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Týždenne do 27 450 domácností

Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať
BluEvo
BluEvolution
82 mm
NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

HĹBKOVÉ

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

TEPOVANIE
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

52-0012-1

10-0029

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

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

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

BENÁTSKE
STIERKY

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

MA21-40 strana -

1

16-0010

NON STOP
10-0040

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

www.cistyodpad.sk
• upratovanie

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982

ing. kubaška

Karol Mikláš

KANALIZÁCIA?

10-0004

0904 466 799

10-0180

AJ BÁBÄTKÁM

0905 549 332
MALACKY

UPCHATÝ
ODPAD?

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

NASTRELOVANIE

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

10-0012

0911 690 217
0905 690 217

PIERCING

0911 566 799

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

10-0164

Možno je to náhoda, možno priama súvislosť. Neviem a nie som ani odborník na duševnú kondíciu. Mal som
však starých rodičov. Dnes to konštatujem už len v minulom čase. Dedkov
som nezažil, mám „skúsenosti“ s prababičkou a so starou mamou. Obe boli
upracované, ale plné lásky a dobroty.
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé,
dobroprajné a žičlivé. A obe som vyprevádzal na poslednú cestu s takou akousi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol
som sa vám poďakovať, nestihol som
vás ani pohladiť po hlave.“
Teraz opatrujem 90 ročnú mamu.
Stará – vekom – už určite je a rodičom
je tiež. Považujem to nielen za prirodzenú povinnosť posledného z rodu,
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje
v tomto svete, odpovedám jej na časté
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomuto svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší,
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z

dnešnej generácie v aktívnom veku
predstaviť ručné pranie a ručné plákanie napríklad plienok. Určite nevie. Jej
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí
starí rodičia sa počas života doslova zodreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa
majú, aby postavili dom, zasadili stromy. Aby tu niečo hmotné i nehmotné
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich
rodičia.
Takže, milí mladší čitatelia, v nedeľu desiateho októbra je Deň starých
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich
životy a na spoločnosť. Deň je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje
city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú
ruku a podeliť sa s nimi o
životné múdrosti.
Pekné stretnutia vám
želá

10-0266

Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že
dasiateho októbra sa v medzinárodných dňoch mnohých kalendárov
stretáva depresia, duševné choroby
a... Deň starých rodičov.

CHARITA / SLUŽBY
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Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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

75-90

DREVENÉ BRIKETY
0 kg

DPH / 96
valcové od 200 € +
DPH / 960 kg
tehlové od 210 € +

SStudienka 29, 0905 496 263

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

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

CHUDÍK -

0905 621 229

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

10-0153

INZERCIA

Útulok Dobrého Pastiera je jedno z
najväčších zariadení na Slovensku, poskytujúce sociálne služby chudobným.
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom
pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko,
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých,
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho
kapacita pred zimou sa naplnila na maximum – 300 odkázaných duší. Útulok
však zasiahol ničivý požiar.
Už v roku 2007 prichýlil otec Vladimír na farský úrad v Koši asi desiatich
mužov, ktorí museli opustiť resocializačné zariadenie v obci. Farské priesto- Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 0025 5321 8455
účely a tak sa otec Maslák obzeral po
budove, v ktorej by mohol naplno realizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstrčeným, osobám bez úcty k sebe, k životu, k druhým. Na tejto ceste hľadania
priestorov otcovi Maslákovi pomohli
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.
Budova, ktorá v súčasnosti už
slúži ako domov pre týchto ľudí, je budova nie hocijaká, budova s hlbokým
kresťanským základom, postavená na
» red

16-0207

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

modlitbách, prácach a obetách mnohých rehoľných spoločenstiev už od
11.storočia (premonštrátov, benediktínov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide
o premonštrátsky kláštor Panny Márie
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť rokov nepoužívaných starých priestoroch kláštora sa diali zázraky – nebola
funkčná elektrika, kúrenie, žiadne sociálne zariadenie, dnes je celá budova
obývaná, vykúrená, využitá do posledného kútika a všetko svojpomocne a s
Božou pomocou.
„Vyhoreli sme“, napísal nám do
redakcie profesor Ján Košturiak. Našťastie bez ľudských zranení, aj zvieratá sme zachránili.“Ak máte ako, zverejňujeme overené číslo účtu zbierky pre
Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme!
Ide toziž zima.

16-0083

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V Kláštore pod Znievom vyhorelo
známe zariadenie pre bezdomovcov, pomôžte prosím! Stará sa oň
náš redakčný prispievateľ a Vám
dobre a už roky známy autor, Ján
Košturiak.

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

0907 721 667, Malacky

16-0017

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

16-0183

Redakcia:

„Košturiakovci“ vyhoreli

94-0101

MALACKO
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Stupava

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2
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

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

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

16-0189

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

3x BONUS

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

Malacky

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

Zdravotné stredisko

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

ORDINAČNÉ HODINY

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

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

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

0905 324 657

www.mavet.sk

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany
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16-0055

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

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

16-0213

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

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

SLUŽBY

MALACKO
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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

i

16-0002
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ŠKOLOVEDA / SPOMIENKY, SLUŽBY

Nulté hodiny

03

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem zariadený
3-izb byt v centre Malaciek,
cena 550 €.Tel. 0905366260
» Prenajmem 2izbový byt,
Velke Levare, novostavba,
0911615665
05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Vymením 1-izb byt v Ma
Stupavská ul. za 1-izbový v
centre Ma.Tel. 0949240094
» Kúpim dom do 25 km od
MALACIEK do 45000 €.Tel.
0910539635
» MALACKY, kúpim byt do
75000 €.Tel. 0949375038
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Spomína celá rodina.

Na krídlach anjelov
vzlietol v diaľ
a niet ho už medzi nami,
no v našich srdciach
ostáva stále s nami.

Dňa 14. 10. 2021 si pripomenieme
15. výročie úmrtia

STANISLAVA
HOLOŠKU
z Vysokej pri Morave.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

S láskou a veľkou vďakou spomína sestra
s manželom a krstné deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím
tichú spomienku.

K A M E N Á R ST VO
na Slovensku

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

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE
• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

10-0024

NAJLACNEJŠÍ

10-0177

z Veľkých Levár.

Novootvorené

KAMENÁRSTVO GEBO

Len krásne spomienky
ostali na Teba,
tiché modlitby posielame
do neba.
V srdci Ťa stále máme
a s láskou na Teba
spomíname.

v Rohožníku
Obchodná 566/13 (za poštou)
0907 493 164 • 0907 244 988

Dňa 4. 10. 2021 uplynulo 3. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedo, švagor

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

AKCIA OKTÓBER 2021
1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €
okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

MA21-40 strana -

z Veľkých Levár.
S láskou spomínajú manželka Valéria,
syn Jozef s rodinou a ostatná rodina.
Spomínajte s nami.
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10-0177

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

PAVOL MAJERSKÝ

16-0179

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim rozne starožitnosti,
hodiny, mince, motoristické
trofeje.Tel. 0903818122
» Kúpim havarované, alebo
motoricky poškodené auto aj
motocykel.Tel. 0905218938
» Kúpim moped, jawa, ČZ,
Štadion, babetu, vzduchovku Sláviu, pionier, aj pokazené aj náhradné diely.Tel.
0903765606
» Kúpim starší funkčný moped (pionier) za prijateľnú
cenu, som študent - vášnivý
rybár.Tel. 0908660482
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
» Autá, Motorky, Traktory ODKÚPIM VETERÁNY 0949
350 195

Dňa 5. 10. 2021 uplynulo
3. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý brat, švagor

www.kamenarstvo-bocan.sk

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Kúpim dodávku wolksvagen transporter,po stk do
1000eur.0944634153

Odišiel si, ale v našich
srdciach ostávaš.

bolo vyučovať tak skoro. Aj pre mňa. Niekedy sa stáva, že v tomto čase musia žiaci
písať písomku, čo je ozaj kruté. Riešením
sa zdá byť skoré uloženie sa na spánok. To
však nič nemení na neefektivite ranného
vyučovania.
Ideálny začiatok vyučovania je o 9.
hodine. Škola má možnosť tak začínať.
Môže sa to stretnúť s nevôľou. Posunulo
by sa tým dovážanie detí do škôl a vyučovanie by sa skončilo neskôr. Určite by
sa však mala obmedziť/zrušiť nultá hodina, ktorá je problematická aj z hľadiska harmonogramu rodiny žiaka. Školy s
nultými hodinami hovoria, že ich majú z
priestorovo-personálnych dôvodov. Pripúšťam, že niekedy niet iného riešenia.
Citlivejšie by bolo posunúť vyučovanie,
ako mať nulté hodiny. A ak už nultá musí
byť, nech je iba jedna za týždeň. Sú však
školy, kde žiaci chodia na nulté aj viac
razy do týždňa, čo je bezohľadné.
Ako sa zmenili školy, rodičia, tak sa
zmenili aj deti a nikto za túto zmenu nemôže. Prichádza so zmenou spoločnosti.
To, čo fungovalo kedysi, dnes nemusí. Ak
budeme súčasné školstvo stavať na nefunkčných princípoch, potom sa nečudujme, že bude rásť zo strany žiakov odpor k
vzdelávaniu, ku škole, k svetu dospelých
a k všetkému, čo je preukázateľne prežitkom. Nultá hodina je jedným z mnohých,
ktoré nemajú miesto v pedagogike.

DVERE DO
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

63-0018

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v
srdci bolieť
neprestáva ...
Dňa 11.10. 2021
si pripomíname 4. výročie
úmrtia Eduarda Pavlíka z
Malaciek. S láskou a úctou
spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Školský autobus tak skoro ráno nechodí, peši by musel vstávať pred šiestou
a ísť rozospatý na bicykli, no neviem. Zatiaľ chodí na bicykli. Ešte je teplo, svetlo.
Ale ak budú tmavé rána a zlé počasie, objavia sa mnohé riziká.
Kedysi deti chodili do školy peši, cesta im trvala dlho, skoro vstávali. Aj dnes
musia niektoré deti putovať za školou.
Dnešný svet je však iný, cesta do školy
môže byť nebezpečná.
V minulosti sa počítalo s neskorším
nástupom na vyučovanie. Nekládli sa
také nároky na deti. No dnes je vyučovací
obsah niekoľkonásobný, žiak, ak je nultá
hodina, trávi v škole aj s cestou cca 8 hodín a musí podať výkon na rôznorodých
predmetoch. Potom príde domov zavalený domácimi úlohami, prípadne má krúžok. Kedy má oddychovať? Dnes nemôžeme len tak povedať, že my sme dochádzali
peši skoro ráno a neubudlo z nás.
Ak sledujeme trendy zo zahraničia či
psychologické odporúčania, skorý začiatok vyučovania je veľmi zlým riešením.
Deti sú unavené, prispaté, ich myslenie
ešte nie je „rozbehnuté“. Vyučovať v tomto čase akýkoľvek predmet je neefektívne.
Z vlastných skúseností viem, aké ťažké

63-123

Dňa 09. 10.
2021 uplynie 7
rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná manželka, mamička a starká,
pani Lýdia Hollá z Veľkých
Levár. S láskou spomíname.

AKCIA na farebné zákryty

SPOMIENKY

Keď môj syn, siedmak, dostal rozvrh, uvidel som tam nultú hodinu
etiky. Prvé, čo mi napadlo, bolo to,
ako sa na 7.00 hod. dostane do vyše
2 km vzdialenej školy, keď ho nebudem môcť voziť.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

68-19

Občianska
riadková
inzercia
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Frézovanie

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

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

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

ZĽAVAEZ
10-0007

ER

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

63-10

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

adrian.hurban@centrum.sk

Regenerácia trakčných
batérií

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

16-0015

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

Priamo vo vašej firme

16-0013

• 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

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

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

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

16-0087

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.

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
w
Ponúkame mládky Dominant
pred znáškou v rôznych farbách.
Predávame aj kŕmne zmesi
od belgického
výrobcu Versele Laga.

0908 979 469
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Možnosť dovozu až k zákazníkovi.
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Občianska
riadková
inzercia

Prichádza každý rok,
ale nemusíme ju k sebe pustiť

» Kúpim záhradu, do 3000
€.Tel. 0949375038
» Vezmem do prenájmu záhradku s chatou
0902560623

Hovorí sa jej „jesenná únava“. Alebo
aj „jesenné depresie“. Kým mnohí
jeseň doslava milujú, iní majú problém adaptovať sa na ňu po lete, „plnom života“.

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg a ovos 18 € / 100 kg, Láb.
Tel. 0908745587
» Odpredám starší malotraktor Terra s originál vlečkou.Tel. 0347780239
» Pšenica a jačmeň
0902127914
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

11

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám väčšie krbové
kachle - plne funkčné, veľmi
výkonné, cena 350 € + dohoda možná.Tel. 0908660482
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ /14iné
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCUPRÁCU 15
» Vypomôžem v domácnosti
dôchodcom v Malackách.Tel.
0902591330

Viac ako inokedy oddychujte. Doprajte si odpočinok. Relaxačné procedúry, ako napríklad dychové cvičenia,
antistresové omaľovánky, meditácia
alebo joga, preukázali blahodarne
účinky na náš mozog a stav relaxácie.
Zmeny počasia naozaj môžu vplyUžívajte si čaro jesene – nalaďte sa
vom nedostatočnej adaptácie u citlivej- na farby jesene, urobte si domáce deších (meteosenzitívnych) jedincov vy- korácie, spríjemnite váš byt jesennými
volať nadmernú únavu, stratu energie farbami. Na chvíľku si odložte diár a
a životnej sily. Nejde však o chorobný mobilný telefón a urobte si pohodlie pri
stav, ale o syndróm (súbor príznakov), šálke dobrého čaju a obľúbenej knihe
ktoré sú prechodné. Počas kratších či filme. Vyskúšajte si nové recepty zo
jesenných dní si prirodzene užívame sezónneho ovocia a zeleniny.
menej slnečného svetla než počas jari
Psíčkari, ktorí musia so zvieratkom
či leta. Aby sa s tým náš organizmus von za každého počasia, už si zvykli
vyrovnal, produkuje viac melatoní- aj na jesenné usmoklené hmlisté dni a
nu, hormónu spánku. Počas jesene a vnímajú ich presne tak, ako ich zvieratzimy nedostatok svetla spôsobuje, že ká. Ako ktorékoľvek iné obdobie v roku.
je počas dňa hladina melatonínu v na- A možno tu zohráva hlavnú úlohu prášom tele vyššia. To môže viesť k únave, ve vyššie spomínaná prechádzka. Áno,
problémom so spánkom či depresii. za každého počasia. Chce to iba trošku
Akýkoľvek pohyb preto prirodzene sebazaprenia.
pomáha prekysličovať organizmus a v
konečnom dôsledku uvoľňuje do tela
iné hormóny, endorfíny. Hovorí sa im aj
hormóny šťastia. Postačí aj osviežujúca
prechádzka.
Doprajte si tiež kvalitný spánok
– kvalitný spánok pomáha aj proti sezónnej únave. Je dôležitý počas chladnej sezóny na dobitie energie a udržanie imunitného systému v správnej
kondícii.
» red

VEĽKÁ
JESENNÁ 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

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» Hľadám priateľku od 40 do
49 rokov.Tel. 0915204433
» Ahoj mám 49r.a rád by som
sa zoznámil zo štíhlou ženou.sms 0917655780

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.
01.

Chcete si
podať
inzerát?

Motorový krovinorez
ez
STIHL FS 55

AKCIA

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 PlatChcete si podať
inzerát?
baMobilom.sk
technicky
zabezNávod nájdete
na strane 10 dolu.
pečuje
ELET, s.r.o.

+ 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

MA21-40 strana -
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08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
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Jednorazové plasty
v sektore gastro končia
~ 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.

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

Regenerácia či úľava pred svrbením,
pokožke prichádza na pomoc CBD
Ich podiel na trhu s kozmetikou má
do roku 2024 vzrásť o 30%, dostať ich v
rôznych formách, od krémov, sprejov,
rozjasňujúcich olejov, po šampóny či
mejkap. Kozmetické prípravky s obsahom kanabidiolu (CBD) môžu pomôcť
ľuďom so sklonom k suchej či zaparenej pokožke, akné a ekzémom.

a analgeticky, teda uľaviť od bolesti. V
oblasti dermatológie sa tieto vlastnosti
odzrkadľujú dopadmi CBD na sebocyty,
bunky v mazových žľazách, ktoré sa podieľajú na produkcii mastných sekrétov.
Tie udržujú pokožku pružnú a hydrato-

a iných nepríjemných pocitov. Zistili to
napríklad maďarskí vedci v štúdii pre
The Journal of Clinical Investigation z
roku 2014, keď pozorovali účinky CBD
na sebocyty. Pri použití CBD sa sebocyty „upokojili“, a tým sa znížila tvorba
mazu.

CBDexpert

5% CBD olej

0

31,5

EUR

Výskum pre La Clinica Terapeutica zas
skúmal, ako CBD účinkuje na jazvy z
akné a iné kožné ochorenia. Počas dvoch
mesiacov si dvakrát denne dvadsať
účastníkov nanášalo masť s obsahom
CBD. Po tejto dobe sa vzhľad, pružnosť a
hydratácia ich pokožky výrazne zlepšila.

V predošlých článkoch sme písali o
CBD získavanom z konopy siatej ako
efektívnom výživovom doplnku. Kozmetický priemysel má však oproti ostatným oblastiam výhodu. Hoci CBD nemá
žiadne psychotropné účinky, jeho úplná
legalizácia je stále v procese. Kozmetika
má však najmenej obmedzení, pretože
sa jej produkty nemusia konzumovať.
Aj z tohto dôvodu sa CBD kozmetika pred niekoľkými rokmi začala tešiť
úspechu najskôr v Hollywoode a neskôr
sa rozšírila aj do Európy. Jednou z najFoto: Canva.com
úspešnejších je napríklad česká značka
CANNEFF. Kozmetika s obsahom CBD
je však stále novým trendom a derma- vanú. Keď sú sebocyty nadmieru stimutologické účinky tejto látky vedci stále lované alebo zapálené, vzniká príliš veľa
skúmajú.
mazu, čo môže vyústiť do dráždivosti,
zápalu pokožky alebo akné.
Mení vzhľad a zmierňuje zápaly

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

16-0012

určitých jednorazových plastových výrobkov. Jednorazové plastové výrobky
budú zakázané v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania, na verejných
podujatiach a nemali by ich používať
ani orgány štátnej správy. Organizátori
Nápoje v jednorazových obaloch by verejných podujatí budú musieť poskynemali používať ani orgány štátnej sprá- tovať vhodné alternatívy. Podľa ministra
vy. Vyplýva to z noviel zákonov o odpa- životného prostredia Jána Budaja opatdoch a zálohovaní jednorazových obalov renia majú motivovať spotrebiteľov k vyna nápoje, ktoré poslanci Národnej rady užívaniu výrobkov, ktoré sú opakovane
SR posunuli do druhého čítania. Novela použiteľné. „Najlepší odpad je ten, ktorý
zákona o odpadoch preberá vo viace- vôbec nevznikne. Dvojnásobne to platí
rých bodoch smernicu Európskej únie pri plastoch, ktoré sú obrovskou záťažou
o znižovaní vplyvu určitých plastových pre prírodu. Ak sme už takýto odpad vyvýrobkov na životné prostredie. Zavá- tvorili, dôležité je pripomínať si skutočnú
dza zároveň prehľadnejšie označovanie hodnotu odpadov a ich opakovanú vyuvýrobkov a informovanie spotrebiteľa o žiteľnosť,“ zdôraznil minister Budaj.
Predpokladá sa, že po prijatí vstúpi
najvhodnejších spôsoboch nakladania s
výrobkom, keď sa stane odpadom. Na vý- zákon do platnosti v polovici novembra.
robkoch pribudnú informácie o prítomnosti plastov a ich negatívnych vplyvoch
na životné prostredie. Výrobca má povinnosť informovať konečného spotrebiteľa
o opätovne použiteľnej dostupnej alternatíve výrobku. Zodpovednosť výrobcov
sa rozšíri aj na tabakové výrobky, ich výrobcovia sa budú podieľať na nákladoch,
spojených s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z tabakových výrobkov (tabakových filtrov), ktoré neskončili
v smetnej nádobe.
V návrhu zákona je súhrn opatrení,
» red
ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby

Pri nanesení prípravku s CBD na poNajlepšie preskúmanými účinkami kožku sa môže znížiť tvorba tohto mazu
CBD je schopnosť pôsobiť protizápalovo a pokožke sa uľaví od zápalu, svrbenia

CBD tiež môže zmierniť svrbenie pokožky, pretože kanabinoidy pôsobia na
nervové signály, ktoré po prenesení do
mozgu vytvárajú pocit svrbenia. Podľa
štúdie pre platformu Acta Dermatovenerologica Croatica CBD úplne zastavilo
svrbenie pokožky 81 percent pacientom
podstupujúcich hemodialýzu. Zatiaľ
však kvôli nedostatku informácií a výskumu v tejto oblasti nie je odporúčané
používať CBD ako jediný prostriedok na
vážnejšie kožné problémy. Na dosiahnutie efektívneho účinku ho preto mnohé
kozmetické značky kombinujú s ďalšími
účinnými látkami ako kyselina hyalurónová či s rastlinnými ceramidmi.
» red.
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10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0084

V trvalých prevádzkach verejného a
rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach.
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Žiaci zo sociálne znevýhodneného Pre potvrdenie na získanie
prostredia výraznejšie zaostávali 2 percent daní stačí navštíviť notára
A to za úrovňou vedomostí a zručností oproti ostatným žiakom deviateho
ročníka základných škôl a štvrtého
ročníka gymnázií s osemročným
vzdelávacím programom. Vyplýva to z
prieskumu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelania (NÚCEM).
Na prieskume sa zúčastnilo 11.999
žiakov zo 478 škôl na Slovensku. Žiaci
reprezentatívnej vzorky dosiahli podľa
NÚCEM v teste z matematiky priemernú
úspešnosť 56,4 percenta. Žiaci osemročných gymnázií boli významne úspešnejší
(76,0 ) v porovnaní so žiakmi základných
škôl (54,8 ). Najvyššiu úspešnosť (61,3)
dosiahli žiaci Žilinského kraja, najnižšiu
(50,0 ) žiaci Banskobystrického kraja.
Naopak, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (2,2 testovaných) dosiahli v matematike priemernú úspešnosť
len 27,1 percenta.
„Výsledky týchto žiakov sú oproti
žiakom z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia významne horšie, pričom
rozdiel v úrovni vedomostí týchto dvoch
skupín žiakov z hľadiska ich sociálneho
zázemia je až silne významný,“ uviedol
rezort školstva.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia v teste z matematiky úspešne
vyriešili v priemere o deväť úloh menej
ako žiaci z prostredia bez znevýhodnenia.
Viac ako 44 percent žiakov uviedlo,

že sa im matematika učila horšie počas
dištančného vzdelávania.
O niečo úspešnejší boli žiaci v teste
zo slovenského jazyka a literatúry, išlo o
priemernú úspešnosť 61,6 percenta. Žiaci
osemročných gymnázií boli významne
úspešnejší (74,1) v porovnaní so žiakmi
základných škôl (60,5 ).
Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia (2 testovaných) dosiahli v slovenskom jazyku a literatúre priemernú
úspešnosť 36,3 percent. Výsledky a vedomosti týchto žiakov sú oproti žiakom
z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia významne horšie.
Zo žiackych dotazníkov vyplynulo
napríklad to, že viac ako polovici chýbal
osobný kontakt s ostatnými spolužiakmi
v triede. Takmer dve tretiny žiakov (63,2
%) uviedli, že im dištančná forma vyučovania vyhovovala viac ako prezenčná.
Najviac táto forma vyučovania vyhovovala žiakom v Košickom kraji (65,3 %).

» Zdroj: NÚCEM

Neziskové organizácie a občianske
združenia, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 percent daní z príjmu,
už nemusia navštevovať Sociálnu
poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na
portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj
notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. Obe záležitosti si klienti takto vybavia v jednom
kroku a na jednom mieste, čím ušetria svoj čas.

nezisková organizácia nemá evidované
nedoplatky v sociálnom poistení. Nemá
byť staršie ako 30 dní. Posledný termín
na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je
15. december 2021.
Notársky centrálny register určených právnických osôb, alebo zoznam
schválených prijímateľov 2 percent daní
nájdete na stránke https://www.notar.
sk/prijimatelia/.
Fyzická alebo právnická osoba
môže po splnení zákonom stanovených
podmienok poukázať podiel zaplatenej
Ak by notársky úrad nevedel získať dane vo výške 2 percentá, resp. 3 percenúdaje priamo v portáli oversi.gov.sk, So- tá (ak ide o fyzickú osobu) alebo 2 perciálna poisťovňa potvrdenie na požiada- centá, resp. 1 percento (ak ide o právnicnie vydá. O potvrdenie možno požiadať kú osobu) len vybraným prijímateľom,
príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v ktorí sa nachádzajú vo verejnom zoznamieste pôsobenia mimovládnej organi- me prijímateľov. Zoznam prijímateľov je
zácie, najlepšie elektronicky cez kontakt- každoročne aktualizovaný do 15. januáný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej ra kalendárneho roka, v ktorom možno
poisťovne (Pobočky – kontakty). Vydané prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej
potvrdenie potom Sociálna poisťovňa dane, a to Notárskou komorou Slovenprioritne doručí do elektronickej schrán- skej republiky.
ky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal
aktivovanú, potvrdenie doručí poštou.
Klientom, ktorí sa v tejto veci chcú obrátiť na Sociálnu poisťovňu odporúčame,
aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali
ku koncu roka, resp. na poslednú chvíľu.
Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 percent dane z príjmu slúži ako
» Zdroj: Sociálna poisťovňa
podklad, že dané občianske združenie či

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

AKCIA- 20% zľava

63-06

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

KLIMATIZÁCIE
predaj

montáž

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

servis

800
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0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

1500

449 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
16-0034

www.klimatizacia.info

2300

399 €

aj na splátky

1500

1500

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

10% ZĽAVA

SLUŽBY

MALACKO
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

prístrešky

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

0.
17.1

splátkyod
od99
99€€
splátky

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA21-40 strana -
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63-36

splátky od 98 €

1
202

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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OZNÁMENIE
Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje,
že nehnuteľnosti –
stavebné pozemky určené pre výstavbu rekreačnej chaty, nachádzajúce sa v RO Rudava
Malé Leváre, v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísané na LV č. 904, zamerané v
zmysle GP č. 45/2021 zo dňa 3. 9. 2021 vyhotoveného geodetom Marekom Višvaderom
GEO-MAPA (IČO : 41 405 960) ako novoutvorené pozemky reg. „C“ KN:

11. októbra 1975

16-0174

Výročia a udalosti

sobáš Hillary Rodham a Billa Clintona

v Stupave

0905 859 679

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

PONÚKAME PRÁCU V ČR

SERVISNÝ TECHNIK
10-0170

Kontakt: 0915 973 529

85_0655

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

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

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto
Kaufland Malacky Mzda: 4,247 €/h. brutto
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

36-0002

Nástup ihneď.
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091

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

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave
prijme do pracovného pomeru

VODIČA KAMIÓNU

Hľadáme pani
na upratovanie

na preskladňovanie tovaru
- nábytok a bytové doplnky v rámci
centrálneho skladu a v rámci Slovenska

v Bratislave-Dúbravke vo firme s výrobou
technického skla na TPP.
Pracuje sa pondelok až piatok ranná
a poobedná zmena, ide o upratovanie
kancelárii a zdravotníckych výrobných
priestorov.
Plat 623 € brutto + odmeny.
Viac info na tel: 0917 761 637

10-0057

16-0214

Mzda 1000 € brutto

0908 888 666

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

36-0002

PRIJMEME
KOLEGYŇU DO
AUTOBAZÁRU

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: možnosť zárobku 1495 €,
preplácanie nadčasov, jednozmenná
prevádzka pondelok až piatok,
zamestnanecké zľavy v sieti Möbelix
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

0-0179

ktoré sú určené na odpredaj sa budú predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu
ponuku, minimálne za cenu 400,00 € / 1 m2.
Cena pozemkov je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch
č. 61/2021-C zo dňa 22. 9. 2021 minimálne 400,00 € / 1 m2.
Výmera pozemkov parc. č. 5680/728, diel č. 2 je 100 m2
a parc. č. 5680/749, diel č. 4 je 100 m2.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia pozemku, výmera a parcelné číslo
sú k dispozícii na Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín
a zverejnené na:
úradnej tabuli obce Malé Leváre
obecnom portáli www.malelevare.sk

10-0182

1. parc. č. 5680/728, diel č. 2 o výmere 100 m2 – ostatná plocha,
2. parc. č. 5680/749, diel č. 4 o výmere 100 m2 – ostatná plocha,

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

MA21-40 strana -
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náborový príspevok
až do výšky 500 €

32-0137

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

ZDRAVIE / ZAMESTNANIE

Pitný režim treba dodržiavať
aj v chladnejších mesiacoch

Najvhodnejším nápojom je podľa
hovorkyne úradu Daše Račkovej pitná
voda z kohútika, ochutiť si ju možno
nakrájaným ovocím alebo bylinami.
Vyhýbať sa treba nápojom s pridaným
cukrom, pitný režim si je vhodné dopĺňať nesladeným čajom alebo minerálnou vodou.
V jedálničku detí by podľa nich nemali chýbať ovocie a zelenina, keďže
obsahujú dôležité vitamíny a minerály,
ďalej mliečne výrobky, ktoré obsahujú
vitamín D. Súčasťou jedálnička by mali
byť aj orechy, ktoré obsahujú zinok,
tiež strukoviny či celozrnné potraviny
obsahujúce vlákninu. Strava má byť
pravidelná a pestrá, no jedlá by sa v jedálničku mali priebežne obmieňať.
Príjem kuchynskej soli je potrebné podľa odborníkov obmedzovať do
piatich gramov denne, čo je približne
jedna čajová lyžička. Vhodné je tiež obmedziť potraviny s vysokým obsahom
soli, napríklad údeniny, konzervované
potraviny, slané oriešky, lupienky. Hotové jedlá odporúčajú neprisáľať. Vyšší
príjem soli v strave môže podľa ÚVZ

súvisieť so zvýšenými hodnotami krvného tlaku a s výskytom hypertenzie.
Pilierom zdravého životného štýlu
je pravidelný pohyb. Denne by sa mu
mali ľudia venovať aspoň 30 minút.
Račková poukázala na to, že pohyb je
pri priaznivom počasí najlepší na čerstvom vzduchu.
„Fyzická aktivita má význam v
prevencii mnohých rozšírených chronických ochorení, výskytu obezity a
nadváhy a priaznivo vplýva aj na obranyschopnosť organizmu. Pozitívne
účinky fyzickej aktivity na zdravie sa
prejavujú najmä za predpokladu, že je
vykonávaná pravidelne, s dostatočnou
intenzitou a dlhodobo,“ uviedla Daša
Račková.

Wir sind ein produzierendes Unternehmen
mit 150 Mitarbeitern und Sitz in Parndorf.

Wir suchen einen
Instandhaltungstechniker
für den 3-Schichtbetrieb.
Ihre Aufgaben
● Wartung und Reparatur von verketteten Anlagen
● Selbstständige Dokumentation bei Instandsetzung- und
Instandhaltungstätigkeiten
● Eigenständige Störungsbehebungen
● Mechanische Anfertigungen/Schlosserarbeiten
● Mitarbeit an Projekten und selbstständige Umsetzung von
Verbesserungen
Ihr Profil
● Abgeschlossene Lehre als Elektrotechniker/Mechatroniker oder
einem verwandten Beruf ( z.B. Instandhaltungstechniker)
● Kenntnisse in Steuerungs- und Regelungstechnik bzw. SPS von Vorteil
● Saubere und gewissenhafte Arbeitsweise
● Kommunikations- und Teamfähigkeiten
● Belastbarkeit und flexibel
Für diese spannende Aufgabe bieten wir Ihnen ein attraktives Entgelt
ab € 33600 p.a./Jahr, mit umfassenden Sozialleistungen, das Ihrer
Qualifikation und Erfahrung sowie Ihrer individuellen Leistung entspricht.
Großzügige Überzahlung nach Qualifikation und Erfahrung,
Firmenhandy.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an Fa. Interpane Isolierglasgesellschaft mbH & Co KG, Heidegasse 45, 7111 Parndorf, Frau Dagmar
Kremener oder per Mail an dagmar.kremener@interpane.com.
41-85

Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva SR ako súčasť odporúčaní
týkajúcich sa zdravého životného
štýlu aj počas jesenných mesiacov.
Jeho súčasťou by mali byť aj zdravá
strava či športové aktivity.
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» Zdroj: Teraz.sk
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52-0181

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

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

0800 162 162

65-012

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0065



HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
85 0672

85_0793

0800 500 091
+420 702 193 121
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