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Pozdravujem vás, vážení čitatelia, 
všimli ste si, že už je dlhšie svetlo? To 
nie je iba symbolika, to je veľmi prí-
jemná skutočnosť.

Mnohí z nás - ťažko sa tomu vyhnúť - 
prežívajú smutné dni, vlastne už týždne 
a mesiace. Nemyslím teraz na rodinné 
tragédie či smútok nad odchodom pria-
teľov, kolegov. Tu neviem, ako sa s tým 
dá vyrovnať.

Ide mi o taký ten zvláštny druh 
smútku, ktorý sme doteraz asi nepo-
znali. Smútok z nedostatku osobnej 
komunikácie, rozhovorov s blízkymi, s 
priateľmi. Smútok z tmy, zo zimy, ktorá 
ani nie je zimou, smútok z obáv a z veľmi 
vzdialenej perspektívy na lepšie časy.

Tento ťaživý pocit je pochopiteľný. 
Je ospravedlniteľný a je normálny. Iba s 
bezcitnými nič nepohne.

Skúsme sa tomu všetkými silami 
vzoprieť. Smútok a beznádej či dokonca 
strach mimoriadne negatívne ovplyvňu-
jú kondíciu nášho imunitného systému. 
Náš celkový zdravotný stav dostávajú 

nedobré nálady do ohrozenia vonkajší-
mi vplyvmi.

Netrúfam si nahrádzať odborníkov 
z oblasti imunológie, psychológie a psy-
chiatrie. Ale viem, že ak sa sami nevzbú-
rime proti tej tme v nás, veľmi si ublíži-
me. Preto to skúšajme, robme pokusy, 
ako rozjasniť našu myseľ. Nemôžeme 
sa s blízkymi stretávať? Tak im píšme, 
mobil má každý a správy sú zväčša za-
darmo. Stačí aj to krátke “ahoj, ako sa 
máš?”

Doprajme si endorfíny - hormóny 
šťastia z pohybu na čerstvom vzduchu, 
potešme sa upratovaním v starej ška-
tuli plnej ešte starších ro-
dinných fotografií, “pá-
chajme” dobro, je ho tak 
málo okolo nás.

Všetko, len nebuďme 
smutní, pekný a trošku 
veselší týždeň, váže-
ní naši čitatelia!

S pozdravom 

Nebuďme smutní

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ROZVOZ ZDARMA!

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470

PREDAJ KRMÍV PRE VŠETKY ZVIERATÁ
PREDAJ SENA A SLAMY

PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
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BluEvolution
82 mm

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

BluEvo
82 mm

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk
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PROJEKCIA
RODINNÝCH

DOMOV

PRÁVNE
SLUŽBY

STAVEBNÝ
INŽINIERING

ZNALECKÉ
POSUDKY

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

NA KĽÚČ

GEODETICKÉ
PRÁCE

FINANČNÉ
PORADENSTVO

PREDAJ KÚPA
A PRENÁJOM

NEHNUTEĽNOSTÍ

WWW.IRG.SK

0948 525 394
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» montáž plávajúcej
podlahy

» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

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

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

16
-0

01
7

0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

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

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, Ma-
rianka, Gajary, Jakubov, Kostoliš-
te, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké 
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Pla-
vecké Podhradie, Plavecký Miku-
láš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, 
Závod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
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To čo posledné týždne predvádza-
jú Igor Matovič a Richard Sulík, v tak 
vážnej situácii v akej sa naša krajina 
nachádza, považujem za vrcholne 
cynické, nevkusné a maximálne ne-
vhodné. 

V čase kedy mnohí občania pri-
chádzajú o svojich blízkych a kedy 
sa mnohí doslova strachujú o holé 
živobytie si títo dvaja masírujú svoje 
egá cez detinské odkazy v médiách. 
Je to úbohé a trápne. V plnej naho-
te to ukazuje ako nepochopili svoju 
úlohu. 

Ľudia od vládnych politikov ča-
kajú riešenia, ktoré nám pomôžu 
prekonať túto ničivú pandémiu a nie 
nedospelé správanie. Týmto sa nám 
všetkým doslova vysmievajú do tvá-
re.

Slovensko potrebuje schopných 
manažérov a nie šašov, ktorí sa vy-
žívajú iba v predvádzaní pred kame-
rami a zbieraní lajkov na sociálnych 
sieťach.

Vláda Igora Matoviča je pre mno-
hých obrovským sklamaním a ja 
vôbec nesúhlasím s tým, že každý 
kto kritizuje Matoviča chce návrat 
Smeru 1 alebo Smeru 2. Nechcem byť 
rukojemníkom  takejto voľby. Som 
presvedčený že sú aj iné možnosti.

Dobrá voľba je stranou prag-
matických riešení a uchádzam sa         
o vašu podporu. Som presvedče-
ný, že štát sa dá riadiť slušne, od-
borne a s pokorou. Som presvedče-
ný, že Slovensko v žiadnom prípade 
nie je odkázané, aby si vyberalo iba 
z chaosu a ľudskej nezrelosti, ktoré 
sú tu teraz alebo “akože“ sociálneho 
štátu iba pre vyvolených. 

Slovensko má na viac. Môžeme 
byť úspešnejšou krajinou. Musíme 
robiť ale naozaj politiku pre ľudí          
a prinášať riešenia.

VLÁDNI POLITICI SA NÁM VYSMIEVAJÚ.
NA RIADENIE KRAJINY JE TO ÚBOHO MÁLO.

33
-0
08
6

» Tomáš 
Drucker:

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

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

MERANIE
DIOPTRIÍ

Január 2021
OTVORENÉ

PRACOVNÉ DNI

OČNÝ LEKÁR
alebo
OPTOMETRISTA

Gucci, Marciano, Tommy Hilfinger,
Vogue, Ray Ban, ESPRIT, Hugo BOSS,
Carerra Pier Martino, PRADA

Výber z 1000 značkových
dioptrických a slnečných rámov

0918 734 397

10.00–16.30
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

VYPREDAJ

MONTERIEK

Cool Trend

i

i

.3013

.9011 .3013

V súvislosti s avizovanými opatre-
niami pri prevádzke materských 
škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 
do 18. 1. 2021 Sociálna poisťovňa in-
formuje verejnosť, že nárok na pan-
demické ošetrovné budú mať všetci 
rodičia, ktorí splnia nasledovné 
podmienky:

Osobne a celodenne sa starajú o 
dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u die-
ťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnu-
té do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého 
škôlka alebo škola bude uzatvorená na 
základe rozhodnutia ministra alebo 
zriaďovateľa, ak dieťa nebude navšte-
vovať ani školský klub (v prípade náv-
števy školského klubu nie je splnená 
podmienka osobnej a celodennej sta-
rostlivosti),

Osobne a celodenne ošetrujú dieťa 
do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého 
zdravotný stav na základe potvrdenia 
ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie 
nevyhnutne vyžaduje,

Nedosahujú príjem z činnosti za-
mestnanca v období starostlivosti o 
dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na 
pandemické ošetrovné teda nemajú 
rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou 
domáckej práce, čiže formou home of-
fice).

V prípade, ak už vám bol počas krí-
zovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný 

nárok na pandemické ošetrovné, novú 
žiadosť nepodávate. Koncom januára 
2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žia-
dosti o ošetrovné, ktoré nájdete tu:

Čestné vyhlásenie bez aktivovaného 
elektronického občianskeho preuka-
zu
Čestné vyhlásenie s aktivovaným 
elektronickým občianskym preuka-
zom

V prípade, ak ste počas krízovej 
situácie o pandemické ošetrovné ešte 
nežiadali, pošlite žiadosť o pandemic-
ké ošetrovné, ktorú nájdete na adrese:
https://ocr.vicepremier.sk/portal/vy-
hlasenie

Až koncom januára 2021 zašlite aj 
čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrov-
né.

Využite tieto elektronické formu-
láre! Urýchlite si tak vybavenie ošet-
rovného v Sociálnej poisťovni a jeho 
skoršie vyplatenie.

Kto má nárok na pandemické 
ošetrovné od 11. januára 2021

» Zdroj: SP
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NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: office@e-manag.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady
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SPOMIENKY 17

Dňa 17. 1. 
2021 si pripo-
míname 18. 
výročie, čo 
nás navždy 
opustil náš 
drahý Ján Balta z Perneka. 
S úctou a láskou spomína 
manželka, deti, vnučky, 
pravnučky a celá rodina. 
Spomínajte s nami.

Dňa 18. 1. 
2021 uplynie 
5. výročie, čo 
nás navždy 
opustil náš 
otec, dedko a 
pradedko Ján Burcl z Gajar. 
S láskou spomínajú dcéra 
Andrea s rodinou, syn Ro-
man s rodinou, vnúčatá a 
pravnúčatá.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám traktor Zetor 
6718 MA, STK, EK a 5 tonovú 
vlečku bez dokladov, pluhy, 
kolečka, brány za kone.Tel. 
0917466935

AUTO-MOTO - INÉ 02

» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03

» Predám veľkometrážny 
byt, novostavba v obci Veľ-
ké Leváre, 0911615665

BYTY - PRENÁJOM 04

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Kúpim starý dom do 
25000 €. 091053963
» Kúpim byt, do ceny 1100€ 
/ m2 , podľa stavu. RK ne-
volať! 0949375038

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám zemiaky, ovos, 
kŕmnu mrkvu a cukrovú 
repu.Tel. 0905695828
» Predám ošípané od 200 
do 220 kg.Tel. 0944682112

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Na stúpajúci počet hospitalizovaných  
pacientov s COVID-19 reaguje rezort 
zdravotníctva viacerými opatrenia-
mi. Jedným z nich je nariadenie pre 
vybrané nemocnice poskytovať iba 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

Tento pokyn, si však niektorí lekári 
vysvetlili po svojom. Len neodkladnú 
starostlivosť mala začať poskytovať aj 
časť lekárov špecialistov. Ministerstvo 
upozorňuje, že usmernenie sa ich ambu-
lancií netýka a majú fungovať štandard-
ne. Prirodzene, za dodržania protiepide-
mických opatrení.

 Ministerstvo zdravotníctva zazna-
menalo viacero podnetov od občanov, v 
ktorých sa uvádza, že ambulantní špe-
cialisti ich odmietli ošetriť. Lekári mali 
argumentovať tým, že v súčasnosti majú 
poskytovať len neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť. Rezort zdravotníctva vy-
svetľuje, že toto ich zdôvodnenie sa ne-
zakladá na pravde. „Upozorňujeme,  že 
povinnosť poskytovať výlučne neodklad-
nú zdravotnú starostlivosť majú len ne-
mocnice, v ich lôžkovej časti. Jednotliví 
ambulantní špecialisti aj v súčasnosti po-
skytujú pacientom komplexnú zdravotnú 
starostlivosť,“ vysvetlil štátny tajomník 
Ministerstva zdravotníctva SR Peter Sta-
chura. Ako doplnil štandardný režim v 
nemocniciach pokračuje pri onkologic-
kých pacientoch alebo tých, ktorým sa v 

nemocniciach poskytuje dialyzačná ale-
bo biologická liečba.

 Nariadenie ministerstva poskyto-
vať len neodkladnú zdravotnú starost-
livosť platí pre fakultné, univerzitné a 
všeobecné okresné nemocnice, ktoré sú 
v zozname subjektov hospodárskej mo-
bilizácie. Rezort zdravotníctva poprosil 
zdravotnícke zariadenia o preplánovanie 
plánovaných úkonov. A to v prípadoch, 
že odsunutie zákroku nezhorší zdravotný 
stav pacienta. Rezort zdravotníctva od-
porúča pacientom, aby sa o termínoch in-
formovali v konkrétnom zdravotníckom 
zariadení. Pred návštevou ambulancie 
odporúčame lekára telefonicky kontak-
tovať. V nemocniciach aj ambulanciách 
platia v súčasnosti prísne protiepidemic-
ké opatrenia.

Viac informácií o aktuálnej  situácii v 
nemocniciach nájdete na: 
www.covidvnemocniciach.sk 

Iba neodkladná starostlivosť 
sa týka nemocníc, nie ambulancií

» Zdroj: MZ SR
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Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť jeho kroky v ňom. 
Tíško a náhle odišiel spať, zaplakal každý, kto ho mal rád. 
Tá rana stále v srdci bolí a na ten deň zabudnúť nedovolí.

Dňa 17. 1. 2021 si pripomíname 3. výročie,
čo nás opustil náš milovaný manžel, dedko,
pradedko �ROL DÚNAR 
z Veľkých Levár a tento rok si pripomíname
nedožité 82. narodeniny.

S láskou a úctou spomína manželka Marta,
deti, vnuci, pravnuci, súrodenci, krstné deti a priatelia.
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA január-február  2021

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

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

s podložkou 

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2150 € • 1-hrob od 1450 €
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Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely

www.sosegbely.edupage.sk • sougbely@zupa-tt.sk • 034/6621229

otvára v školskom roku 2021/2022 pre chlapcov a dievčatá:

ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

• 2679K Mechanik – mechatronik
• 2697K Mechanik – elektrotechnik
• 2682K Mechanik počítačových sietí

UČEBNÉ
ODBORY:

• 3152H Krajčír
• 3661H Murár
• 2683H Elektromechanik

Počas štúdia žiakom ponúkame:
• Vykonávanie praktického vyučovania priamo v renomovaných firmách
• Odmeny za prácu na praktickom vyučovaní
• Po celej škole free WIFI sieť
• Možnosť získania zváračského a vodičského preukazu priamo v škole
• Možnosť ubytovania v školskom internáte
• Získanie lukratívneho zamestnania po ukončení štúdia
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» Predám pšenicu a jač-
meň cena 20 € / 100 kg.Tel. 
0903770577
» Beriem objednávky a pre-
dám 9-týždňové nosnice 
dominant.Tel. 0904323771
» Predám andulky obyčaj-
né aj výstavné a 2 ks rozela 
pestrá.Tel. 0904232771
» Predám 3ročný pár bie-
lych hrdličiek. Spolu-5eur. 
Tel. 0910162463

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

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

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

159 900
CENA

EUR

ALFA
SALUTO

REAL
s.r.o. V OBCI PLAVECKÝ MIKULÁŠ

4-IZBOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ  DOMY
s úžitkovou plochou 89,93 m2 na pozemku 402 m2

na okamžité nasťahovanie v štandarde, s kuchynskou linkou so spotrebičmi.

www.alfasaluto.sk          0905 962 737          saluto@saluto.sk

V dávnych časoch odchádzali otcovia 
rodín do Ameriky zarábať peniaze. 
Dnes odchádzajú do zahraničia naše 
deti. Vyštudujú tam na univerzitách a 
nájdu si prácu. A ich rodičia si kladú 
otázku - vrátia sa? 

Je ich tam už vyše tristotisíc. Aj moja 
Lucka a Zuzka. Nedávno som mal deba-
tu s dvoma mladými mužmi - Jozef vy-
študoval v Šanghaji, Peter v Mníchove 
a Edinburghu. Šikovní chlapci, s kres-
ťanskými koreňmi a vzťahom ku svojej 
rodnej krajine. Chceli by spolupracovať s 
našou inovačnou sieťou Inovato vo Vráb-
ľoch. Na projektoch, ktoré posunú ďalej 
Slovensko a pritiahnu domov ďalších 
mladých ľudí. Nerozprávali sme sa o pla-
toch a funkciách. Zaujímali ich projekty, 
ich zmysel a úžitok. Teším sa, že sa hlá-
sia slovenskí podnikatelia, inovátori aj 
mladí ľudia zo sveta. Slovensko má veľ-
kú šancu zmeniť sa na krajinu inovácií. 
Definícia hovorí, že inováciou zvyšujeme 
úžitok výrobku alebo služby a znižujeme 
škodlivé funkcie. Inovácie teda nepriná-
šajú len nové technológie a prevratné rie-
šenia, ale môžu vytvoriť aj lepšie školy, 
nemocnice, lokálne farmy, inteligentné 
a modulárne stavby, fabriky a mestá, di-
zajnérske a vývojové centrá, kam prídu 

pracovať talentovaní ľudia. Inovácie po-
trebujeme aj pre tých, ktorí svoje talenty 
neobjavili, alebo ich zahrabali v nešťast-
nom osude. Inováciami opravujeme svet 
a pomáhame slabším, aby aj oni mohli 
žiť dôstojný a pekný život. 

Mám z toho dobrý pocit. Vrátia sa! 
Deti zo sveta ku svojim rodičom. Úspeš-
ní zo západu, na východ, ktorý dočas-
ne opustili. Vrátia sa, aby nahradili 
skorumpovaných sudcov, úradníkov a 
podvodníkov, ktorých práve zvážajú po-
licajné autá pred vyšetrovateľov. Vrátia 
sa, aby pomáhali svojim rodičom a zve-
ľaďovali svoju krajinu, ktorá si zaslúži 
lepšiu budúcnosť. Vrátia sa, ak im v tom 
nebudeme brániť hlúposťou, nespravod-
livosťou a hrubosťou. Prestaňme si na-
dávať, hádať sa ako malé deti a vytvorme 
projekty pre našu budúcnosť. Vrátia sa, 
ak si nebudeme závi-
dieť a hádzať polená 
pod nohy. Ak sa bu-
deme viac počúvať, 
vzájomne sa rešpek-
tovať a menej prekri-
kovať. Skúsme to 
- pre naše deti 
a Slovensko.

Vrátia sa

» Ján Košturiak
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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všetko pre váš dom, chatu,
záhradu, kanceláriu...

tel.: 0902 348 648

● krtkovanie,
monitoring
a lokalizácia
kanalizácie

● inštalatérske práce
● hodinový manžel
● preprava tovaru,
    sťahovanie... a iné

/ Majster Ku�l sro
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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16. január 1547           
Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

Výročia a udalosti



MA21-02 strana - 7

EKOOKIENKO / SLUŽBYMALACKO
7

MERANIE ZRAKUZADARMO

  OP TIK ADROP TIK      DR.OP TIK_SK          0918 237 833                  W W W.DROP TIC.SK  

MULTIFOKÁLNE
OKULIAROVÉ  SKL Á

JEDNY OKULIARE 

NA VŠETKY  VZDIALENOSTI

KVALITNÉ 40%

ŠTEFÁNIKOVA 514 
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2Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
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Obec Zohor v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v nadväznosti na 
ustanovenie § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v znení neskorších predpisov

ZVEREJŇUJE
zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Zohor – časť pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 843/7 a časť pozemku registra „C“ KN parc. 
č. 843/19 nachádzajúce sa v k. ú. Zohor, evidované na LV č. 1390, 

o maximálnej výmere do 519 m2

NA ZÁKLADE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a dostupné na úradnej 
tabuli obce Zohor a na internetovej stránke obce Zohor www.obeczohor.sk. 

Podmienky sú tiež dostupné na
Obecnom úrade Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor.

Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného úradu Zohor, Nám. 1. mája 1, 
900 51 Zohor, poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu najneskôr 

do 03.02.2021 do 14:00 h. 

Ochrana vlka sa mala začať už dňom 
1.1.2021. Avšak dlhodobo sa ne-
uskutočnilo medzirezortné pripo-
mienkové konanie s ministerstvom 
pôdohospodárstva. Nekonanie mi-
nisterstva pôdohospodárstva bolo 
zákonnou prekážkou na vydanie 
vyhlášky o celoročnej ochrane vlka. 

Podľa zákona totiž môže minister-
stvo životného prostredia vydať vy-
hlášku aj bez odstránenia výhrad iných 
rezortov, ale musí prísť k rokovaniu.

Disproporcia sa začala v októbri, 
keď rezort pôdohospodárstva zmenil 
pôvodné súhlasné postoje k nulovej 
kvóte. Minister pôdohospodárstva prijal 
rozhodnutie o odstrele 50 chránených 
zvierat. Od tohto okamihu rezort život-
ného prostredia pripravoval vyhlášku. 
Rezort rokoval so všetkými účastníkmi, 
ale ministerstvo pôdohospodárstva sa 
na vytýčených rokovaniach nezúčast-
nilo počas celého decembra a neprišlo 
ani na termín 4. január t. r. Pritom tre-
ba poznamenať, že už v decembri MŽP 
dosiahlo dohodu so Zväzom chovateľov 
oviec a kôz, ktorý sa vydaním vyhlášky 
o celoročnej ochrane vlka cítil poškode-
ný. Vďaka obojstrannej komunikácii sa 
obavy odstránili a posledným, kto blo-
koval vydanie vyhlášky, ostalo minis-
terstvo pôdohospodárstva.

Po osobnom rokovaní ministrov 

oboch rezortov došlo 7.januára 2021 k 
prvému rokovaniu o výhradách MPaRV 
k vyhláške o celoročnej ochrane vlka. 
Minister Ján Mičovský akceptoval ar-
gumenty a rozpor agrorezortu stiahol. 
MŽP odovzdá vyhlášku na ďalší legis-
latívny postup. Žiaľ, zdržanie, ktoré sa 
vytvorilo tým, že ministerstvo pôdo-
hospodárstva blokovalo rokovanie o 
vyhláške, spôsobí, že vyhláška pravde-
podobne nenadobudne platnosť skôr, 
než 15.januára.

Ministerstvo životného prostredia 
oceňuje, že minister pôdohospodárstva 
po návrate z nemocnice umožnil, aby sa 
skončilo medzirezortné pripomienkové 
konanie. Vyzývame, aby ukončil zabí-
janie chráneného vlka skôr, než 15.janu-
ára. Najlepšie s okamžitou platnosťou. 
Preukáže tým, že ministerstvo pôdo-
hospodárstva si cení hodnotu chráne-
ných dravcov a neslúži lobby trofejných 
poľovníkov.

Na Slovensku 
nastáva celoročná ochrana vlka

» red
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■ Pre milovníkov akčných fi lmov z 80. a 90. rokov 20. 
storočia je stelesnením thajského boxu, či muay thai, 
zrejme Tong Po z fi lmu Kickboxer so Jean-Claude van 
Dammeom. Schopnosť lámať kopmi nôh aj bambus, vy-
holená hlava s neobvyklým copíkom, čelenka, na ruke 
amulet, na krku kvety, netradičné predzápasové taneč-
né kreácie za zvukov rôznych bubnov, či píšťaliek, ktoré 
následne znejú aj počas boja. Čo je vlastne thajský box?
   Áno, tento fi lm bol ikonickým dielom. Všetci, ktorí sme sa 
zaujímali o bojové športy sme chceli byť tvrdí ako Tong Po, 
ale pekný ako Van Damme a samozrejme mať aj krásnu 
Thajku za frajerku :)
  Oslovilo ma aj zobrazenie života - človek žijúci v súlade 
s prírodou, sloboda, ktorú Thajsko pre mňa vtedy repre-
zentovalo. Spôsob, akým bol Van Damme učený majstrom                
v džungli, kde vyžadoval absolútne sústredenie, koordi-
náciu a presnosť, bez zbytočných emócií. Metafora myšli-
enky “tu a teraz” - moment, kedy sa prepája telo, myseľ a 
duch. O thajskom boxe z historického hľadiska vieme, že 
je to obranné, bojové umenie s viac ako 1000 ročnou tradí-
ciou. Fascinujúci národný šport, ktorého základom sú naj-
tvrdšie techniky. Význam slova „thai“ v preklade znamená 
„slobodný.“ Historické legendy hovoria o bojovníkoch, 
kráľoch a prostom ľude, ktorý chránil Thajské kráľovstvo 
vo vojnovom období krajiny. O hrdinoch slobody, ktorí za 
zvuku orchestra hrajúceho VAI-KRU v preklade „vypudiť 
strach zo srdca“,  s noblesou pohybu víťazili nad súpermi. 

■ V ostatných rokoch priam raketovo rastie záujem            
o zmiešané bojové umenia MMA, thajský box je však 
akoby v tieni. Pritom z pohľadu toho, že zápasy prebie-
hajú výhradne v stoji a nedochádza tak k často nezá-
živnému boju na zemi, má veľké predpoklady byť pre 
diváka atraktívnejší. Prečo to tak podľa vás je?
  Dovolím si tvrdiť, že thajský box je primárne atraktívny 
pre ázijskú kultúru, MMA oslovuje zasa európskeho di-
váka. Thajský box je jedno z najnáročnejších bojových 
umení, nie každý “falang” - ako nás cudzincov nazý-
vajú Thajci, je schopný si ho dokonale osvojiť. Veľká 
motivácia, ukrátenie sa v iných aktivitách, ak sa roz-
hodnete venovať akémukoľvek športu profesionálne, 
sú nevyhnutné. Thajský box je dvojnásobná drina. Mie-
stne “muaythai” komunity vychovávajú už 4 ročných 
profesionálov, v ovládaní vlastného tela. Treba vní-
mať rozdiel medzi thajboxerom z Ázie a “falangom”. 
V MMA stačí ak zápasník ovláda z bojového umenia určitú 
časť, prejaví sa tam, kde si je istý. Preto sa domievam, že 
MMA je varianta atraktívnejšia iba pre konkrétne publi-
kum. Iný divák by možno ocenil vidieť jednotilvé bojové 
umenia samostatne.
 
■  Napriek relatívne krátkej histórii tohto športu u nás - 
prvé zmienky o muay thai sú z 13. storočia, na Slovensku 
vznikol prvý klub až v roku 1995 - sa naši zástupcovia 
nestratili ani na významných podujatiach. Slovenský 
thajský box má štyroch profesionálnych majstrov sveta 
a viacero majstrov sveta a Európy na amatérskej úrov-
ni. Vy sám ste vicemajstrom Európy. Prečo sa Slovákom          
v tomto športe darí?
  Ak človek nájde svoju cestu, spojí sa s duchom, vždy sa 
mu bude dariť. Robí to, čo má. Slováci sú úspešní aj v iných 
športoch, ako tímy alebo jednotlivci, práve vďaka cieľave-
domosti a húževnatosti.
  Tí, ktorých oslovil thajský box, sú silné individuality. Ten-
to šport si vyžaduje vysokú emočnú odolnosť, silu seba-
zapretia. Profesionalita znamená vedieť dobrovoľne prijať 
bolesť, znovu vstať a pokračovať.
  
■  Muay Thai patrí medzi najtvrdšie športy sveta. Ho-
vorí sa mu aj umenie ôsmich končatín, povolené sú ni-
elen údery päsťami a nohami, ale aj lakťami, či kolena-
mi. To vzbudzuje minimálne rešpekt, pre mnohých asi 
aj strach. Je na mieste?
Strach je obmedzujúci a to nie iba v športe, ale aj v  ži-

vote. Limituje človeka v smerovaní do celistvosti. 
Okrem techník, vnímam tvrdosť aj v inom rozmere. 
V ringu oproti stoja dvaja muži, dve energie. Po ri-
tuálnom tanci - Wai Khru, vzdávajú úctu trénerovi, 
súperovi, dostávajú sa do tranzu sústredenosti. Zba-
vujú sa akéhokoľvek strachu. Údery sú v realite pre bež-
ného nešportovca smrteľné. Pokoj ducha je namieste. 
Metafora ringu - života, ktorý prijímajú taký, aký je. Kru-
tý   a jemný zároveň. Vtedy, bez hodnotenia a predsudkov, 
vidno aj balet v podobe bojového umenia. Formu ako ovlá-
dať telo, v rýchlosti a tvrdosti.

■  Vy sám tvrdíte, že vám thajský box pomohol v rozvo-
ji ducha a mysle, našli ste vďaka nemu vnútorný pokoj       
a  zároveň, že neznášate zlo a násilie. Ide to vôbec do-
kopy?
 Prešiel som si rôznymi fázami učenia, či už v podobe agre-
sivity súpera alebo prehry v ringu.
  Od bojových športov ma to neodradilo. Fascinovalo ma, 
ako sa telo formuje trénovaním do obratnosti, rýchlosti, 
funkčnosti a univerzality. Z pozície trénera hodnotím, že 
techniky thajského boxu sú jedny z najprepracovanejších 
pri synchronizácii tela s mysľou.
 Na prvý pohľad boj, násilie a zlo sa dá transformo-
vať v lásku k učeniu a spoznávaniu seba samého.
Po fáze trénovania zápasníkov, som prešiel k učeniu ľudí 
správnemu pohybu. Pohybu, ktorý berie ohľad na dlhodo-
bé venovanie sa bojovému umeniu počas celého života. 
Vypracovať sa ku komplexnej jemnocitnej fyzickej náuke, 
optimálnym univerzálnym pohybom, použitím techník 
„najtvrdšieho“ športu. Jin a Jang. 

■  Ste zakladateľom a trénerom Spartans clubu Brati-
slava, ktorý počas 11 rokov svojej existencie vychoval 
už niekoľkých úspešným reprezentantov. Kto všetko 
prešiel vašimi rukami a prečo ste zvolili práve meno 
Spartans?
 Som hrdý na to, že som sprevádzal počas športovej kari-
éry mená ako Viktor Maceják, Lukáš Horák, Michal Pecár, 
Michal Balky Baláž, Lucia Krajčovič, Viktória Lipianska, 
Roman Smištík, či Jakub Benko. Chcel by som však pove-
dať, že okrem profesionálov som trénoval aj ľudí, ktorí si 
thajský box zvolili ako svoju amatérsku záľubu. Pamätám 
si, keď prišiel do klubu mladý chalan, mohol mať do 30 
rokov, odhodlaný trénovať, ako to len pôjde. Hýbať sa v 
rámci jeho možností, keďže bol na vozíku. Keď som videl 
radosť, nadšenie a tú chuť žiť, vždy som si v duchu pove-
dal, toto je chlap.
  Dlho som hľadal meno, ktoré by vystihlo myšlienku, že 
pohyb je dôležitý pre naše zdravie, či už fyzické, ale aj to 
mentálne. Že v sile nájde človek jemnosť a naopak. Oslo-
vila ma fi lozofi a, ktorú uvádzajú historické zdroje o fungo-
vaní Sparty. Boli to bojovníci, technicky zdatní, odhodlaní 
brániť svoje rodiny a priateľov, nebojácni, pripravení po-

staviť sa čomukoľvek. Jemnosť prejavená v každodennosti 
života, rovnoprávnosti medzi všetkými. Preto som aj ja 
zástancom toho, že thajský box nie je boj, ale sloboda po-
hybu určená pre kohokoľvek. 

■  Mottom vášho klubu je Way of life, teda spôsob živo-
ta. Medzi vašich zverencov patria nielen dospelí, ale aj 
deti už od šiestich, či siedmich rokov. Čo by malo pre-
svedčiť rodičov, ktorí sa pri pohľade na súboje v ringu 
toho možno obávajú, že práve thajský box je cesta, po 
ktorej by ich deti mali ísť?
  Je prínosom, ak sa dieťa začne systematickému pohybu 
venovať v čo najskoršom veku. Ide o rozvoj jeho motorickej 
gramotnosti, prípravy na život vôbec. 
  Veľkú devízu vidím v thajskom boxe nielen pre komplex-
né prepájanie ľavej a pravej hemisféry, kedy sa podporuje 
rozvoj kognitívnych schopností, no najmä v psychologic-
kom rozmere. Je v našom záujme vychovávať z detí spokoj-
né a naplnené bytosti, ktoré majú spracované črty vlastnej 
osobnosti. Bojovnosť, ak je potlačená, má tak priestor vyjsť 
na povrch. Dieťa sa stáva priebojnejším, sebavedomejším, 
naopak deti ktoré ňou prekypujú, sa učia ovládnuť svoje 
emócie. Energia je presmerovaná efektívne a zmysluplne 
správnym smerom, koordinovaná. Sústredia svoju myseľ 
do prítomnosti, pretože sú zodpovední za svojho partnera 
na tréningu.
  V priamom prenose vzniká energetická harmónia jem-
nosti a sily. Balet dvoch protikladov, ktoré sa dopĺňajú v 
zmysluplný a vyvážený celok. Takýto vyrovnaný kolektív 
v neposlednom rade pomáha utužovať priateľské vzťahy, 
zdravé sociálne návyky a porozumie.

VINCENT KOLEK: BALET V PODOBE BOJOVÉHO UMENIA
Thajský box je považovaný za ak nie najtvrdšie, tak jedno z najtvrdších bojových umení na svete. Hovorí sa mu aj umenie ôsmich končatín, v ktorom sú povolené 
nielen údery päsťami a nohami, ale aj lakťami, či kolenami. Pre Vincenta Koleka, jednu z najväčších osobností tohto športu na Slovensku a zakladateľa 
a hlavného trénera Spartans Club Bratislava, však má aj iný rozmer, ako len tvrdý fyzický kontakt medzi súpermi v ringu. A tým je rozvoj ducha a mysle.

Vincent Kolek (42 rokov)
Headcoach Spartans Club Bratislava
■ Venoval sa kickboxu a boxu, v 90 – tych rokoch vyhral maj-
strovstvá Slovenska. 

■ Už ako 20-ročný zbieral úspechy aj na medzinárodných 
súťažných turnajoch. Na majstrovstvách Európy neskôr získal 
bronz a striebro, na majstrovstvách sveta obsadil v kategórii 
Full Contact štvrté miesto.

■ Od svojich 20 rokov pôsobil aj ako tréner v  Bratislave, 
neskôr v zahraničí. 

■ Založil vlastný športový klub Spartans, ktorý ako headcoach 
vedie dodnes. 

■ Pod trénerským vedením sa thajskému boxu začali profe-
sionálne venovať dnes už známi športovci, ktorí získali tituly 
aj na súťažiach ako majstrovstvá sveta či Európy. Medzi nich 
patria Lucia Krajčovič, Michal Baláž, Jakub Benko, Roman 
Smištík, Viktória Lipianska, Viktor Maceják, či Lukáš Horák.

■ Za svoj prínos športu a výchovu ľudí získal aj ocenenie 
Račianske srdce pre výnimočné osobnosti, ktoré pomáhajú 
druhým a vedú ich k lepšiemu životu.
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Po tradičnej modlitbe Anjel Pána s ve-
riacimi pápež František pokračoval v 
tom, čo je takmer všade okolo nás, 
vnímame to, vidíme to.

“Drahí bratia a sestry, obnovujem 
vám všetky moje želania pre rok, ktorý 
sa práve začal. Ako kresťania máme ten-
denciu vyhýbať sa mentalite fatalizmu 
alebo mágie. Vieme, že veci sa zlepšia 
do tej miery, že s Božou pomocou bude-
me spolupracovať na spoločnom dobre, 
pričom do centra pozornosti sa dosta-
nú tí najslabší a najviac znevýhodnení. 
Nevieme, čo pre nás platí rok 2021, ale 
čo každý z nás a všetci spolu môžeme 
urobiť, je pokúsiť sa o niečo viac starať 
sa jeden o druhého a o stvorenie, náš 
spoločný domov.

Je pravda, že existuje pokušenie 
starať sa iba o svoje vlastné záujmy, 
pokračovať vo vedení vojen, napríklad 
sústrediť sa iba na ekonomický aspekt, 
žiť hedonisticky, to znamená hľadať 
iba uspokojenie vlastného potešenia ... 
existuje to pokušenie. Čítal som niečo v 
novinách, čo ma dosť zarmútilo: v jednej 
krajine zabudnem, na ktorú vzlietlo viac 
ako 40 lietadiel, aby umožnili ľuďom 
uniknúť z výluky a užiť si prázdniny. Ale 
tí ľudia, ktorí sú dobrí ľudia, nemysleli 
na tých, ktorí zostali doma, na ekono-
mické problémy, ktorým čelia mnohí 

ľudia, ktorí boli uväznení na dne, o cho-
rých? Rozmýšľali iba o tom, že si dajú 
dovolenku pre svoje potešenie. Toto ma 
veľmi bolelo.

Osobitne pozdravujem tých, ktorí 
začínajú nový rok s väčšími ťažkosťami, 
chorých, nezamestnaných, tých, ktorí 
žijú v situácii útlaku alebo vykorisťova-
nia. A s láskou chcem pozdraviť všetky 
rodiny, najmä tie, v ktorých sú malé deti 
alebo ktoré čakajú narodenie. Narode-
nie je vždy prísľubom nádeje. Mám blíz-
ko k týmto rodinám: nech ťa Pán žehná!

Prajem vám všetkým šťastné dniu, 
stále mysliac na Ježiša, ktorý sa stal te-
lom práve preto, aby s nami prebýval v 
dobrých i zlých veciach. 

Prosím, nezabudnite sa za mňa mod-
liť.” 

Pápež prosí, aby ľudia 
boli ohľaduplní a empatickí

» Pápež František
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Daň z motorových vozidiel netreba 
riešiť v januári 2021, lehota sa posú-
va na marec.

V roku 2021 sa lehoty menia.
Daňovník (fyzická alebo právnická 

osoba), ktorý v roku 2020 používal vo-
zidlo:
• kategórie L, M, N alebo O,
• evidované v Slovenskej republike,
• na podnikanie alebo inú samostatnú 
zárobkovú činnosť,
• má povinnosť podať daňové prizna-
nie k dani z motorových vozidiel, a to 
po skončení zdaňovacieho obdobia.

Spravidla je lehota na podanie da-
ňového priznania k dani z motorových 
vozidiel do 31. januára po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia, t. j. napr. za 
rok 2020 by bola do 31. januára 2021. 
Nakoľko však v novembri 2020 bola 
schválená novela zákona č. 361/2014 Z. 
z. o dani z motorových vozidiel v znení 
neskorších predpisov, mení sa lehota 
na podanie daňového priznania k dani 
z motorových vozidiel, a to u daňovní-
kov so zdaňovacím obdobím, ktoré sa 
začínajú najskôr 1. januára 2020 a kon-
čia najneskôr 28. februára 2021. Uvede-
ní daňovníci sú povinní podať daňové 
priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021.

Upozorňujeme, že daň z motorových 
vozidiel za rok 2020 je splatná v termíne 
na podanie daňového priznania k dani 

z motorových vozidiel, t. j. do 31. marca 
2021 u vyššie uvedených daňovníkov.

Zároveň aj na tomto mieste pripomí-
name, že od januára 2021 sa mení výš-
ka odvodov do sociálnej a zdravotnej 
poisťovne,Sumy v novej výškemusia 
byť uhradené do 8. februára 2021.

Zdravotná poisťovňa
Minimálny vymeriavací základ sa 

zvýši z 506,50 euro na 546 euro, takže 
minimálne mesačné zdravotné odvody 
vzrastú z 70,91 eura na 76,44 eura.

Maximálny vymeriavací základ pre 
SZČO a živnostníkov bol zrušený novelou 
zákona o zdravotnom poistení od 1.1.2017, 
čiže odvody zaplatíte z celého príjmu.

Sociálna poisťovňa
Minimálny vymeriavací základ sa 

zvýši z 506,50 euro na 546 euro. Od ja-
nuára preto stúpnu minimálne mesač-
né odvody z 167,89 eura na 180,99 eura. 
Toto sa dotkne väčšiny živnostníkov.

Maximálny vymeriavací základ sa 
zvýši z 7091 euro na 7644 eura.

Odpadá jedna januárová daňová 
povinnosť (odkladá sa)

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

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € bru�o/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € bru�o/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benety. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• KONTROLÓR / KONTROLÓRKA
• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Životopis zasielajte na: o�ce@�controls.sk, tel.: 034/778 20 90, www.�controls.sk
alebo osobne Radlinského 23,  Malacky  90101, po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:
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Hľadáte prácu? Pridajte sa k nám.
Ponúkame voľné pracovné miesto

na pozíciu UPRATOVAČKA
v Autopriemyselnom parku Lozorno.

Práca od pondelka do piatka na rannú zmenu.
Nástupný plat je od 550 € ne�o.

Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.

Viac info na tel: 0918 445 908
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Kontakt: p. Fordinál, 0903 262 150

Podmienkou je VP sk. C a E. Prax práce s hydraulickou
rukou je vítaná. Miesto výkonu práce Zohor.

Plat 1100 € / bru�o + do 20% odmena 

Firma zaoberajúca sa výkupom druhotných 
surovín prijme 

VODIČA NÁKLADNÉHO VOZIDLA

94
-0

00
4

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

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

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

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

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 2,10 €/hod. brutto
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto  

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 79710
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VÝROBA
DOPRAVA
MONTÁŽ

0940 075 984
0940 330 217

betonoveploty6754@gmail.com
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0905 859 679

INZERCIA

0908 979 469

INZERCIA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017


