Č. 31 / 6. AUGUST 2021 / 25. ROČNÍK

MALACKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 27 450 domácností

Požiera nás Ničota

ROZVOZ ZDARMA!

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

8

NA STRANE č.

PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

ing. kubaška

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079
Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

NONSTOP
0908 151 982

OBKLADY A DLAŽBY

Maloobchod
Veľkoobchod

Závlahové systémy | hadice na
polievanie | pračkové hadice
| WC | náhradné diely do WC
| tesnenie | filtre | radiátory |
drezy | umývadlá | sprchovacie
kúty | sprchovacie žľaby |
sprchovacie hadice | batérie |
kúpeľnové doplnky | a iný tovar

0907 721 667, Malacky

www.cistyodpad.sk

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

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12
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• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP
16-0106

Kúpeľňové štúdio
Zariadenie kúpeľne od A po Z
Vodoinštalatérsky materiál
Čerpadlá, ohrievače, kotly
Obklady a dlažby

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

TEPOVANIE

UVÁDZACIE CENY

52-0012-1

• upratovanie

10-0004

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
So

10-0059

MALACKY, Kozia 46/B

46-0002

od 9.8. 2021

10-0076

RENÁ
OTVO

PREDAJ
MLÁDOK

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

16-0010

ŇA

AJ
PRED

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

16-0152

Hovorí vám to niečo? Je to príbeh malého Bastiena, ktorý je obdarený veľkou
fantáziou. Jedného dňa ukradne v starom
kníhkupectve záhadnú knihu, ktorá ho
mimoriadne fascinuje. Schová sa na povale
školy a začne čítať. Kniha rozpráva o nebezpečenstve, ktoré hrozí krajine Fantázia a
jej neobyčajným obyvateľom. Čoraz väčšiu
časť krajiny pohlcuje nebezpečná Ničota.
Katastrofu zavinili ľudia, ktorí stratili svoje
sny, a práve tie tvoria piliere niekdajšej Fantázie. Jediný, kto môže Fantázii ešte pomôcť,
je mladý Atrej, bojovník z kmeňa lovcov a
Bastienov dvojník žijúci v ríši Fantázie.
Strácame zmysel pre porozumenie,
vedome pod vplyvom propagandy takej
či onakej zabíjame posledné jeho zvyšky.
Chápať sa? Snažiť sa pochopiť navzájom?
Načo? Prečo? Všetko je tak, ako to vidím
ja a ostatní sú idioti.... (a neviem ešte aké
nadávky by som mohol pridať.) A to platí
aj v rodinách, ktoré sa kedysi navštevovali.
Vzťahy v nich zabila Ničota.
Naša existencia prestáva byť ľudská,

tvorivá, zmysluplná a stáva sa iba nenávistným bytím. Fantázia víťazí nad zúfalstvom
a beznádejou, stráca sa z nás a vyprázdňuje
náš vnútorný priestor. A ten úspešne objavuje a napĺňa Ničota.
Nie, to už nie je úžasný Bastienov či
Atreiov príbeh, to je slovenský dnešok.
„Fantáziu dostal človek za to, čím sa
nestal a zmysel pre humor, aby sa mohol
utešiť nad tým, čim sa stal.“ Napísal kedysi
dávno Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik. A napísal aj túto myšlienku: „Kto má
tak málo fantázie, že svoje lži musí opierať o dôkazy, mal by radšej rovno hovoriť
pravdu.“
Poznáte ten pseudoargument či
priam lož dneška? „Veď predsa píšu o tom
zahraničné médiá“. Žiadna fantázia, stačí, že o niečom niekto niečo píše. Žiadna
vlastná úvaha, žiadne vlastné poznanie,
iba nenávistná obrana niečoho, čo tvrdí
niekto iný. Teda, plné odovzdanie sa propagande.
Rezignácia na uvažovanie.
Žiadna Fantázia. Tú sme už
takmer zabili. Dorazíme ju?
Raz navždy?
Veľa fantázie vám
želá aj v tomto marazme

10-0029

Bez porozumenia, bez ľudských citov
a predstavivosti nemôže existovať nič,
ani ríša Fantázie, ktorá je súčasťou každého z nás. Keby zanikla, priestor bez
snov v našom živote okamžite zaplní
prázdna a temná Ničota...

HLAVU HORE / SLUŽBY
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Keď ukazuješ prstom na druhého človeka s nejakou výčitkou, pozri sa na
svoju ruku. Tri prsty ukazujú na teba.
Čo to znamená? Ak tvoje deti a spolupracovníci nie sú takí, ako by si chcel,
tak je to tvoja vina. Možno si k nim nemal
správny prístup alebo si na nich nemal
čas. Ak ich vyzývaš k práci na veľkom
projekte, tak by si si mal vysúkať rukávy
ty sám a ísť príkladom. Ak im niečo vyčítaš a kritizuješ ich, pozri sa do zrkadla
a nehádž kameňom. Ak chceš súdiť a odsúdiť druhého človeka, pozri sa na svoju ruku ešte raz. Ukazovák ukazuje na
druhého človeka, tri prsty na teba a palec
je obrátený hore – k Bohu. Len On má právo súdiť nás. A bude nás súdiť tak, že nás
zahrnie Láskou. A my vtedy uvidíme na
sebe praskliny a škvrny.
Tri prsty ukazujú na nás. Jeden nám
hovorí, že zodpovednosť za náš život
a dôležité rozhodnutia sú len v našich rukách. Neobviňujme preto nikoho druhého za to, čo nám život priniesol. Druhý
prst ukazuje na nás preto, aby sme si
uvedomili, že nemôžeme dávať druhým
to, čo sami nemáme. Poznám ľudí, ktorí
chcú pomáhať druhým a zachraňovať
svet. Pomoc však často potrebujú oni –
chýbajú im energia, sila, znalosti, empa-

tia alebo odvaha. Tretí prst nám ukazuje,
že sa máme naučiť ďakovať za to, že sme
dostali dar života a množstvo iných darov. Často si ich vôbec nevšímame a iba
poukazujeme na druhých, porovnávame
sa s nimi, závidíme im a ľutujeme sa.
Stretávam ľudí, ktorí stratili veľa –
strechu nad hlavou, peniaze, zdravie,
slobodu a vzťahy s blízkymi. Mnohí
z nich dokážu vstať zo dna, kam spadli
a vrátiť sa do života. Zbavia sa svojich
zlozvykov, splácajú dlhy, nájdu si prácu
a bývanie. A stretávam aj ľudí, ktorým nič
nechýba a neustále ukazujú na druhých
a majú pocit krivdy, nespravodlivosti alebo nedocenenia. Väčšinou dostali oveľa
väčšie dary ako tí, na ktorých poukazujú.
Tri prsty ukazujú na nich, aby prestali
nad sebou lamentovať a začali využívať
svoje talenty. Ukazovák ukazuje smerovanie našej cesty a palec otočený do neba
na nášho navigátora
a ochrancu. Predtým ako ukážeme
prstom na druhých,
zamyslime sa nad
piatimi prstami na ruke.

• sieťky proti hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR
š.p. Pliešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky

Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného
majetku štátu - výberové konanie
DHM - pozemky - parcela registra“C“ č. 6579/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parcela registra “C“
č. 6582/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 577 m2
v k.ú. Veľké Leváre, obec Veľké Leváre, okres Malacky.
Parcely registra “C“ č. 6579/2 a 6582/2 v k.ú. Veľké Leváre
boli vytvorené Geometrickým plánom č. 36808733-12/2021
na oddelenie pozemkov parc. č. 6579/2 a 6582/2
z pôvodných parciel registra “C“ č. 6579 a 6582, zapísaných
na liste vlastníctva č. 3487.

Minimálna predajná cena: 10 448,54 €
Vyhlasovateľ výberového konania vyžaduje
zloženie zábezpeky vo výške 3 100,00 €.
Písomné ponuky zašlite do 16.08.2021 do 12.00 hod.
Obálku označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ
KONANIE VLM SR – POZEMKY VEĽKÉ LEVÁRE“.
Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti

9. augusta 1173

10-0072

Redakcia:

Tri prsty

16-0171

MALACKO
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

Stupava

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

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
ED
MAN, MERC

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

0917 466 250

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

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

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

16-0118

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

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

Máme radi deti !!!

-100 €

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

BENÁTSKE
STIERKY

ZĽAVA

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

na detský
rám cez
VšZP
Info v optike

0918 734 397

0911 566 799
www.oftalens.sk
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0904 466 799
10-0040

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

10-0127

Západné Slovensko

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

SLUŽBY

MALACKO
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PREDAJ MÄSA

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

A DOMÁCICH VÝROBKOV

OTVORENÉ: Ut - Pia: 8 - 16, So: 7.30 - 12, Ne - Pon: zatvorené

PREDAJŇA: Bernolákova 3, Malacky (sídl. Domky)

D OV E Z I E

10-0130

E
D O M OM
V

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

Y
K
N
I
V
NO
I

16-0002

J
A
D
E
R
P
V
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VEDA / SPOMIENKY, SLUŽBY

Dňa 10. 8.
2021 si pripomíname
1-ročné výročie úmrtia
maminky
Márie Tittlovej. Spomínajú
dcéra Elena s deťmi, dcéra
Mária s rodinou a nevesta
Anna s rodinou.

» Predám 4 ks originál
BMW disky 19“ M Double-spoke style 647 jet čierne,
cena 1200 € + dohoda.Tel.
0948091425
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

MICHAL HRÚZ
zo Závodu.

10-0101

S láskou v srdci spomína manželka a dcéry
s rodinami.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

NOVÉ POMNÍKY
Všetky
kamenárske
práce

LETNÉ ZĽAVY

DO

30%

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

do konca
augusta

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

AKCIA

AUGUST

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

K A M E N Á R ST VO

JABLONOVÉ 391

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

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Výročia a udalosti

8. augusta 1938

vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Dňa 10. 8.
2021 si pripomíname
18.
výročie úmrtia
Ondreja
Baláža z Veľkých Levár. S
láskou a úctou spomína
manželka, deti a ostatná
rodina.
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

Dňa 10. 8. 2021 uplynie 1. výročie, čo nás
navždy opustil vo veku 84 rokov náš drahý
manžel, otec, dedo a pradedo

52-0056-8

RS stavba s.r.o.

BluEvo
BluEvolution
82 mm
NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217
datom@datom.sk
www.datom.sk

MA21-31 strana -
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× STROJOVÉ OMIETKY
» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
Tel. 0910 644 981
www.rsstavba.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
10-0110

Ja som nezomrel, ja
iba
spím,
keď
anjel
zatrúbi, sa
zobudím.
Neplač,
drahá, Tvoje srdce nech sa
nermúti, keď Ťa Boh povolá,
prídem Ti naproti. Dňa 8. 8.
2021 uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil vo veku 73
rokov manžel, otec, dedko a pradedko František
Untermajer zo Studienky.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry, zať s rodinami, vnúčatá a pravnuci.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Ďakujeme za všetko,
aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach ostávaš
stále s nami.

Tento rok uplynulo 350 rokov od na- film s názvom Po stopách Maximiliárodenia katolíckeho kňaza, jezuitu, na Hella, komentované prehliadky
fyzika, matematika a astronóma nočnej oblohy, prezentácie o kultúre a
Maximiliána Hella. Kto to vlastne tradíciách Slovenska a Nórska a medzibol a čím sa preslávil?
národná konferencia. Väčšina aktivít
prebehla v spolupráci so školou v najMaximilián Hell sa narodil v Štiav- severnejšej časti Nórska vo Vardø.
Azda najvýznamnejšou aktivitou
nických Baniach ako tretí syn Matej
Kornela Hella a Juliany Viktórie Stain- celého projektu bolo usporiadanie
dlovej. Absolvoval gymnázium v Ban- medzinárodnej konferencie venovanej
skej Bystrici a následne po skončení jeho životu a pamiatke. Konferencia
štúdia požiadal o prijatie do jezuitské- bola finančne podporená z grantov
ho rádu. Neskôr odišiel študovať do EHP a nórskeho finančného mechaViedne históriu, teológiu a filozofiu. nizmu, Banskobystrického samosprávVysvätený za kňaza bol v roku 1750 a neho kraja a Slovenskej astronomickej
začal učiť na jezuitskom gymnáziu v spoločnosti.
Banskej Bystrici. Jeho vedecký prínos
Spoluorganizátormi konferencie
je spájaný predovšetkým s astronó- boli Krajská hvezdáreň a planetárium
miou. Jeho zásluhou boli vybudované v Žiari nad Hronom a obec Štiavnické
hvezdárne v Kluži, Trnave, Budíne a Bane.
Jágri. Veľký význam pre astronómiu
mali aj jeho pozorovania – predovšetkým pozorovanie prechodu Venuše
pred slnečným diskom na, vtedy, dánskom ostrove Vardø. Svetové vedecké
uznanie si vyslúžil aj presným výpočtom slnečnej paralaxy.
Základná škola s materskou školou
v Štiavnických Baniach nesie meno po
Maximiliánovi Hellovi a svoju poctu sa
mu rozhodla prejaviť prostredníctvom
projektu s názvom DNI MAXIMILIÁNA HELLA. Aktivitami projektu bola
medzinárodná výtvarná súťaž Hellove
hviezdy spolu s tlačenou formou všet» Ing. Katarína Ivancová
kých zúčastnených výtvarných prác, Základná škola s materskou školou M.Hella, BŠ

10-0024

SPOMIENKY
Odišiel
si
veľmi mladý,
mal si iba 68
rokov, zanechal v našich
srdciach bolesť a žiaľ. Tá
rana stále bolí, zabudnúť
nedovolí. Nemôžeš sa tešiť
s nami z krásnych pravnúčat Tatianky a Adrianka. 5.
8. 2021 uplynie 8 rokov, čo
nás opustil Jozef Bauman z
Malaciek. Spomína manželka a syn Luboš s rodinou.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

Dni Maximiliána Hella

10-0012

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

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

16-0116

MALACKO

Frézovanie

5

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.
Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

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

ZĽAVAEZ

• Disky kolies z 쎗ahk쏯ch zliatin a doplnky karos썗rie
v lesklej 썊iernej farbe
• LED predn썗 aj zadn썗 svetlomety
• Predn썗 a zadn썗 parkovacie senzory a zadn쌴 kamera

• Naviga썊n쏯 syst썗m s 8” LCD displejom
• Bezk쎗쏒썊ov쏯 pr썿stup a 쏃tartovanie vozidla (Smart Key)
• Sada bezpe썊nostn쏯ch syst썗mov DRIVE WiSE

Kia Motors Sales Slovensko s. r. o.: Bli쏹쏃ie inform쌴cie o ponuke sa dozviete u ka쏹d썗ho autorizovan썗ho predajcu Kia.
Kombinovan쌴 spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2 : 145–204 g/km / WLTP. *Z쌴ruka 7 rokov / 150 000 km. Obr쌴zok je ilustra썊n쏯.

16-0087

Malacky Auto, s. r. o.
Pezinsk쌴 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk

16-0003

0910 925 357

63-06

16-0011

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

16-0170

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

A J E TO !

0903 150 740, 0905 4700264
264

10-0007

ER

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

MA21-31 strana -

5

ŠKOLOVEDA, SPOMÍNAME / SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Riaditeľ školy - manažér či pedagóg?

» KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05, JAWA 20, JAWA 21,
MUSTANG MOPED STADION
JAWA 90 ROADSTER, CROSS
SIMSON ENDURO ELECTRONIC
AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely -SERIÓZNA DOHODA 0908205521
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem 1-posteľovú
izbu v Ma, cena 150 € / mes
s en.Tel. 0903214187
» Ponúkam prenájom v RD
žene od 55 do 65 rokov,
podmienka výpomoc v domácnosti cez víkend, Studienka.Tel. 0949306445
» Ubytujem v RD v Ma.Tel.
0910418101

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Vymením 1-izb byt v Ma,
Stupavská ul. za 1-izb byt v
centre Ma.Tel. 0949240094
» Kúpim dom s dvorom
či záhradou do 45000 €.
0910539635
» Kúpim byt, do ceny
1100€ za m2 , podľa stavu.
0949375038
» Kúpim garáž, za rozumnú cenu, ponúknite.
0949375038
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám starú unimobunku rozmer 3 x 6 m,
starú značkovú tehlu a
želetné stojky 20 ks.Tel.
0915957746
» Kúpim stavebnú miešačku na 220 V.Tel. 0915957746
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» 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, Kostolište 152. Tel. 0908151966.Tel.
0911206783
» Predám obilie, raž 15 €,
pšenicu 16 € za 100 kg.Tel.
0944682112
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg, Láb.Tel. 0908745587

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Ministerstvo školstva oprášilo nápad,
aby sa riaditeľom školy mohol stať
manažér bez pedagogických kompetencií. Reaguje tak na zistenia, že na
riaditeľov sa hlási málo uchádzačov.
Ide im o to, aby kandidátov pribudlo.
Niekedy sa spomína, že manažér, hoci
bez pedagogického vzdelania, lepšie
hospodári. Príčin, prečo je málo uchádzačov, je oveľa viac a nedajú sa riešiť
takto.
Školy majú obmedzený rozpočet,
možnosti jeho šetrenia sú minimálne, mimorozpočtové zdroje ponúkajú
možnosti na „prilepšenie“. Manažér by
možno vedel vyťažiť viac. Avšak škola
je najmä centrom pedagogiky, kde nepostačujú iba ekonomické zručnosti.
Riaditeľ musí mať oveľa viac schopností:
pedagogiku, personalistiku, psychológiu a pod. Toto získava aj niekoľkoročnou pedagogickou praxou. A popritom
spoznáva zákonitosti ekonomiky, legislatívy, správcovstva budov, ak ich nenadobudol predtým. Manažér dokáže škole
dať dobré čísla, ale zase bude potrebovať
človeka na výchovno-vzdelávací proces,
o ktorom rozhoduje práve riaditeľ. Takže
sa nič nevyrieši. Nezabúdajme aj na to,
že ak máme manažérov, ktorí by túžili
riadiť školu, treba ich adekvátne zaplatiť,
aby ich túžba neochabla. Ak manažérovi
stačí priemerný plat, tak sa treba pozrieť
na jeho kvalitu.
Riadil som školu v zložitom per-

sonálnom i materiálno-ekonomickom
stave bez manažérskeho vzdelania.
Napriek tomu som ju po počiatočných
problémoch dostal do vynikajúceho stavu s rozpočtovým prebytkom. Keby som
však neovládal pedagogiku, nedokázal
by som nastaviť to najdôležitejšie: výchovno-vzdelávací proces. Vtedy by som
bol privítal nie manažéra, ale možnosť
finančne motivovať personál z hospodárskeho úseku, ktorý je jadrom ekonomiky školy so smiešnym platom. Školy
potrebujú dobre zaplatenú ekonómku,
personalistku, mzdárku, vedúcu jedálne! Myslieť si, že manažér nahradí všetky
tieto oblasti, je hlúpa utópia. Ak by aj niekto taký bol, zanedbával by pedagogické
kompetencie. Namiesto navýšenia financií na zamestnancov sa ministerstvo
domnieva, že to vyrieši tým, že priláka
manažérov, mysliac si, že riaditeľ školy
má priestor denne sa venovať účtom,
rozpočtu, faktúram, zmluvám, mzdám
a zároveň realizovať zložitý výchovno-vzdelávací proces. Keby sa investovalo
do nepedagogického personálu školy,
isto by sa tým ušetrili aj prostriedky z
rozpočtu v prospech školy.
Hospodárenie školy je zložitá problematika, ktorú bežný pedagogický kandidát nemá šancu vcelku obsiahnuť. Dá
sa to však naučiť. Rozhodne je to lepšia
cesta ako pustiť do škôl manažéra bez
pedagogickej skúsenosti.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

VEĽKÁ
LETNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY
Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Set obsahuje akumulátorový stroj,
akumulátor AK 30 a nabíjačku
AL 101.

AKCIA
449.00
SET

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

AKCIA
499.00
SET

Keď sa povie Nagasaki
Zabúdame a to je niekedy zlé. Na Hirošimu a Nagasaki by však civilizácia zabudnúť nemala.

tálnych podmienok nad jednotlivými
cieľmi.
Bomby na Hirošimu a Nagasaki
odsúdili ako barbarské a zbytočné takí
Deviateho augusta 1945 – americ- slávni vysokí vojenskí dôstojníci, ako
ký bombardér Bockscar zvrhol atómo- boli Eisenhower a MacArthur. Admirál
vú bombu Fat Man na japonské mesto William D. Leahy, šéf Trumanových
Nagasaki. Bockscar je prezývka ame- osobných poradcov, povedal: „Použitie
rického bombardéra B-29 Superfortress tejto barbarskej zbrane neznamenalo
(z angl. Superpevnosť). Bomba dostala pre nás nijakú materiálovú pomoc vo
prezývku Fat Man. Stroj Bockscar bol vojne proti Japonsku. Správali sme sa
použitý na 13 cvičných letov a 3 bojové podľa etického štandardu barbarov v
misie, pri ktorých bombardoval prie- rokoch temna. Vojny sa nedajú vyhrať
myselné ciele v Japonsku. Počas mi- zabíjaním žien a detí.“
sie 9. augusta 1945, ktorej cieľom bolo
Leo Szilard, svetoznámy vedec,
zhodenie druhej americkej atómovej ktorý štylizoval list prezidentovi Roobomby stroj pilotoval major Charles W. seweltovi, navrhujúc mu projekt ManSweeney z 393. bombardovacej perute. hattan na výrobu atómovej bomby,
Little Boy (v preklade Malý chlapec) ktorý podpísal aj Einstein, konštatoval
bol krycí názov pre atómovú bombu, krátko pred smrťou (1960) inú pravktorá bola zhodená už predtým, 6. du: „Keby boli Nemci zhodili atómové
augusta 1945, na japonské mesto Hi- bomby na mestá miesto nás, boli by
rošima (Hiroshima) Išlo o druhú nuk- sme to kvalifikovali ako vojnové zločileárnu explóziu v histórii ľudstva (prvá ny, boli by sme ich v Norimbergu odsúbola testovacia „Trinity test“) a o prvú dili na smrť a povešali.“
explóziu uránovej bomby. Bomba bola
zvrhnutá z bombardéra B-29 Superfortress (s prezývkou „Enola Gay“).
O 3 dni neskôr bola zhodená ďalšia
bomba s názvom Fat Man na mesto Nagasaki; Japonsko na to kapitulovalo.
Pre posádku lietadla nesúceho
atómovú bombu boli stanovené nasledovné ciele podľa poradia dôležitosti:
Hirošima, Kokura a Nagasaki. Konkrétny cieľ mal byť zvolený podľa momen» red
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Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.
01.

Motorový krovinorez
ez
STIHL FS 55

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

ZADARMO

AKCIA
249.00.00
299

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

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

16-0127

6

SLUŽBY

MALACKO

7

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

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

HĽADÁME
DODÁVATEĽOV DOPRAVY

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

DACHSER Slovakia a.s., popredný európsky
poskytovateľ logistických služieb,
hľadá dodávateľov dopravy s vlastným vozidlom:

najlepšie
ceny
v regióne

 pavel.chmelar@dachser.com

7. augusta 2002

www.dachser.sk
10-0120

 +421 2 692 96 232

AKCIA

Výročia a udalosti

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

10-0003

v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

BEZ

KONKURENÈNÉ

16-0169

 Denný rozvoz zásielok v smere Západné Slovensko
 Nosnosť a kapacita vozidla min. 12 ton
 Manipulácia iba s paletizovaným tovarom
 Krátka doba splatnosti faktúr
 Dlhodobá a stabilná spolupráca
 Práce vykonávané na subdodávateľskú zmluvu

MA21-31 strana -
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Očkovacia lotéria už je tu
Ministerstvo financií SR spustilo
v nedeľu ostránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu
zaregistrovať všetci záujemcovia o
očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19.

9. augusta 1173

Výročia a udalosti

začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

Občianska
riadková
inzercia
»
pšenica
0902127914

jačmeň

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

11

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám na počítač Monitor Belinea Mod.103045,
Tlačiareň: Epson LQ-1070
ESC P2. Klávesnica: Turbo Plus KB-8001 R4. Myš:
Model ECM-S501, Telefax:
Panasonic Model č. KX-F2200B. Tel.: 0902679183

„Takýmto spôsobom chceme motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí
sú zodpovední,“ uviedol rezort.
Do očkovacej prémie sa budú
môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to,
kedy a akou vakcínou proti ochoreniu
COVID-19 sa dali zaočkovať. „Ak majú
za sebou jednu dávku, do žrebovania
budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už
absolvoval očkovanie oboma dávkami,
je do žrebovania automaticky zaradený
dvakrát,“ priblížilo ministerstvo.
Sprostredkovateľský bonus je
finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa
dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa
zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten
následne odovzdá tomu, kto ho na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si
tento kód na stránke uplatní a získa tak
finančnú odmenu.
Kto sa môže prihlásiť?
• Hlásiť sa môže každý zaočkovaný,
ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov
• Nie je rozhodujúce kedy a akú vakcí-

nu dostal. Hlásiť sa môžu aj zaočkovaní
Sputnikom V
• Prihlásení musí mať trvalý pobyt na
Slovensku a rovnako sa aj na Slovensku zaočkoval a zaregistroval sa v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI)
• Mal by mať účet v banke so sídlom na
Slovensku alebo v zahraničnej pobočke banky, ktorá tu pôsobí.
• Prihlásiť sa môže do 31. októbra 2021.
V tento deň bude posledné žrebovanie
lotérie
Motivačná
schéma
Matoviča
okrem lotérie ponúka privyrobiť si aj
pomocou bonusu za odporúčanie.
Najviac tak môže jeden človek odporučiť na očkovanie 50 ľudí. Takzvaný
sprostredkovateľský bonus bude fungovať nasledovne: Zaočkovaná osoba
sa zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód
a ten následne odovzdá tomu, kto ho
na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si tento kód na stránke uplatní a
získa tak finančnú odmenu.

» Zdroj: MF SR

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-10

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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ŠTEFÁNIKOVA 514
VEĽKÉ LEVÁRE

40%
v;j

MERANIE ZRAKU ZADARMO

M U LT I F O K Á L N E
O K U L I A ROV É S K L Á
DR.OPTIK_SK

0918 237 833

WWW.DROPTIC.SK

75-03

OPTIKADROPTIK

LETNÁ AKCIA

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862

www.kfkservis.sk

16-0151

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.
8. 2

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom

MA21-31 strana -
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63-36

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky
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Varovanie
pred pohromou môže prísť
Prihliadať treba tiež na skutočnosť, že
doručenie SMS nie je možné garantovať.
„Preto tento systém bude vždy len doplnkovým spôsobom varovania,“ upozornilo
ministerstvo. Predpokladané finančné náklady zatiaľ podľa MV SR nie je možné presne stanoviť, potrebné sú ďalšie rokovania s
mobilnými operátormi týkajúce sa aj techVedieť tak vopred, že sa blíži pohroma nického a procesného riešenia Reverse 112.
Realizáciou systému Slovenská repuba pokúsiť sa tak zachrániť, čo sa dá. Schovať auto do garáže je najmenej. Ale mať tak lika naplní záväzky novelizovanej smerčas do bezpečia ukryť rodinu, psíka, zbaliť nice, ktorou sa stanovuje európsky kódex
elektronických komunikácií. Cez SMS by
si doklady, vodu...
Pripravovaný systém SMS varovania občania mohli dostávať meteorologické
na Slovensku sa k takejto predstave začína výstrahy, ale aj upozornenia na mimoriadblížiť. S názvom Reverse 112 doplní systém ne udalosti, ako sú povodne či teroristické
hlásnej služby. Ako vyplynulo z rokovaní útoky.
V každom prípade, v dňoch, keď je
rezortu vnútra s mobilnými operátormi,
účinný a včasný bude najmä pri použití vo búrlivé počasie, je dobré pozrieť si známe
vymedzenom území, napríklad v mestskej meteorologické stránky, na ktorých sa dočasti či susediacich obciach. Pre TASR to staneme aj k záberom z radarov. Podľa nich
uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra tiež dokážeme odhadnúť či sa niečo zlé blí(MV) SR. Zavedenie systému vychádza z ži, koľko máme ešte času a akú intenzitu to
európskej smernice, fungovať by mal naj- asi bude mať.
neskôr v júni roka 2022.
„Použitie SMS varovania na celé územie SR, respektíve odoslanie varovnej SMS
všetkým obyvateľom Slovenskej republiky
by podľa vyjadrení mobilných operátorov
bolo neefektívne a trvalo by pravdepodobne niekoľko dní. V takýchto prípadoch je
na varovanie vhodnejšie využiť sieť sirén
ako aj rozhlasové a televízne vysielanie a
» red
miestne rozhlasy,“ priblížilo ministerstvo.

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

16-0083

52-0004

V posledných mesiacoch nie je núdza
o mimoriadne meteorologické javy.
Všetci vieme, že už ani tornádo v našich
končinách nemusí byť zjavením, ale
bežnou skutočnosťou. Veda však pokročila a mohli by sme vopred dostávať
varovania.

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

Letná AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

41-01

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !
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Sociálna poisťovňa k dnešnému
dňu priznala kompenzácie
Tisícky poistencov, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku, v týchto dňoch
dostávajú zo Sociálnej poisťovne finančnú kompenzáciu.

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

10-0112

Sociálna poisťovňa za posledný mesiac spracovala kompenzácie približne 37
350 poistencom, ktorým bol priznaný starobný a predčasný starobný dôchodok do
konca roka 2020. Spolu s priebežne priznávanými kompenzáciami ďalšej skupiny 7
850 poistencov, ktorí si o starobný dôchodok žiadali až tento rok, tak spolu odstránila už viac ako 45 200 diskriminácií. Ide
predovšetkým o ženy od roku narodenia
1957. Sociálna poisťovňa vypláca kompenzáciu automaticky, netreba o ňu žiadať.
Sociálna poisťovňa vo výraznom
predstihu zabezpečuje kompenzáciu ženám i mužom, ktorí mali priznaný starobný či predčasný starobný dôchodok
do konca minulého roku. Podľa zákona si
totiž má splniť túto povinnosť do 31. decembra 2022. „Keďže odstránenie tejto diskriminácie sa stalo jednou z priorít nového
vedenia Sociálnej poisťovne, dali sme si
za úlohu vyriešiť túto otázku čo najskôr,“
povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer. Výsledkom je, že už vo
výraznom predstihu počas júna a júla 2021
Sociálna poisťovňa kompenzuje 37 350 poistencov, čo je viac ako 80 percent.
Kompenzáciu formou jednorazového

doplatku k starobnému dôchodku vyplatí Sociálna poisťovňa diskriminovaným
poistencom v jednej sume, a to rovnakým
spôsobom ako vypláca samotný dôchodok. Za júl ide o skupinu približne 28 350
poberateľov starobných dôchodkov z celkového počtu 30 tisíc. Tí, ktorí dostávajú
dôchodok bezhotovostne, by už v týchto
dňoch mali mať pripísanú sumu kompenzácie na svojom bankovom účte. Tí, ktorí
dôchodok poberajú v hotovosti, ju dostanú prostredníctvom pošty. Súčasne o tom
dostanú aj písomné rozhodnutie, aby si
mohli skontrolovať výšku kompenzácie.
Poberatelia predčasného starobného dôchodku dostávajú kompenzáciu vo
forme jeho percentuálneho zvýšenia. Nárok na kompenzáciu k tomuto dôchodku
(priznanému do konca roku 2020) má mať
približne 14 500 osôb, pričom o nároku
približne 9 000 z nich Sociálna poisťovňa rozhodla. V najbližších dňoch o tom
rovnako dostanú písomné rozhodnutie,
bude im zabezpečená pravidelná výplata
v novej sume a poukázaný aj doplatok od
1. januára 2021.
Sociálna poisťovňa okrem toho priebežne pokračuje v priznávaní kompenzácií aj pre ďalšiu skupinu poistencov,
ktorým je starobný dôchodok priznaný v
roku 2021 a majú na kompenzáciu nárok.
Dostávajú ju podľa toho, kedy o dôchodok
požiadali.

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

52-0004

0907 211 797

59-252

63-93

ETERNITOVÝCH STRIECH

KLIMATIZÁCIE

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

predaj

montáž

servis

800

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

0905 744 062 | info@klimatizacia.info
www.klimatizacia.info
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aj na splátky
16-0034

449 €

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

41-05

1500

2300

1500

1500

399 €

10% ZĽAVA

TRADÍCIE, EKOOKIENKO / SLUŽBY
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Zuzana a Vavrinec, leto sa poberá
dého Vavrinca. Diakoni rímskej Cirkvi
boli vtedy priamymi spolupracovníkmi
pápeža. A tak aj sv. Vavrinec sa spolu s
pápežom staral o asi štyridsaťtisíc kresťanov. Vavrinca pochovali na Tiburtine
neďaleko Campa Verana. Nad jeho hrobom postavili baziliku S. Lorenzo fuori
le mura, ktorá podnes patrí k siedmim
Zuzana Rímska
Vzdelaná Zuzana žila koncom 3. sto- hlavným kostolom v Ríme. Ako relikvia
ročia a bola dcérou kňaza Gabina a ne- sa v kostole uchováva i rošt, na ktorom
terou Gaia, ktorý bol pápežom. Rímsky ho umučili. A mnoho ďalších častí kostí
cisár Dioklecián patril k ich príbuzným uložených v relikviaroch po celom Taa práve on je známy krutým prena- liansku.
Svätý Vavrinec je patrón knihovsledovaním kresťanov. Chcel však do
rodiny získať mladého generála Maxi- níkov a archivárov. Počasím naznačí,
miána a preto mu ponúkol svadbu so aká nás čaká jeseň. Zo slnečného deZuzanou. Ona ale ponuku na sobáš s siateho augustového dňa sa vždy tešia
pohanom rázne odmietla a neskôr od- vinohradníci, posilňuje totiž nádej na
mietla aj uctievanie sošiek rímskych dobrú kvalitu a úrodu hrozna, keď sa
bohov. Krutý Dioklecián za to nariadil hovorí: Na svätého Vavrinca slnečno Zuzanu popraviť. Spomínaná mučeni- bude hojnosť vína.
ca bola Rimankou, no meno Zuzana
má hebrejský pôvod a znamená ľalia.
Možno ste si už všimli chladnejšie
noci, hmlisté rána. Nastal čas pomaly sa začať s letom lúčiť. Aj keď,
kalendárne ho tu budeme mať ešte
mesiac. Bude ale in é, možno pre
mnohých aj príjemnejšie.

Vavrinec – učený a zbožný diakon
Vavrinec je slovanská podoba latinského mena Laurentius, čo sa dá preložiť ako nositeľ víťazného venca alebo
muž pochádzajúci z mesta Laurentum.
Svätý Vavrinec však pochádzal zo Španielska a do Ríma prišiel ako mladík.
Stal sa známym a obľúbeným pre svoju
zbožnosť a iné čnosti. Dňa 30. augusta
257 sa stal pápežom Sixtus II. (257-258),
ktorý bol predtým diakonom rímskej
Cirkvi. Za svojho nástupcu určil mla-

» red

Monitoring medveďov
sa pomaly skončí

Tento spôsob poskytuje relevantné
informácie o stave populácie medveďa
hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie
informácie o jeho lokálnom výskyte.
Na výskume spolupracujú pracovníci
Štátnej ochrany prírody (ŠOP SR) s odborníkmi z Karlovej univerzity v Prahe.
Podľa platnej zmluvy sa analýza
vzoriek DNA má ukončiť do 31. decembra 2024. Lenže kvôli zvýšenej pozornosti verejnosti, ktorá nastala po prvom
smrteľnom útoku medveďa na človeka
v celej zaznamenanej histórii na Slovensku je tento termín nevyhovujúci.
V najbližšom období sa preto uskutoční
pracovné rokovanie pracovníkov ŠOP
SR s odborníkmi z Karlovej univerzity,
aby sa našiel spôsob, ako sčítanie medveďov ukončiť ešte počas tohto leta.
V rámci spolupráce Karlovej univerzity a ŠOP SR sa totiž okrem medveďov podobným spôsobom analyzujú aj
vzorky iných šeliem na Slovensku, ide
ešte o vlka dravého a rysa ostrovida, a
práve tieto analýzy sa môžu odložiť na
neskôr.
Mimochodom, v posledných týž-

dňoch sa už aj v regióne Malých Karpát
a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o
pozorovaní medveďa alebo náleze jeho
pobytových znakov. Medveď je schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko
desiatok kilometrov, takže na základe
doterajších údajov je ťažké zhodnotiť,
koľko jedincov je aktuálne v regióne
prítomných. Možno predpokladať, že sa
v tomto regióne pohybujú 2 až 3 jedince.
Zo súčasných hlásení o výskyte
medveďa v tomto regióne vyplývajú aj
určité obavy verejnosti o bezpečnosť. V
tomto smere však treba verejnosť trochu
upokojiť. Doteraz neboli hlásené žiadne
problémy s prítomnosťou medveďa/ov,
či už by išlo o škody na hospodárskych
zvieratách, ovocných stromoch, včelstvách alebo inom majetku. Podobne
nie sú doteraz známe prípady priameho
stretu s človekom, pri ktorom by bol človek ohrozovaný na zdraví či živote.

52-0004

Ministerstvo životného prostredia SR
spolu so Štátnou ochranou prírody intenzívne hľadajú spôsob, ako urýchliť
sčítanie populácie medveďov na Slovensku genetickým výskumom, ktorý sa začal v septembri 2019.

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-08

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
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B. Gröhling vyzýva učiteľov,
aby sa zaočkovali

41-77

PRIJMEME
UPRATOVAČKU
na penzión Zuzana
v Malackách
Mzda: 623 € mes. brutto
+ individuálny bonus
Nástup možný od 1.9.2021
Tel.: 0908 416 089

» red

Výročia a udalosti
bol otvorený posledný úsek Tatranskej elektrickej železnice zo
Starého Smokovca na Štrbské Pleso

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

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

CIA
INZER79 469

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

STROJNÍKA SKUPINY 4, 9

9
0908

spoľahlivého a schopného, plat 1000 € +
práca na trvalý pracovný pomer aj živnosť

13. augusta 1912

VODIČA NA SKLÁPAČ (SK. C)
ochotného a spoľahlivého, plat 1000 € +
práca na trvalý pracovný pomer aj živnosť

SBS GUARDING s. r. o.

Ponúkame možnosť vzdelávania a rozširovania
oprávnení
16-0167

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PONÚKAME PRÁCU V ČR

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

MAGISTRU/A
FARMÁCIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

Plat od 1300 € mesačne brutto
Tel.č.: +421 904 541 094

0800 500 091

85_0345

94-0076

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto
Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Lekáreň JABLONKA
v Jablonovom prijme

• 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

10-0129

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

87-0061

36-0002

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

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

36-0002

V súvislosti s prípravami na nový
školský rok je nutné, aby na školách bola
čo najvyššia zaočkovanosť. Zamedzí sa
tak šíreniu ochorenia v triedach či školách. Rizikovým faktorom je tiež vyšší
priemerný vek pedagogického zboru,
ktorý sa hýbe približne okolo 45 rokov.
„Chcem preto vyzvať všetkých učiteľov a zamestnancov škôl, aby sa zaočkovali. Je to jediný spôsob, ako v tretej vlne
ochránime svoje zdravie a zdravie ľudí v
našom okolí. Zároveň takto prispejeme k
tomu, aby školy fungovali a aby na nich
nevznikali ohniská nákazy,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu
SR Branislav Gröhling.
Zaočkovaním sa človek nielen vyhne
ťažkému priebehu choroby, ale chráni aj
svoje okolie. Zaočkovaný človek totiž má
podľa štúdií aj v prípade infekcie nižšiu
vírusovú nálož. To znamená, že je men-

šie riziko, že nakazí ďalších ľudí. Očkovanie je tiež prínosnejšie než prekonanie
ochorenia. To potvrdil nedávny výskum
z Biomedicínskeho centra SAV, ako aj zahraničné zistenia. Po očkovaní má človek
v tele viac protilátok než po prekonaní
ťažkej či ľahkej formy Covid-19.
„Dnes je na internete veľa dezinformácií. No myslím si, že práve učitelia by
sa mali snažiť medzi nimi rozlišovať. V
škole učiteľ vyučuje vedecké poznatky. A
aj tu je dôležité dôverovať vede a výskumu. Klinické štúdie hovoria jasnou rečou.
Potvrdzujú, že očkovanie je efektívne a
bezpečné. Je dôležité, aby pre funkčný
chod škôl využili očkovanie všetci, ktorí majú túto možnosť,“ uzavrel minister
školstva.

16-0161

V novom školskom roku je nevyhnutné, aby na školách bolo bezpečné
prostredie. Očkovanie neochráni iba
samotných zamestnancov škôl, ale
pomáha aj znížiť riziko šírenia koronavírusu, čím zabráni vzniku ohnísk na
školách. Tvrdí ministerstvo školstva.

PONUKA PRÁCE
Sme lídrom na trhu
v montáži KOKPITOV

brutto

brutto

Ďalšie benefity:

variabilná zložka
50 – 130 € po zaškolení

zmenové príplatky
a iné benefity

stup

SAS Automotive s.r.o.
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

IHNED

zabezpečená doprava
a ubytovanie

+421 902 557 655 | +421 902 557 825

Career.Bratislava@faurecia.com

nadštandardne odmeňovaná
nadčasová práca
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náborový príspevok
až do výšky 500 €

32-0106

Operátor výroby 962 €
Nástupný plat 822 € + 140 € variabilná zložka
Manipulačný
pracovník
€
ná
993
v sklade Nástupný plat 853 € + 140 € variabilná zložka

ACN / ZAMESTNANIE

MALACKO
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Libanon – o rok neskôr...

V podvečer 4. augusta 2020 vybuchlo v bejrútskom prístave 2 750 ton
zle uskladnených chemikálií a následky boli fatálne: 200 ľudí zomrelo, 6 a
pol tisíc bolo zranených a 300 tisíc príbytkov bolo takmer úplne zničených.
Odborníci dnes o tejto udalosti hovoria
ako o jednej z najmasívnejších neatómových explózií, ktorá bola kedy zaznamenaná. Pocítili ju dokonca až na
Cypre, ktorý je od Libanonu vzdialený
asi 240 kilometrov.
Okamžite sa zdvihla vlna pomoci,
vďaka ktorej mnohí Libanončania prežili kritické obdobie bezprostredne po
výbuchu. Len slovenskí dobrodinci pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej
Cirkvi dokázali za dva týždne vyzbierať
takmer 180 tisíc eur, vďaka čomu dostalo 5 tisíc postihnutých rodín veľmi
potrebnú potravinovú pomoc.
Dá sa však s odstupom roka povedať, že kríza v Libanone je definitívne
zažehnaná?
Žiaľ, situácia vyzerá presne naopak. Krajina je na pokraji kolapsu,
inflácia stúpa raketovou rýchlosťou
a politické napätie sa neustále stupňuje. Svetová banka vo svojej správe z jari
2021 označila krajinu za potápajúci sa

vrak a skonštatovala, že jej kolaps sa
podobá následkom vojny.
Sestra Micheline Lattouf z Kongregácie sestier Dobrého pastiera situáciu
približuje takto: „Žijeme v katastrofických časoch. Jedna kríza nasleduje
druhú. Ponorení v realite tohto regiónu, kresťania na Blízkom východe čelia
zásadným otázkam: Prečo sme tu? Aký
je dôvod našej prítomnosti v tejto časti
sveta? Je naša prítomnosť už len farbou
na politických a demografických mapách, alebo tu máme nejaké poslanie?
Pápež Ján Pavol II. nám však pripomína: ,Libanon je viac, ako len krajinou.
Je odkazom.ʻ“
Projekty môžete podporiť priamo prostredníctvom webovej stránky
www.acnslovensko.sk. Ďakujeme.

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

V SÚČASNOSTI HĽADÁME:

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK
V LOZORNE
BUDETE ZODPOVEDNÝ ZA:
preberanie, manipuláciu, prípravu
a výdaj tovaru do/ zo skladu
triedenie, balenie, označovanie
zásielok
nakládku a vykládku kamiónov,
prácu so skenerom a s manipulačnou
technikou
PRACOVNÁ DOBA:
práca je v dvojzmennej prevádzke poobedné a nočné zmeny
(13:45 - 22:00, 21:45 - 06:00),
víkendy voľné

» Zdroj: ACN

v sklade

POŽADOVANÉ VZDELANIE:
učňovské alebo stredoškolské vzdelanie
technicky a manuálne zdatný
tímový hráč, pracovitý a disciplinovaný
prax na NZV, VZV výhodou, nie však
podmienkou
MZDA:
800 € + variabilná zložka 100 € + príplatky
za nočné zmeny do výšky 4 €/hod.
+ príspevok na dopravu 3 €/zmenu,
po skúšobnej dobe navýšenie mzdy,
s príplatkami až do 1400 €

POŠLITE NÁM SVOJ ŽIVOTOPIS TERAZ
Tel. číslo: +421 2 6929 6131
DACHSER Slovakia a.s.
Mob. číslo: +421 918 931 869
Logistické centrum Bratislava
anna.zakova@dachser.com
Anna Žáková
Logistický park č. 1126
www.dachser.sk/kariera
900 55 Lozorno
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Správa o obrovskej tragédii v Libanone pred rokom ochromila celý
svet. Šokujúce zábery zaplnili televízne obrazovky, stránky novín,
sociálne siete...
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

EXPRESNÁ LINKA

5

ZÁRUKA

www.hotbuilding.sk
už
od

ROKOV

1,-

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.

€

Lístok
kúpite na

Realizujeme:
presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

bus.daka.sk
k

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ
BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

94-0074

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

85_0559
59
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STD DONIVO S.R.O.- DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ
V ČESKEJ REPUBLIKE S DLHOROČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI V DOPRAVE HĽADÁ:

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

Vodič MKD na pravidelnú
prepravu s voľnými víkendami

stoličkového výťahu peňažný príspevok

» Miesto výkonu práce: Slovensko, Nemecko, Rakúsko
(práca vyžaduje cestovanie)
» Druh pracovného pomeru: plný úväzok
» Termín nástupu: dohodou

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

MZDOVÉ PODMIENKY:

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku



Peter Telepun, mobil: +421 917 628 262,
mail: telepun@std.sk Možnosť reagovať aj bez životopisu

52-0060

0800 162 162
AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

66-186

Facebook: aiwsk

87-0012

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.
32-001-4

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

94-0075

» v prípade jazdy na turnusy 8+2: 739- 2 500€/ mesiac,
pričom nástupný plat je od 739€ (možnosť zárobku
2100€ v čistom s víkendami na ubytovni+ výkonnostné
príplatky)
» v prípade voľných víkendov doma nástupný platom
od 739€, pričom mesačne je možná výška zárobku
1700€ v čistom+ výkonnostné príplatky. VÍKENDY DOMA
+ ZABEZPEČENÝ ODVOZ NA SLOVENSKO ( Senec)
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