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Hriech sa odpúšťa, hriechu sa nezbavujeme ako odpadku zahodením
niekam do koša. A odpúšťa sa iba za určitých okolností – napríklad, iba ak už
sa vedome nebude opakovať. Celkom
pobavene si predstavujem púť mnohých
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalopevne presvedčení, že ten nikým a ničím
neobmedzený pozemský a na úkor iných
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo
ich čaká aj PO :-)
„Nespravodlivosť sa prejavuje dvojakým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo
nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku
na svojho druha. Ale ak niekto krivde
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, dopúšťa sa takého hriechu, ako keby zradil
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to

K A M E N Á R ST VO
ZĽAVY

40%

AŽ
DO

na všetky
kamenárske práce

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

• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

HĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Asparagus

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

Karol Mikláš

TEPOVANIE

NON STOP

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

Záhorácka 12, Malacky | Po – Pia: 11 – 15, So: 9 – 12

10-0024

hovoril už Marcus Tullius Cicero, rímsky
filozof a štátnik pol storočia pred našim
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vážení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí,
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých –
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!
Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr
hnev potláčať, než ho otvorene vyjadrovať. Potláčanie hnevu je ospravedňovanie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti.
Voľná cesta pre hriešnych.
Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu
je ohrozením vzťahu.
„…poznal som, ako málo stačí, aby
génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k
bezprostrednej skutočnosti - toto práve
ho privádza do zúrivosti.“ Autor výroku je ruský spisovateľ Boris Leonidovič
Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z
nás v posledných mesiacoch
doslova nazúrení?
Pozitívny primeraný
hnev a schopnosť povedať
si, čo sa vám nepáči a taktiež kto, to vám želám do
ďalšieho týždňa. S
pozdravom

16-0010

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre
veriacich. Pretože hriechom je tiež a
najmä činnosť v rozpore s morálnymi
normami zavedenými v spoločnosti.
To by mali vedieť predovšetkým tí,
ktorí sú presvedčení, že aj z takých
amorálností, akými sa verejne a často
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

52-0012-1

O dobrom i zlom hneve

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

10-0029
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908 73 VE¼KÉ LEVÁRE, è. 1135

KÚTY

VEĽKÉ LEVÁRE

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV
ROZVOZ ZDARMA!

0911 566 799

ZAČALI SME PO
VEĽKONOČNÝCH
SVIATKOCH

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

ASPARAGUS, Veľké Leváre (pri kostole)
tel. č.: 0905 608 742

BENÁTSKE
STIERKY

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

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT
0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

10-0059

MALACKY, Kozia 46/B

BIOASPA, Kúty, Hollého 406
tel. č.: 0918 220 888
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PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

0904 466 799
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• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

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

10-0040

PREDAJ
ŠPARGLE

CHARITA / SLUŽBY

2

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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, Stupava, Borinka, Marianka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník,
Sološnica, Studienka, Suchohrad,
Závod, Zohor

Malacky

Ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
životnej situácii, a to nielen v čase pandémie, už dlhodobo pomáha Bratislavská arcidiecézna charita. Spolupracuje
s aktívnymi ľuďmi vo farských charitách či iných organizáciách a týmto
prepojením vie poskytnúť konkrétnu
pomoc konkrétnym ľuďom.
Spojená škola sv. Františka Assiského sa už nejedenkrát zapojila do
ľudskosti, ktorá by v našich životoch
nemala strácať svoje miesto. Prostredníctvom celého školského spoločenstva, obzvlášť štedrých rodičov, sa nám
v zbierke realizovanej v mesiaci marec
podarilo vyzbierať peknú kôpku toho,
čo ľuďom, ktorí strácajú istotu aj v zabezpečení základných životných potrieb, určite pomôže. Cestoviny, strukoviny, ryža, konzervy, mydlo, šampóny,
ba dokonca i stravné lístky prinášali
dobroprajní rodičia na vrátnicu školy.
Častými a najmä vďačnými obdarovanými bývajú najmä seniori, ktorých

OBKLADY A DLAŽBY

» Adriana Stanová

Malacky

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

NAJLACNEJŠIA

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

0907 721 667, Malacky

okrem balíčka potravín poteší najmä
záujem ľudí.
Zbierka trvanlivých potravín u nás
v škole nebola zďaleka prvou charitatívnou akciou, prostredníctvom ktorej
sme chceli nielen pomôcť, ale aj viesť
žiakov k hodnotám dobra a lásky.

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

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

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

0905 324 657

www.mavet.sk

ETERNITOVÝCH STRIECH

16-0055

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

59-121

Redakcia:

Charitatívna zbierka trvanlivých
potravín a drogérie v cirkevnej škole

16-0017

MALACKO
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Stupava

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

Predaj a rozvoz po celej SR

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

POLYKARBONÁT

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
42.810
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

KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

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

Za akciové ceny!

MERANIE DIOPTRIÍ
OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA

-40%

Makrolon 7/16
bronz

13,88 €/m2 s DPH

0918 734 397

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

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

ZĽAVA

-30%

na SLNEČNÉ OKULIARE

30%–50%

Frost 2/10
bronz

9,12 €/m2 s DPH

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

eshop.zenitsk.sk

VÝPREDAJ

www.oftalens.sk
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KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

13 121 0190

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

10-0061

BJ
GE
HU
KE
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SL
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PP
PO
SN
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Nový elektronický systém na objednávanie
chronicky chorých na očkovanie

10-0045

Po tom, ako svoj elektronický systém
úspešne vyskúšala v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, ponúkla ho následne aj všetkým ostatným
VÚC. „Táto spolupráca má poukázať na
fakt, že pri očkovaní je okrem veku dôležité prihliadať aj na zdravotný stav pacientov. Je v našom záujme chrániť tých
najzraniteľnejších,“ vysvetlil generálny
riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
Dôvera vie svojím systémom pokryť
tisícky pacientov vo všetkých VÚC bez
toho, aby ich obvolávala telefónom. Ten
využíva iba v prípadoch, keď jej poistenci nemajú e-mail alebo si nevedia termín
„vyklikať“ sami. Rozbieha už aj spoluprácu pri očkovaní s nemocnicami.
Pri kontaktovaní svojich poistencov s ponukou na očkovanie využíva
rovnaký zoznam diagnóz, aký obsahuje
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR
a ktorý bol pôvodne aj súčasťou Národnej stratégie očkovania proti covidu-19.
Ide o onkologické ochorenia, vážne cho-

roby dýchacích orgánov, srdca a ciev,
zlyhávanie obličiek, stavy po transplantáciách, či poruchy imunity a ďalšie.
„Obzvlášť nás potešilo, že v Dôvere už mali pripravené riešenie, ktorým
dokázali zautomatizovať napĺňanie zoznamov náhradníkov,“ reagoval Tomáš
Szalay, lekár Bratislavského samosprávneho kraja.
Ako prví dostali od Dôvery pozvánku na očkovanie pacienti so sklerózou
multiplex vo veku do 70 rokov. Najväčšia
súkromná zdravotná poisťovňa momentálne pozýva už aj pacientov s inými závažnými ochoreniami, pričom o druhu
použitej vakcíny rozhoduje lekár.
„Objednávkový systém, ktorý ponúkame našim poistencom, je doplnkom k štátnemu objednávkovému systému. Ak pacient odmietne náš systém,
môže využiť štátny,“ zdôraznil Martin
Kultan.
Elektronický systém umožňuje
záujemcom nielen zaregistrovať sa na
očkovanie, ale napríklad aj informovať
poisťovňu, že najskôr sa chcú poradiť so
svojím lekárom, pričom ich poisťovňa
bude opäť kontaktovať neskôr. Takisto jej môžu dať vedieť, že majú záujem
o inú vakcínu.

INZERCIA
0905 859 679

» Zdroj: ZP Dôvera

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

16-0056

Župy majú k dispozícii úplne nový
a hlavne spoľahlivý elektronický systém objednávania pacientov s vážnymi diagnózami na očkovanie proti
covidu-19. Dôvera ho vyvinula s cieľom pomôcť samosprávam napĺňať
kapacity ich očkovacích centier a tiež
pacientom so závažnými chorobami
dostať sa k očkovaniu čo najskôr.

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
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SPOMIENKY

Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové
pôstne obdobie, ktoré sa pre mnohých nieslo v znamení pôstnych
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli
využiť tento čas na modlitbu, pomoc
núdznym, iní obmedzili aktivitu na
sociálnych sieťach, uskromnili sa
v jedle, či v nákupoch.

Dňa 7. 4. 2021
uplynulo 18
rokov, čo nás
vo veku 53 rokov opustila
pani Ľudmila
Rozborová rod. Kučerová.
S láskou spomína manžel
Milan s rodinou. Kto ste ju
poznali, venujte jej, prosím
tichú spomienku.
Dňa 14. 04.
2021 si pripomenieme
1.
výročie, čo nás
náhle opustila
naša mama
Marta Burclová z Gajar vo
veku 70 rokov. S láskou
spomínajú dcéra Andrea
s rodinou, syn Roman s
rodinou, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Dňa 11.4.2021
si pripomíname nedožitých
90 rokov Karola Kaina z Malaciek. Spomínajú manželka s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim Jawu, ČZ, aj pokazenú.Tel. 0903416726
» Kúpim auto, ponúknite,
ďakujem.Tel. 0903765606
» Kúpim babetu a staršiu
vzduchovku.Tel.
0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6.

0904 832 593
www.taznezariadenie.eu

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
ER

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

» Zdroj: ACN Slovensko

~ 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

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

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

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

Ponúka na predaj:

• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky
krmivo pre nosnice rastová a znášková

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

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

Montáž
aj u zákazníka

41-09

Dňa 3. 4. 2021
uplynulo 44
rokov, čo nás
opustil
náš
milovaný otec,
dedo a pradedo Ján Ralbovský zo Sološnice. S úctou a večnou spomienkou spomínajú dcéra
Eva a vnuci Marcel a Patrik.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Je však možnosť práce na sebe a
duchovného rastu obmedzená len na
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich
dá pokračovať, aj keď dni zovšednejú
a ovládne nás rutina a stereotyp?
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vytvorila krátku online príručku, ktorá ponúka 5 „tradične netradičných“ tipov na oživenie a posilnenie
duchovného života. Je určená pre všetkých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti
dobre padlo povzbudenie, či nový uhol
pohľadu.
V úvode príručky sa píše: Každý sa
občas pristihneme pri tom, že nášmu
duchovnému životu chýba vášeň, oddanosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspekty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním
opätovne pozýva. Momenty sklamania
však určite neznamenajú, že by tvoja
snaha nemala zmysel – práve naopak, je
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto
situácie nikdy nie je negativizmus, sebaľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

ZARIADENIA

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“
Nejde teda o žiadne „zázračné“ návody či instantné riešenia. Materiál však
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií
pre každodenný, bežný život. Dozvieme
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odovzdávať svoj deň Bohu, alebo akými
netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť
jednotlivé sviatky liturgického roka.
Príručka tiež vyvedie z omylu všetkých, ktorí si myslia, že duchovný život
prebieha len za múrmi kostola, či vo
chvíľach tichej modlitby. Ale čo je najdôležitejšie, pozve nás objavovať ten
najväčší dar duchovného života – dar
s veľkým D.
Online materiál o duchovnom živote
si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 záujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpirovali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na
webovej stránke www.acnslovensko.sk.

16-0012

Dňa 1. 4. 2021
uplynul
1.
smutný rok
od smrti brata
Štefana Bernáta z Malaciek. Spomínajú brat Luboš
s družkou a sestra Viera s
rodinou.

ŤAŽNÉ
16-0071

Ako oživiť svoj duchovný život:
5 tradične netradičných tipov

10-0007

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

MALACKO
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde po

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT
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1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

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

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

MA21-14 strana -
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AKCIA apríl 2021

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

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

dr.optik_sk

www.kamenarstvo-bocan.sk

optikadroptik

75-03

I C.

ŠTEFÁNIKOVA 514
j;89jS
0918 237 833
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FARMÁRI / SLUŽBY

06 POZEMKY / predaj06

POZEMKY - PREDAJ

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné

07

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

09

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám nove oceľové
sudy (200l) s uzáverom,
vhodné na obilie alebo
vodu 10€/ks kontakt:
0903406475
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

0907 211 797

15

UPCHATÝ
ODPAD?

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

KANALIZÁCIA?
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

Chcete si
podať
inzerát?

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Slovenské príslovie

RS stavba s.r.o.

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
0910 925 357

„Lepšie je urobiť chybu, ako nič neokúsiť“, povedal docent František Čuba,
predseda JRD Slušovice. A skúsil toho
dosť. Keď v roku 1963 nastúpil do JZD Slušovice, malo poľnohospodárske družstvo obrat 1 milión korún. Postavil si cieľ
zarobiť 100 miliónov. Keď dosiahol tento
cieľ, naplánoval si jednu miliardu korún.
Keď dosiahol miliardu, postavil si plán
sto miliárd. Ale v roku 1990 „novodobí
revolucionári“ rozložili podnik, ktorý
mal 5000 zamestnancov, 7000 družstevníkov, 7 miliárd obrat a 800 miliónov
zisku . Prečo to urobili? Revolucionári totiž vedeli zväčša iba búrať. Ekonómovia
spočítali, že keby Agrokombinát Slušovice ďalej pokračoval, dnes by dosiahol obrat okolo 100 miliard korún. Celkovo sa
pod JRD Slušovice pripojilo 16 okolitých
JRD, takže JZD Slušovice hospodárili na
katastri 17 obcí s celkovou výmerou 5 200
ha poľnohospodárskej pôdy z čoho približne 3 500 ha bola orná pôda.
Slušoviciam ľudia, ktorí nepoznalí
pomery vytýkali. pomoc „z vrchu“. V
roku pred rozpadom družstvo dostalo
dotáciu od štátu vo výške 2,164.000 starých korún. V tom roku zisk družstva bol
835,251.000 korún, čo znamená, že dotácie boli iba nepatrných 0,26 percenta.

× STROJOVÉ OMIETKY
» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
Tel. 0910 644 981
www.rsstavba.sk

Moravské družstvo bolo prvé a v tej
dobe aj jediné družstvo, ktoré pochopilo,
že veda spojená s pokrokovou mechanizáciou a spoločným hospodárením je
viac ako orba s kravičkou a jednoradličným pluhom.
JZD Slušovice mali aj vlastný výskumný ústav ba aj banku. Vynikajúco
vybavené chemické laboratória, príslušnosť k niektorej politickej strane nehrala
žiadnu úlohu, Jediným pozdravom bol
„pán“ a u vedúcich pracovníkov bolo
aj povinné sako a kravata. V poradnom
zbore predsedu družstva boli aj dvaja zo
Slovenska – akademik, prof. Ján Plesník
a ja, autor článku.
Pre porovnanie ešte jeden veľmi dôležitý faktor – pôdne podmienky hornej
časti Slušovíc sa podobajú na pôdne
podmienky (okr. Svidník) niektorých
okresov na Východnom Slovensku. Čo
tak pokúsiť sa niektoré dobré veci zopakovať aj tam?
V Akčnom pláne rozvoja týchto okresov (Svidník) sa vytýka nízka produktivita poľnohospodárskej výroby a nízka zamestnanosť. Tomu je ale možné pomôcť
aj s použitím príkladov z JZD Slušovice.
Čo je k tomu potrebné – preštudovať
si správu o činnosti družstva Slušovice,
požiadať o vypracovanie ideového návrhu na revitalizáciu hospodárenia vo vybraných okresoch, prerokovať a upraviť
návrhy v rade odborníkov.
» Pre REGIONPRESS

Ing. Alexander Čumakov DrSc
adrian.hurban@centrum.sk

Regenerácia trakčných
batérií

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

Priamo vo vašej firme

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

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

16-0013

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Kúpim dom/pozemok
600m2+ v MA, právne služby/zmluvy zabezpečím.Tel.
0910867213

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Predám cirkulár, cena 250
€.Tel. 0905597874
15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU

Dokonca, aj u nás na Slovensku. Tí
starší si možná pamätajú poľnohospodársky „zázrak“ na severnej Morave a tým mladším to teraz pripomenieme. A nielen im.

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

16-0015

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Dám do prenájmu 2-posteľovú izbu v Ma, cena
300 €, len pre pánov.Tel.
0903214187
» V centre MA dám do prenájmu zar. 2i. byt v RD samostatný vchod - dvor.Tel.
0910190666

Slušovický zázrak má šancu na reparát

63-09

03

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

10-0004

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

Občianska
riadková
inzercia

16-0070

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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6

Citáty

75-15

16-0001

Na jar zamaž, v jeseni zapráš.

MA21-14 strana -

6

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

MALACKO

Železiarstvo JUMI
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

Jar v byte I
Tento rok je iný, ako tie predošlé. V kóna či logie dokonalý estetický a funkčbytoch sme zavretí oveľa viac, ako ný priestor, môžeme to zadať napríklad
by sa nám páčilo a zmena, žiaľ nejak bytovému architektovi.
Ak sa do toho pustíme sami, musíme
ešte neprichádza.
rátať aj s ďalšími okolnosťami – určite
Jar však nepodieha vádnym naria- napríklad s poveternostnými vplyvmi
deniam a obmedzeniam a tak je tu. Je na zariadenie balkóna alebo terasy. Tu
najvyšší čas naše „domáce väzenie“ pri- už ide o povrchovú odolnosť materiáspôsobiť okolnostiam. Prestalo sa kúriť, lov, ich možnú ľahkú demontovateľnosť
treba viac a častejšie vetrať, láka to vypiť a prenosnosť do interiéru v prípade nesi napríklad čaj či kávu na balkóne. Nie- priaznivého počasia.
Mimochodom, je veľmi pravdepoktorí dokonca v rámci home-officu môžu
dobné, že vaše domáce zvieratko, najmä
na balkóne aj pracovať.
K dispozícii je cez internet a on-line psík, bude chcieť váš čas na balkóne
nákupy dostatočné množstvo ponuky. tráviť pri vás. Takže pri zariaďovaní tejTak, ako sme boli zvyknutí po iné roky to časti bývania mysite aj na to, ab aj on
zriaďovať si na balkónoch záhrady, teraz mal prístrešok v chádku, miesto na odtu máme novinku – pracovné kútiky. počinok, kde ho nebude na labky páliť
Vývoj techniky postúpi tak ďaleko, že rozhorúčená dlažba. Opäť treba zájsť do
nám v podstate na balkóne stačí kláves- on-line prostredia a zvoliť vhodné pronica a monitor a všetko ostatné necháme dukty z tamojšej ponuky.
dnu. K tomu potrebujeme stabilný stolík
a správne sedenie, ako aj tlmenie slnečného svitu. Na to posledné nám poslúžia
najrôznejšie clonové systémy, či ich už
voláme rolety, žalúzie alebo akokoľvek
inak. Niektoré z nich si vieme sfunkčniť
sami, iné na montáž potrebujú odbornú
zručnosť a technológiu. Kompletnú ponuke nájdeme spoľahlivo na internete.
Ak si netrúfame sami vytvoriť z bal» red

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

16-0072

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

68-19

10-0012

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

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.
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41-05

41-01

0948 300 988

61-0056

STROJOVÉ
POTERY

NEVIDIACI / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

v Stupave
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

0800 500 091

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.

85_0240

Práce pre:

Sadrokartonista
Tesár
ubytovanie hradí ﬁrma

75-09

zamedzila vyhlásiť sedemnásty ročník súťaže, no vznikla myšlienka vytvorenia špeciálneho, nesúťažného
ročníka. „Počas uplynulých ročníkov
sme nazhromaždili veľa zaujímavých
fotografií, o ktoré sme nechceli verejnosť ukrátiť a rozhodli sme sa ich
umiestniť do netradičného výstavného priestoru. Inštalovali sme ich
v okolí Úradu i Krajského strediska
Únia nevidiacich a slabozrakých Únie nevidiacich a slabozrakých SloSlovenska je organizátorom fotogra- venska, čím sa výstava stala dostupfickej súťaže s názvom Cesta svetla. Jej nou komukoľvek a kedykoľvek,“ hocieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti vorí Pavol Korček, hlavný koordinátor
voči ľuďom so zrakovým postihnu- výstavy Cesta svetla špeciál.
Výstava Cesta svetla špeciál je dotím a akceptovať ich ako prirodzenú
súčasť spoločnosti. A čo lepšie spája stupná non-stop v exteriéri Únie nevia búra zbytočné bariéry či mýty ako diacich a slabozrakých Slovenska na
umenie? V tomto prípade umenie Sekulskej 1 v Bratislave.
zachytené vo fotografii. Amatérski
i profesionálni umelci akéhokoľvek
veku sa každoročne zapájajú do súťaže, ktorá má jedinú podmienku
– umelecky zachytiť motív svetla alebo života so zrakovým postihnutím.
Pravidelne sa do súťaže prihlasujú
desiatky fotografov s tým najlepším,
čo sa im podarilo zachytiť hľadáčikom
fotoaparátu. Tí najúspešnejší, ktorých
určí odborná porota, bývajú ocenení
a ich snímky sú súčasťou spoločnej
výstavy, nezriedka putujúcej po ce» Zdroj: UNSS,
lom Slovensku.
Foto: Blanka Mináriková:
Bohužiaľ, pandémia organizácii
Ponorení v myšlienkach (2009)

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

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky

0950 301 301 Práca na TPP

85_0219

Už rok sú všetky kultúrne inštitúcie
zatvorené a možnosť vnímať krásu
máme len online. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
prišla v týchto náročných dňoch
s unikátnou výstavou a priestorom, ktorý je návštevníkom kedykoľvek dostupný. V dni všedné
i sviatočné, aj počas pandémie.

9

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska ponúka nevšednú výstavu

Práca v Nemecku

MALACKO

INZERCIA
0908 979 469

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 1,85 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

Potraviny EURO -DISKONT Gajary
prijme do pracovného pomeru

predavačku

41-43

Info: 0949/490613, gajary@merkfood.com

Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

63-10

63-06

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

KLIMATIZÁCIE

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

servis

0910 111 100
0905 744 062

aj na splátky

MA21-14 strana -

16-0034

www.klimatizacia.info
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Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0026

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto

Náplň práce:
- obsluha zákazníkov
- práca s registračnou pokladňou
- dokladanie tovaru
- vykonávanie ostatných denných prác
pre zabezpečenie chodu predajne
Platové podmienky:
739,- brutto + povinné príplatky za víkendy

ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Viac informácií: tel.: +421 905 905 021
e-mail: zamecnikova@hsf.sk, www.hsf.sk
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MALACKO

ZAMESTNANIE
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VEDÚCI PRACOVNÍK MARKETINGU
& PODPORY PREDAJA
V OBLASTI VÝROBY OKIEN A DVERÍ
HSF s.r.o. – dcérska spoločnosť rakúskej skupiny IFN – sa orientuje na výrobu okien a dverí, ako aj špeciálnych
produktov z plastu a hliníka v Malackách v blízkos Braslavy. Hlavné trhy odbytu sú Nemecko, Rakúsko
Švajčiarsko (tzv. DACH región); vývozná kvóta sa pohybuje okolo 95%. Našimi zákazníkmi sú predovšetkým
špecializovaný obchod a kovovýroba.
Ako rastúca spoločnosť investujeme do oblas markengu a predaja a obsadzujeme pozíciu markengového
manažéra so širokou škálou akvít.
Náplň práce
• riadenie markengu a koordinovanie s ostatnými oddeleniami
• zodpovednosť za projekty
• kľúčový užívateľ sovéru CRM
• podpora predaja
• priamy kontakt so zákazníkom v oblas markengu
• projektový manažment a koordinácia s externými partnermi
Požiadavky
• vysoký stupeň kreavity a vlastnej iniciavy
• technické chápanie popr. ochota učiť sa nové veci
• samostatnosť a spoľahlivosť
• bezepčné zaobchádzanie s výpočtovou technikou
• veľmi dobré znalos MS Oﬃce
• veľmi dobré znalos nemeckého jazyka (v spoločnos sa komunikuje v nemeckom jazyku)
Ponúkame Vám mesačný zárobok od € 1.200 (na plný pracovný úväzok) po zohľadnení konkrétnej kvaliﬁkácie
a odborných skúsenos. V závislos od Vášho individuálneho proﬁlu a pracovných skúsenos Vám vieme
ponúknuť viac.
Spoločnosť HSF kladie veľký dôraz na spokojnosť a možnos rozvoja svojich zamestnancov.
Ponúkame Vám zaujímavú prácu v rastúcej spoločnos za atrakvnych podmienok.

10-0039

Info & kontakt: hsf@hsf.sk • tel.: +421 347960-122
HSF s.r.o., Jesenského ul. 50, SK 90101 Malacky • www.hsf.sk
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-005�
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