorom
sa používa letný čas, kriminalita klesá
o 10 až 13 percent. A do tretice - v 50.
tych a 60. tych rokoch v Spojených štátoch platilo, že každá oblasť sa mohla
rozhodnúť, na ktorý dátum naplánuje
zmenu letného času. V jednom okamihu bolo len v štáte Iowa 23 oblastí s
rôznym časom.

www.123pozicovna.sk

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

MA20-43 strana -
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časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

www.metiron.sk
Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0105

Sú slová, ktoré si už nikdy
nepovieme,
sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname. Dňa
25.10.2020 uplynie 5. výročie,
čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedo a
pradedo Dominik Chvála z
Malaciek. S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, syn s rodinou , dcéra
s rodinou a ostatná rodina.
Spomínajte s nami.

Opäť prichádza dlhšia noc

10-0248

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

7

10-0002

MALACKO
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06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné

07
» Predám panelovú garáž
vrátane pozemku /18 m2/ v
OV v centre Malaciek /za kinom/, cena 15000€. Pri rýchlom jednaní dohoda možná.
Tel. 0907894468
» Kúpim byt, do ceny 1100€ /
m2 , podľa stavu. RK nevolať!
0949375038
» Kúpim starý dom do 25000
€. 0910539635

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku,
rôzne.Tel. 0919176233
» Predám 2 dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie,
police), cena dohodou.Tel.
0908880728
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám ovos, pšenicu 18 €
/ 100 kg, Láb.Tel. 0908745587
» Predám ovos, jačmeň, zemiaky, koreňovú zeleninu.Tel.
0905695828
» 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 ošípané od 150 do
180 kg.Tel. 0944682112
» Predám zemiaky na zimné
uskladnenie žlté a ružové
bal 25 kg, cena 0,48 € / kg
a drobné cena dohodou.Tel.
0915957746
» Darujem 3-mesačné mačiatka.Tel. 0908761258
11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim hudobný nástroj.Tel.
0903416726
12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám 10 a 5 lit.demižóny,
bedničky na ovocie, zeleninu,
prepravky na víno. Poľovnícke trofeje a literatúru. Prehoz
na gauč ušitú z kúskov kože
190x160 cm a na 2 kreslá
60x160cm.Tel. 0902679183
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10.

časia prispôsobujeme konzumované
nápoje. Ak začneme tým druhým, potom treba spomenúť rôzne bylinkové
čaje, ale čaje so zázvorom, ktoré nám
významne pomáhajú budovať si imuJeseň je totiž rovnaké ročné ob- nitu a ktoré vytvárajú pocity pohody a
dobie ako ktorékoľvek iné a napríklad tepla. Akosi prirodzene sa dostávame
v porovnaní s letom, keď sa náš orga- aj k spotrebe sezónneho ovocia, najmä
nizmus mimoriadne namáha, aby udr- mimoriadne pre zdravie potrebných
žal teplotu organizmu v prijateľných jabĺk, ale aj pochúťok z nich, ktoré zas
medziach či keď trpí deficitom spánku vyžadujú napríklad také “koreniny”,
počas krátkych nocí, je pre nás jeseň ako je škorica. A škorica je pre naše
vlastne prospešná.
zdravie priam zázrak. Svoje vedia diaJe to hneď z viacerých dôvodov. Na- betici, ktorým znižuje hladinu krvného
príklad, spíme dlhšie, pretože sa skoro cukru, ale aj “otužilci”, pre ktorých je
stmieva, mnohé aktivity jednoducho škorica či muškátový orech výbornou
večer už nevykonávame. Aj ráno si, ak podporou imunitného systému. Domáme šancu, doprajeme “pomalšie” konca fungujú aj ako preventívne prízobúdzanie. Čiže, nepriamo, bez toho, rodné antibiotiká.
aby sme to nejak ovplyvňovali, má
Tak zabudnite na depresie a užívajnáš organizmus možnosť dôkladnejšie te si jeseň, využite jej dary, príroda vie,
regenerovať a akumulovať energiu na ako nás má pripraviť na zimu!
ďalší pracovný deň.
Jeseň nám tiež poskytuje čosi, čo
okrem jari už žiadne ročné obdobie asi
nemôže. Prechádzky v krásnom počasí
“babieho leta” v prírode, pri ideálnej
vonkajšej teplote, v obklopení tej najkrajšej palety farieb. Na náš organizmus takéto prechádzky pôsobia mimoriadne povzbudzujúco, osviežujúco a v
podobe hormónu endorfín nás robia aj
šťastnými. Endorfín je totiž takzvaná
“droga” šťastia, pokoja, pohody.
Nuž a na jeseň prirodzene meníme
aj stravu a vonkajším okolnostiam po» red

Gazdovia vyzývajú premiéra
Členovia Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) kriticky vnímajú
situáciu, do akej sa dostalo agropotravinárske odvetvie na Slovensku.
Označujú ju za patový stav, keďže
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nepredstavilo verejnosti za sedem mesiacov od zostavenia vlády relevantné systémové opatrenia pre
podporu poľnohospodárskeho a potravinárskeho spracovateľského odvetvia.
Členovia RPPS SR vyjadrujú pochopenie pre všetkých poľnohospodárov,
ktorí vstúpili do štrajkovej pohotovosti.
„Chýba nám návod, presné mantinely, ako máme podnikať na jednotnom európskom trhu v 21. storočí. Inak
sa z miesta dopredu nepohneme. Kým
iné krajiny pracujú na 200% a zmierňujú následky pandémie koronavírusu
na vlastný agropotravinársky sektor,
my doma žiadnu podporu necítime.
Práve teraz je ten zlomový moment,
kedy sa rozhoduje o budúcnosti celého
agropotravinárskeho odvetvia a my
potrebujeme jasnú víziu a predloženie
systémových krokov na jej naplnenie“,
uviedol predsedajúci Rade Milan Mišánik.
Kroky ministerstva pôdohospodárstva, rovnako aj ministerstva životného prostredia, nedostatočné tempo
prác pri príprave budúcej Spoločnej
poľnohospodárskej politiky, neznáma

výška štátnych pomocí pre odvetvie,
situácia okolo Slovenského pozemkového fondu, vládou schválený nedostatočný štátny rozpočet, ale najnovšie
aj fakt, že agropotravinárstvo sa nedostalo medzi prioritné oblasti Plánu obnovy EÚ sú hlavnými dôvodmi pokračujúcej nespokojnosti samosprávnych
organizácií.
Poľnohospodári a potravinári
(zjednodušene) opakovane žiadajú
vládu o viac pozornosti pre agrosektor.
Nedávno s nevôľou napríklad pripomienkovaliá, že v takzvanom pláne
obnovy je o celej tejto strategickej sfére
ekonomiky doslova iba niekoľko slov. V
diskusiách politikov, ako aj v otázkach
novinárov sa téma agropriemysel prakticky nezjavuje.
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0901 708 070
pkprenajom@gmail.com
So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí
Mgr. Vlasta
Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

Máte záujem o
predaj
nevysporiadaného podielu
na byte, dome alebo pozemkoch?
Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

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

8

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

27. októbra 1961
» red

16-0251

Nepodliehajte zaužívaným ošúchaným tvrdeniam o depresii na jeseň
a o tom, ako čo najrýchlejšie toto obdobie treba nejak “pretrpieť”.

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

16-0246

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

Jeseň je prospešná pre organizmus

52-0125

» Dám do prenájmu 1-izb
byt plne zariadený, v centre
Ma, mesačne 450 € vrátane
energií.Tel. 0905859679
» Prenajmem 1-izbový byt
s balkónom v Malackách,
sídlisko Domky, s garážou,
komplet zariadený a vybavený. Tel. 0948017325.Tel.
0908789056

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0005

Občianska
riadková
inzercia

ZDRAVIE, FARMÁRI / SLUŽBY

Výročia a udalosti

NASA vypustila prvú raketu Saturn I

10-0063

8

SLUŽBY

9

16-0021

MALACKO

KÚRENIE

efektívne
spoľahlivo

KLIMATIZÁCIOU
0910 111 100 / 0905 744 062

MA20-43 strana -

16-0047

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

10-0040

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

BÝVANIE

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ /14iné
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCUPRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným úspechom v písaní, čítaní, rozprávaní, kanadská lektorka.Tel.
0902649353
» Naučím základy ruského
jazyka.Tel. 0902649353
» Naučím hru na klavír v
Ma, dospelých aj deti.Tel.
0902307680

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0940642703

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
68-04

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0948 300 988

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

0907 721 667, Malacky

16-0064

STROJOVÉ
POTERY

0907 211 797

63-0083

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
41-0066

www.isover.sk
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09-115

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.

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

61-0264

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

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

16-0238

NON STOP

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

16-0036

CHUDÍK -

SLUŽBY

MALACKO

11

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

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

0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
10.
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO / SLUŽBY

Platné protipandemické opatrenia

od roku 1991

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

16-0045

Obdarujte vkusom
a kvalitou

Nakoľko sa v praxi stretávame s neustálym porušovaním či priam ignorovaním nariadených pravidiel,
citujeme o nich nasledovné zo zdroja Polícia Slovenskej republiky.

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

33-0073

rejného zdravotníctva, podľa ktorého
Policajný zbor uloží takejto osobe za
priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do
Núdzový stav bol vyhlásený od 1.10. výšky 1000 €, resp. v odôvodnených
na nasledujúcich 45 dní a podľa Ústav- prípadoch oznámi predmetné poruného súdu je v súlade s Ústavou SR. V šenie zákona na príslušný Regionálny
čase núdzového stavu možno v nevy- Úrad verejného zdravotníctva, kde je
hnutnom rozsahu a na nevyhnutný možné uložiť pokutu počas mimoriadčas obmedziť základné práva a slobo- nej situácie až do výšky 1659 €.
dy a uložiť povinnosti na postihnutom
V čase od 09:00 do 11:00 (pondelok
alebo na bezprostredne ohrozenom až piatok) môžu v potravinách a droúzemí. Z pohľadu trestného práva je gériách nakupovať iba seniori nad 65
potrebné upriamiť pozornosť na fakt, rokov.
že núdzový stav je podľa Trestného
Informácie o obmedzení hromadzákona krízovou situáciou, ktorá pod- ných podujatí, o možnosti organizovať
mieňuje pri niektorých trestných činov podujatia nad 6 osôb nájdete na webe
spáchaných počas jej trvania možnosť http://www.uvzsr.sk/
uloženia prísnejších trestov.
Vláda SR schválila zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb.
Od 15.10. je povinné nosiť rúško aj v
interiéroch, aj v exteriéroch pre všetky
osoby nad 6 rokov. (Neplatí pre členov
domácnosti v jednom spoločnom obývanom priestore.)
Výnimky: deti do 6 rokov (od 3 do 6
je nosenie rúška odporúčané), osoby
v exteriéri mimo zastavaného územia
obce (min. 5 metrov od osôb mimo
dom.
V prípade nenosenia rúšok na
miestach, kde je to povinné, dochádza
k porušovaniu opatrenia Úradu ve» red

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0129
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MIOSTEEL

Lozornianska 59, ZOHOR

16-0016

www.miosteel.sk

www.kia.sk

Zvl?dnete foko,vek.
Nov? Kia Sorento.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

EJ
NAE
V
`
I
U
DA J N
PRE

10% ZĽAVA
339 €

389 €
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

www.cistyodpad.sk

10-0014

NONSTOP
0908 151 982

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

16-0019

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

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

63-0097

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
Nov? Kia Sorento. Dostupn? aj vo verzii Hybrid.
Predstavujeme v?m Tplne novT Kia Sorento. Toto priestrannF 7-miestne SUV
kombinuje pohodlie a priestor s najmodernejFJmi technolOgiami - to vFetko
v kr?snom balenJ. Vyberte sa pohodlne kamko,vek s autom, ktorF je
pripravenF zvl?dnuJ foko,vek, fo v?m aivot prinesie na ceste aj v terFne.

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

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

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

MA20-43 strana -

16-0074

Kombinovan? spotreba paliva 6,4 - 6,8 l/100 km, emisie CO2 : 145 - 179 g/km. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

0911 566 799
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0904 466 799
10-0066
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Zdravotní klauni navštevujú seniorov už �� rokov
Zdravotní klauni z Červeného nosa sú známi najmä z detských oddelení nemocníc, kam pravidelne prinášajú radosť a smiech už sedemnásty rok.
Posledných �� rokov navštevujú pravidelne aj seniorské zariadenia a geriatrické oddelenia, aby
priniesli osamelým seniorom potešenie, emocionálny zážitok a vzbudili v nich chuť do života i pocit dôležitosti.
Vďaka profesionálnemu klaunskému umeniu dokážu
klauni zmeniť i ťažkú atmosféru a spríjemniť jednotvárne dni seniorov. Príjemné spomienky na ich mladosť vyvolávajú pesničkami, či oblečením typickým
pre ��-te, ��-te roky. „Aj starší člove� sa potrebuje zasmiať a potešiť. Zvlášť vo chvíľach, �eď mu nie je práve
najlepšie, prežíva bolesti, samotu, smúto�,“ vysvetľuje
Eva Okoličániová, profesionálna zdravotná klaunka
a koordinátorka programu SMIECH NEPOZNÁ VEK.

Dvojica zdravotných klaunov vyškolených na prácu
so seniormi zohľadňuje ich zdravotný stav a fyzické
obmedzenia. Konkrétny príbeh, ktorý sa odohrá
v každej z izieb, je jedinečný.

Červený nos nezabúda na seniorov
ani počas koronakrízy
Kvôli koronakríze museli klauni v posledných týždňoch znova svoje návštevy obmedziť. Snažia sa však
so seniormi ostať v kontakte cez klaunské videohovory a posielajú im videopozdravy. „Nedá sa to porovnať
so situáciou, �eď vás starší člove� ležiaci v nemocničnej
posteli, vidí prvý raz v živote, no i ta� vás drží päť minút
za ru�u, lebo to ta� cíti a potrebuje. Alebo �eď ste pri
nie�om ta� blíz�o, až sa vidíte v jeho zrenič�e. Ale sme
radi, že aspoň nadiaľ�u ostávame v �onta�te a o to vrúcnejšie budú, snáď nie za dlho, osobné stretnutia,“ verí
Eva Okoličániová.

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

PONUKA ZAMESTNANIA

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

Pracujte u nás na pozíciach

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

VODIČ VZV

Pracovná pozícia:

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR vo VÝROBE

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

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ

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

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

10-0030

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

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

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

SERVISNÝ TECHNIK
vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)

Kontakt: 0915 973 529

10-0249

NÁSTUP IHNEĎ

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0154

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

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

10-0241

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com
IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

7 – 10 € / h

min. prax 5 rokov, plat 1300 € /mes. brutto
tel. 0903 533 472, servis@elektro-rac.sk

16-0300

Hľadáme do TPP elektrikárov

PRÁCA V LOZORNE
PLAT

NÁsTuPNý PLAT 742 €
A PO skúšObNEj dObE 793 €
+ DOcHÁDzKOVý bONuS 60 €
pO SKúšObNEJ DObE 130 €
+ INDIVIDuÁlNE A KOlEKTíVNE
OHODNOTENIE DO VýšKy
23 % z plATu
+ PRíPLATky pODľA zp
(plAT uVEDENý bruTTO)

NÁPLň
PRÁCE

-VýRObA A KOmplETIzÁcIA
plASTOVýcH KOmpONENTOV
- VSTupNÁ A VýSTupNÁ
kONTROLA

bENEFITy

0911 949 392
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32-0005-11

NEVÁHAJ NÁS
KONTAKTOVAŤ

75-11

- sTRAVOVANIE
VO fIrEmNEJ JEDÁlNI
-ubyTOVANIE zAbEzpEčENé
-bEzplATNÁ dOPRAVA
V rÁmcI zÁHOrIA

63-17

0908 979 469

Ilustračné foto, autor: S. Ďurkovič

INZERCIA

0905 859 679

CHARITA / ZAMESTNANIE

MALACKO

15

Výťažok z Bielej pastelky
Z času na čas uverejňujeme v rámci
charity texty, ktorých zámerom je niekomu pomôcť. Sme okrem iného každoročnými partnermi aktivity Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
- Biela pastelka.

Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie

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

v Stupave

36-0002

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

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Predpokladaný deň nástupu do práce: po dohode
Pracovný úväzok: 100%
Základná hrubá mesačná mzda: 900 – 1300 EUR
Požiadavky:
- min. stredné odborné vzdelanie s maturitou
- prax a ekonomické vzdelanie výhodou
- počítačové zručnosti – najmä Word, Excel
- dôslednosť, zodpovednosť
Pracovná náplň:
- mzdová a personálna agenda školy
- registratúra dokumentácie školy
- evidencia a inventarizácia majetku školy
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať
odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy
(Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné
nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na
adresu csmalacky@csmalacky.sk do 30. októbra
2020.
K žiadosti je potrebné priložiť:
- životopis (aj s uvedením telef. čísla)
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní
na osobný pohovor.
Kontakt: Daniel Masarovič, 0917 350 117
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Nástup ihneď.

BG-Graspointner je najväčší výrobca na Slovensku
s vedúcim postavením na trhu vo svojom odbore,
špecializujúci sa na vývoj, výrobu a predaj
betónových odtokových a káblových žľabov.
Na posilnenie svojho tímu v Kuchyni hľadáme
pracovníka pre:

ÚDRŽBA FORIEM A STROJ. ZARIADENÍ
PRACOVNÍK VÝROBY
Požiadavky:
- strojno-tech. myslenie, zváranie el.oblúkom (CO),
rezanie, chuť pracovať, bezúhonnosť
Ponúkame:
- kvalitné zaškolenie, prácu blízko domova, žiadne
cestovanie, žiadna pásová výroba
- základný plat od 800 €, celkovo s príplatkami až
do 1350 € brutto,13 mesačných platov
- príplatky za nadčasy, iné príplatky nad rámec
zákona, pravidelné prehodnocovanie platov
- stravenky, dobrý pracovný kolektív do 20 ľudí

15

BG-Graspointner s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 629, mob: 0917 620 461

10-0239

0800 500 091 +420 730 893 338

príjme strážnikov na prevádzky

Mzdová účtovníčka
/ personalistka

85-0692

- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie
zabezpečené

www.konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY
Y
145 KČ/ hod. po zapracovaní

SBS GUARDING s. r. o.

Spojená škola sv. Františka Assiského
ponúka voľné pracovné miesto
na pracovnú pozíciu

10-0002

Pracuj v Hradci Králové

07-0134

suma je 139 448,62 Eur.
„Za týmto krásnym číslom sa skrývajú hodiny práce, či už v rámci medializácie, prípravných prác so zbierkovým
materiálom, komunikácie so základnými
i strednými školami. A práve tie sú pre
nás kľúčové, veľmi pekne im ďakujeme,
V septembri vyšli do ulíc zbierkové že to nevzdali a zbierku zrealizovali. Ak
tímy a do pokladničiek s logom Bielej nemohli ísť do ulíc, ostali aspoň na pôde
pastelky zbierali finančné prostriedky školy. Veľká vďaka patrí aj všetkým darurčené na pomoc nevidiacim a slabozra- com s otvoreným srdcom, ktorí dokázali,
kým. Organizátori sú s výnosom hlavné- že im nie je osud ľudí so zrakovým postihho zbierkového dňa viac ako spokojní, nutím ľahostajný. Ďakujeme za pomoc
ukázalo sa, že verejnosti osud ľudí so všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na
zrakovým postihnutím nie je ľahostajný. Bielej pastelke. Vďaka nim môže napísať
Napriek tomu, že zbierku Biela pas- ďalšie krásne príbehy v živote ľudí nevitelka výrazne poznačila druhá vlna diacich a slabozrakých,“ konštatuje Elišpandémie, najmä čo sa týka počtu zbier- ka Fričovská, PR manažérka ÚNSS.
Novinkou tohto roka je i príprava
kujúcich tímov v uliciach, výnos bol
vyšší, ako organizátor, Únia nevidiacich edukatívneho videa, ktorým sa chce
a slabozrakých Slovenska, pôvodne od- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenhadovala. „Keď sme začínali plánovať ska poďakovať spolupracujúcim školám.
zbierku, práve prebiehala prvá vlna pan- Hlavou témou je príbeh študenta Maťa,
démie a my sme vôbec netušili, čo bude ktorému sa po nehode obráti život o stov septembri. Povedali sme si, že sa bude- osemdesiat stupňov, zostane takmer neme držať pri zemi a nebudeme mať veľké vidiacim a vracia sa do školy. Video dá
očakávania. Aj suma 60-tisíc eur sa nám žiakom a študentom odpovede, ako kov tej chvíli zdala nedosiahnuteľná. Naj- munikovať s (takmer) nevidiacim spolumä, keď sme videli k akým markantným žiakom, ako mu pomôcť, priblíži spôsob,
prepadom vo výnosoch prišlo v prípade akým sa dokážu nevidiaci učiť a veľa ďaliných zbierok,“ hovorí Tatiana Wintero- šieho,“ približuje T. Winterová, riaditeľka
vá, riaditeľka ÚNSS.
ÚNSS.
Spočítanie výnosov v jednotlivých
krajoch napokon prinieslo pozitívny výAj my z našich redakcií - ďakujeme,
sledok. Suma hlavného zbierkového dňa mnohým z vás, milí čitatelia!
sa vyšplhala takmer na 140-tisíc, presná
» red
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových zamestnancov
����������������

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Viac info
��������������������

Facebook: aiwsk

32-0107

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

0800 500 091

85-0738
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„ Vianoce v tichu hôr „
���������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������

���������������192€����������������
senior s dotáciou, inak cena 242€ / os.
�����������������������������
��������������������
��������������������������

ZĽAVA

30%

DO KONCA
OKTÓBRA

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

66-0196

0918 591 942, 0918 494 494
recepcia@oravskahoraren.sk

PRÁCA NA SLOVENSKU

ZDRAVÉ VIANOCE

ELEKTROTECHNIK
-TESTERISTA

ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY

(HM 1.214,40€ + 100€ odmeny)

ZVÁRAČ-SPÁJKOVAČ
����������������������������
Miesto práce:���������������������

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
VÝROBY

SLIEPKY, KURČATÁ

BEZPLATNÉ UBYTOVANIE
+ STRAVNÉ LÍSTKY
�������� 0918 493 960
������stajanslovakia@azet.sk
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10-0246

88-0095

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

85_0738

��������������������������������
Miesto práce:�������

Objednávky:

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

13 120 0403

0944 113 140

Rezervácie:

16

