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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ROZVOZ ZDARMA!
PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470

PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
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JARNÁ AKCIA

20% ZĽAVA
NA VAŠU BRÁNU, PLOT, ZÁBRADLIE,
PRÍSTREŠOK VO VYSOKEJ KVALITE

S jarou prichádza naša ponuka pre vás

Dodanie 3 – 5 týždňov   •   Pozinkovaná oceľ, hliník, nerez

tel.: 0917 665 155   //   e-mail: kovovyroba@w3ldslovakia.sk

Platí pri objednávke do 31. 3. 2021
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AUTOSERVIS, PNEUSERVIS
3D GEOMETRIA

VÝMENA ČELNÝCH SKIEL
SERVIS A PLNENIE KLIMATIZÁCII

DIAGNOSTIKA VOZIDIEL
PICKUP SERVIS

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

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

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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Tel. 0910 644 981 

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ
STAVEBNÉ PRÁCE

PRENÁJOM
LEŠENIA

0910 620 160
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

MERANIE
DIOPTRIÍ

Február 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

9.30–17.00
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MALACKO

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

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

Každý týždeň: 
Malacky, 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
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

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

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

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

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

DISTRIBÚCIA (27.450 domácností)
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MAKLÉR Pomôžem Vám s predajom
nehnuteľnosti a pozemku v BA kraji

0950 474 549  •  svihla@kp-reality.sk

Po pokore a štedrosti dnes 
o dobroprajnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď 
dokážeme inému človeku dopriať a 
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocene-
nia, alebo „iba“ každodenného šťas-
tia a spokojnosti, to je vzácnosťou, 
ktorú keď darujeme, získame ešte 
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

   
Žičlivosť ako povahová črta člove-

ka nie je samozrejmosť. Naopak, čím 
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú, 
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité, 
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by 
šťastím pre nás všetkých na našom Slo-
vensku, ak by  zlobu, faloš, boj o zisky 
a moc a vplyv na bezbranných a často 
aj bezmocných občanov v takej miere 
surovosti a bezcitnej neempatie nepre-
nášali politici.

Niektorí ľudia v rámci takzvaného 
„spoločenského bontónu“ dokážu na-
sadiť masku charity, čo je vlastne iba 
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z 
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdy-
chom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je 
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac 
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je 
skutočne pravda, čiže ich vnútorné 
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože 

sa s tým nijako nechvália ani bulváru, 
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.

Málokto si však uvedomuje, že z 
prajnosti voči druhému čerpáme vi-
tálnu duševnú energiu pre vlastný ži-
vot. Žičlivosť má v sebe účet uznania 
voči nášmu priateľovi či známemu, na 
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďač-
nosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti 
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne 
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicín-
skych odborníkov zdravej dlhovekosti 
pomáha optimizmus, skromnosť, dob-
roprajnosť.

Dobroprajnosť sa vyjadruje v rado-
vaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný 
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu, 
že želáme dobro blížnemu. Dobropraj-
nosť je treťou zo siedmich cností, je to 
predovšetkým láskavosť, 
ľudskosť, obdiv, chari-
ta, súcit, priateľstvo bez 
predsudkov a príčiny. Že 
už takmer ani nepoznáte? 
No ale – v kom je chyba?

Pekný týždeň, 
milí čitatelia!
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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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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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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
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Zdravotní klauni premenia vaše � � z dane na detský smiech
Napriek koronakríze zrealizovali profesionálni 
zdravotní klauni z Červeného nosa v r. ���� spolu 
� ��� klauniád. Z celkového počtu bolo ��� online 
formou, ��� klauniád pri nemocniciach, ostatné 
boli štandardné osobné návštevy a programy. Svo-
je aktivity mohli realizovať aj vďaka príspevkom 
z � � z dane, o ktoré sa uchádzajú aj v tomto roku.

Počas celého roka sa viac ako ��-člennému tímu 
zdravotných klaunov podarilo zrealizovať ��� osob-
ných zdravotných klauniád na detských oddele-
niach nemocníc, online klauniád pre hospitalizované 
deti bolo ��. Deti čakajúce pred ambulanciami od-
borných lekárov rozveselili ���-krát. Na operácie 
odprevádzali zdravotní klauni deti počas ��� dopo-
ludní. V rámci programu Prezuvky máme zavítali 
v minulom roku do domácností s dlhodobo chorý-
mi deťmi v intenzívnej liečbe ��-krát osobne 

a ��-krát cez videohovor. S celotýždňovým programom 
Cirkus Paciento v roku ���� navštívili zdravotní klauni 
� zariadenia. V rámci programu Smiech nepozná vek zrea-
lizovali celkom �� klauniád v zariadeniach pre seniorov 
a �� online videohovorov so seniormi. 

Aktuálne sa kvôli kritickej epidemiologickej situácii zdra-
votní klauni opäť na čas presunuli do online priestoru a ro-
dičia chorých detí môžu zdarma rezervovať Klaunskú náv-
števu online na rezervacie.cervenynos.sk. 

Pošlite nám vaše � � z dane a pomôžte zdravotným 
klaunom prinášať radosť a smiech tým, ktorí to 
potrebujú. Údaje na poukázanie �% z dane:
IČO/SID: ��������  Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors 
Ulica: Klenová  Číslo: ����/�  
PSČ: ��� ��  Obec: Bratislava – Nové Mesto
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SPOMIENKY 17

Kto vás mal naozaj rád, 
len ťažko môže zabudnúť. 
Odišli ste, niet vás medzi 
nami, no v našich spomien-
kach ste stále s nami. Dňa 
12. 2. 2021 uplynulo 8 smut-
ných rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, 
dedo Ján Pavkov z Jablono-
vého a dňa 16. 2. 2021 si pri-
pomenieme nedožitých 85 

rokov našej drahej mamy, 
babky a prababy Filomény 
Pavkovej. S láskou a úctou 
spomínajú deti so svojimi 
rodinami. Kto ste ich pozna-
li, venujte im, prosím, tichú 
spomienku spolu s nami.

S tichou spo-
mienkou k 
Tvojmu hro-
bu chodíme, 
pri plamien-
koch sviečok 
sa za Teba modlíme. Dňa 16. 
02. 2021 uplynie 14 rokov od 
úmrtia Alžbety Krivdovej z 
Malaciek. S láskou spomína 
syn s rodinou. 

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» CZ 175 JAWA 250 350 
PIONIER MUSTANG SIMSON 
JAWA 90 KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» V centre Malaciek dám 
do dlhodobého prenájmu 2 
izbový, zariadený byt v ro-
dinnom dome, samostatný 
vchod z ulice, dvor, vhodný 
pre 1 - 2 zamestnané osoby.
Tel. 0910190666
» Prenajmem malú gar-
sónku v Zohore, aj dô-
chodcom do 65 rokov.Tel. 
0903361804
» Prenajmem krásny byt v 
centre. Dá sa rozdeliť na 2. 
0915726087
» Prenajmem 2.izb. byt v 
centre MA, 0908593047

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

Takto vraj kedysi kričali zbojníci na 
ľudí, ktorých chceli okradnúť. Tí, čo 
si chceli zachrániť život, obetovali 
peniaze, ktoré mali pri sebe. Dnes už 
svojim obetiam zbojníci takéto otáz-
ky nekladú. Sú to často dobre obleče-
ní páni s peknými rečami a s právnic-
kým vzdelaním. 

Otázka voľby medzi peniazmi a živo-
tom je však aktuálna aj dnes. Sú ľudia, 
ktorí veľkú časť svojho života slúžili pe-
niazom a nemali čas žiť. Lenže čas sa za 
peniaze kúpiť nedá. Ani život. Sú ľudia, 
čo obetujú peniazom svoje svedomie. A 
sú aj takí, ktorí pre ne celý život ťažko 
pracovali. Zarobili viac, ako sa dá a jeden 
ľudský život minúť. Odchádzali na druhý 
svet osamelí a neodniesli si so sebou nič. 
Všetko tu nechali. Peniaze nie sú zlé, keď 
slúžia nám. Horšie je, keď slúžime my im. 
Peniaze nie sú v živote dôležité, hovoria 
bohatí. Chudobní vedia, že život bez nich 
nie je jednoduchý. Ale peniaze bez života 
sú úplne nanič. Poznám boháčov osa-
melých vo svojom bohatstve a poznám 
aj takých, ktorí ho premenili na pomoc 
pre druhých. Bohatstvo môže byť darom 
aj trestom. Na svete sú však aj miliardy 
ľudí, ktorí často stoja pred otázkou - pe-
niaze alebo život. Nemajú prístup k vode, 

jedlu, liekom a zdravotnej starostlivosti, 
zomierajú na choroby, ktoré naša časť 
sveta už ani nepozná. Profesor Vladimír 
Krčméry hovorí, že desiatky miliónov 
detí ročne zomrú na tuberkulózu, ma-
láriu, HIV alebo hlad. Vladko k tomu 
kedysi povedal toto: „Veríme, že každý 
z nás chce mať pri poslednom súde tieto 
deti na lavici obhajcov.“

Môj učiteľ, benediktínsky mních 
P.Anselm Grün, OSB hovorí, že sa po 
smrti stretneme s Bohom v jeho láske, 
ale aj s pravdou o sebe, čo môže byť bo-
lestivé, lebo si uvedomíme, ako málo 
sme využívali svoje možnosti. Anselm 
hovorí, že peklo nie je miesto, ale bolesť 
zo stretnutia s absolútnou Božou láskou, 
ktorá nás očistí od všetkého. Peniaze 
potrebujeme na život na tomto svete. Na 
tom druhom svete vý-
pisy z banky, kredit-
né karty, výsledovky 
a výkazy ziskov a 
strát potrebovať ne-
budeme. Aj s našimi 
vinami nás tam 
objíme Božia 
láska.

Peniaze alebo život

» Ján Košturiak
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S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Ďakujeme za všetko, aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach ostávaš stále s nami.

S láskou spomína manžel, dcéry a syn s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím tichú spomienku.

Dňa 10. februára 2021 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustila
HELENA HABOVÁ rod. Vlková z Gajar.
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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VÝROBA
DOPRAVA
MONTÁŽ

0940 075 984
0940 330 217

betonoveploty6754@gmail.com
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 28. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 €

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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REALITY - INÉ 07

» Kúpim ihneď 2-izbový 
byt v centre Malaciek.Tel. 
0904851024
» Kúpim starý dom do 
25000 €. 0910539635
» 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 kurčatá na mäso 
1-týž/1 €, 2-týž/1,50 €, 
3-týž/2 €, živé na zabitie 
1,90 € / kg a očistené 2,90 
€ / kg. M. Cauner, Kostoliš-
te 152. Tel. 0908151966.Tel. 
0911206783

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám 3 a 2 kreslá, su-
per stav. 0915726087

RÔZNE - INÉ 14

» KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0910419469

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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• moderný vzdelávací program • kvalitný a inšpiratívny pedagogický zbor
• centrum kultúrnosti a vzdelanosti • špecializované odborné učebne • pohybové 

centrum • relaxačné a športové zóny • otvorená platforma (debaty 
s významnými osobnosťami) • kláštorná záhrada • workout • posilňovňa

• gymnastická telocvičňa • piknikový park • motýlia záhrada • štipendijný fond
• priateľská atmosféra • medzinárodná spolupráca – výmenné jazykové pobyty 

• precízna príprava na VŠ štúdium • poznanie sveta – poznanie seba • 

Gymnázium sv. Františka Assiského v MalackáchGymnázium sv. Františka Assiského v Malackách

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2
18. 2. 2021 v čase od 11:00 do 12:00

viac informácií na webe školy

študijné programy a podrobné informácie nájdete na 
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky 
www.csmalacky.sk cs.malacky

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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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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Slovensko každý deň počíta desiatky až 
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však 
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča, 
aby prestala riešiť samých seba a svoje 
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZO-
VO RIADIŤ ŠTÁT.

Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie 
postihnuté krajiny na celom svete a vláda 
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko 
neskoro! Covid automat spúšťame až v 
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred 
spustením. Na nové hrozby nereagujeme 
vôbec!

Premiér si po fantazmagórii s plošným 
testovaním vymyslel novú hračku s výro-
bou vakcíny na Slovensku.

Matovičova vláda fatálne zlyhala 
pri nástupe agresívnejšieho britského 
variantu koronavírusu. Celá Európa                           
reagovala ešte pred Vianocami prísnym 
lockdownom, zabezpečili pre obyvate-
ľov účinnejšie  FFP2 respirátory a čo naši 
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o ná-
kupoch Ag testov. Výsledok vidíme všet-
ci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú              
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista” 
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí 
má u nás britskú mutáciu...

Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná 
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa 
zamotala do svojich semaforov, s ktorými 
prišla tak pol roka po funuse. Základné 

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či 
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám, 
sú zjavne pod úroveň našich ministrov. 

Nemocnice vyhadzujú nepoužité vak-
cíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné 
striekačky, ale premiér Matovič s minis-
trom Krajčím majú čas riešiť vlastné fan-
tazmagórie o výrobe vakcín. V krajine, 
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu 
registráciu na očkovanie.

Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod 
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva             
v úplne základných opatreniach proti 
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozu-
miteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo                
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie 
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.

Naozaj treba začať krízovo riadiť štát. 
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pri-
pustiť? Pochybujem. Slovensko má na 
viac!

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR 
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY
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» Tomáš      
Drucker
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KLIMATIZÁCIE
za mimosezónne ceny!

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

0910 111 100
0905 744 062

predaj   montáž   servis

aj na splátky
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA  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 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI
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yt
y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk
Záhorácka 12, Malacky  |  Po – Pia: 11 – 15, So: 9 – 12

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

NOVEMBER
– FEBRUÁR

POSEZÓNNA ZĽAVA
(granit, žula)

AŽ
DO 40%
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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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

10
-0

00
4

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:

63
-0
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Máte nápad, ktorý zlepší životné 
prostredie vo vašom okolí? Program 
Zelené oázy dlhoročne zvyšuje kva-
litu života v komunitách a mestách 
po celom Slovensku. 

Cieľom programu je budovať spolu-
prácu na lokálnej úrovni. Organizátori 
programu revitalizujú, alebo sa trvalo 
starajú o parky, vodné toky, školské 
areály a mnoho iných.

V tomto ročníku je prioritou vý-
sadba a starostlivosť o už existujúcu ze-
leň v duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. 
Snahou je podporiť výsadbu správnych 
druhov zelene na správnych miestach 
a zároveň motivovať k zabezpečeniu jej 
správnej starostlivosti.

Na Slovensku pribudne ďalších 23 
nových alebo revitalizovaných zele-
ných plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci 
s podporou grantového programu Ze-
lené oázy, ktorý im pomôže celkovou 
sumou 60.000 eur

Rovnako ako predchádzajúce roč-
níky programu, aj tento chce reagovať 
na aktuálne témy, ktoré rezonujú v na-
šej spoločnosti. V tomto ročníku sa or-
ganizátori zamerali na výsadbu zelene 
a starostlivosť o už existujúcu zeleň v 
duchu hesla „Sadíme budúcnosť“. Ide 
predovšetkým o výsadbu vhodných 
druhov zelene – hlavne drevín – na 
vhodných miestach a zároveň zabez-
pečenie  správnej starostlivosti o ňu. 
Program  chce týmto reagovať na dva 

najpálčivejšie problémy, ktorým mo-
mentálne ako ľudstvo čelíme – klima-
tickej zmene a zmene biodiverzity.

Po uzávierke vyhodnotí všetky pri-
jaté žiadosti odborná komisia podľa 
podmienok na udelenie grantu, uve-
dených v Propozíciách Komisia má 
právo na úpravu celkovej výšky grantu 
aj jednotlivých rozpočtových položiek. 
Po zhodnotení žiadostí odbornou ko-
misiou bude môcť aj laická verejnosť 
vyjadriť svoju podporu vybraným pro-
jektom formou verejného hlasovania. 
Granty budú udelené žiadateľom pro-
jektov s najvyšším hodnotením podľa 
krajov.

Do hodnotenia projektov sa môže 
zapojiť aj verejnosť hlasovaním za 
ten-ktorý v každom kraji Slovenska. 
Hlasuje sa do 18. februára na stránke 
https://www.oazy.sk/hlasovanie/?fb-
clid=IwAR1WIZ6NEs8uihMcorrc4xP-
CEc2NJYsl3W_AtRUDXCL4xHKXl-
P6rYvQbLso

Staňte sa súčasťou Zelených oáz

» 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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Koniec fašiangov sa blíži. Tento rok 
boli iné a iný bude aj ich záver. Na re-
álne pochovávanie basy v zmysle fol-
klórnych tradícií môžeme zabudnúť, 
na tradíciu ako takú však nie.

Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 
Popolcová streda v roku 2021 pripadá na 
stredu, 17. februára 2021. Posledné tri dni 
fašiangov bývali najveselšie, najbujarejšie 
a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou 
muzikou pred Popolcovou stredou. Fa-
šiang sa končil pochovávaním basy. 

Pri tomto symbolickom pohrebe ob-
čania v prestrojení za farára, organistu 
či kostolníka vykonali obrad, pri ktorom 
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všet-
kých prítomných. Kňaz paroduje obrad 
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, 
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, 
ktorú za náreku prítomných vynášajú 
von. Priebeh pochovávanie basy je nasle-
dovný: oznámenie o ochorení, vyšetrova-
nie lekárom, odvoz do nemocnice, ozná-
menie o smrti, pohrebný sprievod, plač 
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty 
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci 
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú 
často popretkávané humornými príbehmi 
a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.

Ukončia sa všetky zábavy a svet sa 
vráti opäť na rok do starých koľají. Na po-
slednej fašiangovej zábave sa práve preto 

predvádza symbolické pochovávanie basy. 
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. 

Obdobie veľkonočného pôstu sa za-
čína dňom, ktorý poznáme pod názvom 
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je 
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta 
podľa lunárneho kalendára a pripadá na 
40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku 
pripadá Popolcová streda na 22. februára. 
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené 
v 7. storočí a tento deň sa stal dňom po-
kánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku 
nájsť cestu k duchovným hodnotám. Ve-
riaci si na prijatie sviatosti v tento deň ob-
liekali v zmysleprvokresťanských tradícií 
kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk 
posýpať sa popolom pretrval dodnes, av-
šak už len symbolicky, kedy kňaz urobí 
popolom krížik na čelá veriacich. Odev 
bol ladený do smútočných farieb. Najčas-
tejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá 
mliečna polievka. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkým 
piatkom.

Ak by bolo všetko normálne, 
pochovávala by sa basa

» red
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Malackách

0948 066 491

850 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
POS nutný!
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

0908 979 469

INZERCIA
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Sedem? Osem? Dokonca desať – už 
sa často uvádza? Nie, je iba jeden 
div sveta a tým je láska. Doba síce 
nepraje romantikom a tak lásku za-
stiera kadečo a kadekto kadečím, 
ale ona je. Stále je.

Mimochodom, je zvláštne a pre 
ľudstvo tak typické, že symbol lásky 
vzišiel z nenávisti. Asi v súčasnosti naj-
vzývanejší symbol lásky zišiel kedysi 
zo sveta sťatím hlavy. Pre to, čo si mys-
lel a preto, že si myslel niečo iné, ako sa 
vtedy myslieť malo. Ešteže sa dnes nes-
tína, to by padalo denne hláv!

Claudius II. bol známy svojou záľu-
bou vo vojnových výpravách a odpo-
rom k rodinným vzťahom svojich legi-
onárov. Zastával názor, že ženatý vojak 
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju 
bojaschopnosť a obetavosť. Preto za-
kázal vojakom uzatvárať manželstvá. 
Kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a 
naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Ci-
sárovi dal rebelujúceho kňaza uväzniť. 
Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. 
februára 269 kat mečom ukončil jeho 
život. Na Via Flaminio pri známom 
Mulvijskom moste ho sťali. (Most v se-
vernom Ríme je jeden z najdôležitejších 
mostov cez rieku Tiber.) Pred svojou 
popravou stihol Valentín prinavrátiť 
zrak a sluch postihnutej dcére svojho 
žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, 
dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria, 
uzdravenie dcéry presvedčilo o moci 

Ježiša Krista a s celou svojou rodinou 
sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sud-
covou dcérou sa traduje, že pred svojou 
smrťou poslal Valentín dievčaťu lístok 
s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ 
Neskôr traja učeníci Valentínovo telo 
previezli do svätcovho rodného mesta 
Terni (Umbria), kde ho aj pochovali a 
nad jeho hrobom postavili jemu za-
svätenú baziliku (tam, avšak v chráme 
prestavanom v 17. storočí odpočívajú 
dodnes). Na podnet pápeža Pavla V. sa 
v roku 1605 uskutočnil archeologický 
prieskum, pri ktorom boli pozostatky 
svätého Valentína objavené. Lebka 
bola oddelená od trupu čo dosvedčova-
lo usmrtenie sťatím.

No, toľko o Valentínovi – o symbo-
le lásky, o oddanosti, vernosti, nezlom-
nosti. Vidíte v tom niekde – dnešným 
slovom – biznis? Je to predsa jediný div 
sveta – láska. Deň lásky.

Je iba jeden div sveta

» red
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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 

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Do pracovného pomeru hľadáme
vedúcich pracovníkov na riadenie
našich prevádzok.

Riadenie organizovanie činnosti jednozmennej prevádzky
- príjem, triedenie a lisovanie druhotných surovín.
Skúsenosti s VZV a vedením menšieho tímu sú podmienkou.
Základná mesačná hrubá mzda 855,- EUR + 200,- EUR mesačná 
pohyblivá zložka.

Majster v hale druhotných surovín (Zohor)

Riadenie a organizovanie pracovných činností komplexného odpado-
vého hospodárstva u nášho zákazníka v trojzmennej prevádzke. 
Majster pracuje len na rannej zmene.
Skúsenosti s VZV a vedením menšieho tímu sú podmienkou.
Základná mesačná hrubá mzda 855,- EUR + 200,- EUR mesačná 
pohyblivá zložka.

Majster v priemyselnom parku (IAC Lozorno)

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.
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STOLÁR

SCHAFY spol. s.r.o.

uctaren@scha�.sk, 0903 785 304

spracovanie dreva a výroba výrobkov z neho podľa
technickej dokumentácie • udržiavanie a starostlivosť

o zverené pracovné stroje a zariadenia • plat: 800 €
bru�o + benefi�, TPP/živnosť

LAKOVAČ
príprava, miešanie a nanášanie náterov striekacími

pištoľami na kovové rámy a konštrukcie, komponen�
podľa technickej dokumentácie a technologického

postupu • pred samotným lakovaním vizuálna
kontrola oceľových konštrukcií a profilov - zvarov

a čisto� okolia otvorov • udržiavanie a starostlivosť
o zverené pracovné stroje a zariadenia • plat: 800 €

bru�o + benefi�, TPP/živnosť

PALIČ
práca vo výrobe oceľových konštrukcií • príprava
a vypaľovanie podľa technickej dokumentácie • 

udržiavanie a starostlivosť o zverené pracovné stroje a
zariadenia • plat 800 € bru�o + benefi�, TPP/živnosť

Zamestnanecké výhody, benefi�:
parkovanie v areáli spoločnosti, zabezpečenie obedov

priamo na pracovisko • pracovná doba:
06,00 - 14,30 hod. (pracovné dni)

       Počet rokov praxe:
Stolár / Lakovač / Palič – bez praxe

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
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Maloobchod - Veľkoobchod

PRÍPRAVÁR / KALKULANT
/ ROZPOČTÁR TZB

trvalý pracovný pomer

Náplň práce
• vypracovanie rozpočtov, kalkulácii
a cenových ponúk podľa projektovej dokumentácie
zdravotechnika, kúrenie a plyn • komunikácia
s dodávateľmi, investormi, zákazníkmi
a subdodávateľmi • vykonávanie obhliadky stavby 
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• min 2 ročná prax v pozícii rozpočtár/prípravar TZB
• znalosť CENKROS, autoCAD

1200 €brutto

Kontakt
Kontaktná osoba: Andrej Hurban
Tel.:  +421 903 829 322
E-mail: ahurban@diossro.sk
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Upratovacie a čistacie práce  
Mzda: 3,80 €  / hod. v čistom + 4 € / hod. v čistom cez víkend
strojník s  vp skUpiny  t
Mzda: 3,80 €  / hod. v čistom + 4 € / hod. v čistom cez víkend

 vyplácame každý týždeň ▪ nástUp možný ihneď 

ponúkam prácU 
 v priemyselných parkoch DNV Bratislava a Lozorno

kontakt: 0907 942 241 
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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

13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti

0905 859 679

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

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911


