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Život je boj, viem, je to fráza, ale 
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že 
život sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vi-
vere est viventibus esse. Žiť znamená 
byť živým. Živoriť, to je iba hra na ži-
vot. Síce jedna z tých akože „spoločen-
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč-
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu 
zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na 
tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a 
pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 

sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-
vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty na 
Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša po-
treba? Ja som dlhé roky obdivoval Gre-
gora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo 
získať bývanie a tuším aj nejakú prá-
cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo 
žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je 
konečná. Naopak, bieda je začiatok 
dlhej, namáhavej, statoč-
nej a obdivuhodnej cesty 
človeka ku konečnému 
šťastiu. Živorenie často 
volí opačný smer ako ži-
tie.

Želám vám do-
statok síl do ži-
vota

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ROZVOZ ZDARMA!
KRMIVÁ

MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
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0908 437 079

� UPRATOVANIE

� ČISTENIE KOŽENÝCH

SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Lekáreň v Malackách na Malom nám.
ponúka

ANTIGÉNOVÉ TESTY KRÁTKONOSOVÉ
 - CERTIFIKOVANÉ

Pri odbere nad 100 ks cena 3,90 € / ks
Info 0903 572 573
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Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

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

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

2

ZĽAVY
AŽ DO 30 %

na všetky

kamenárske

práce

Pri objednaní
kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
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Predstavte si sa začne šíriť správa o 
tom, že neznámy červený vtáčik roz-
náša nákazlivý vírus. Vtáčika nikto 
riadne nevidel, lebo žije v skalna-
tých roklinách a na neprístupných 
miestach. 

Mnohí ani nevedia, že sa volá Murá-
rik Červenokrídly (Tichodroma Mumra-
ria, Zedníček, Mauerläufer, Wallcreeper). 
Okamžite vznikajú diskusie na internete a 
tlačové konferencie. Šialený Ľuboš tvrdí, 
že murárik je napojený na slobodomurár-
ske lóže, ktoré chcú ovládnuť svet. Ďalší 
tvrdí, že červené krídla charakterizujú 
jeho prepojenie na kórejských komunis-
tov a Červených Kmérov. Hlavný veterinár 
vydáva vyhlášku na likvidáciu všetkých 
červeno sfarbených vtáčikov. Už tretí deň 
zasadá pandemická komisia a koaličná 
rada. Igor navrhuje plošné testovanie na 
celom území, nad ktorým preleteli nejaké 
operence. Rišo je proti a  navrhuje vývoj 
vodíkových zbraní proti podozrivo lieta-
júcim vtákom. Hulvát Robo protestuje. 
Hovorí, že ľudia ako on, ktorí nepijú alko-
hol, neklamú, nekradnú a nepodvádzajú, 
majú silnú imunitu a nebudú sa testovať 
ani očkovať. Boris chodí po regiónoch a 
rozpráva, že so svojou veľkou rodinu všet-
kých ochráni pre tou operenou háveďou. 

Veronika zmobilizovala všetkých straní-
kov vo svojej politickej strane. Prišli obaja 
členovia a postavili sa v boji proti murári-
kovi v jednom šíku za ľudí.

V malej chalúpke v Liptovský Revú-
cach sedí múdry a láskavý ornitológ Mir-
ko. Študuje murárikov červenokrídlych 
od detstva. Pozná ich všetkých, samičky 
aj samčekov. Vie dobre kde bývajú a čo 
robia. Dokáže spočítať všetky pierka, kto-
ré majú na sebe. Píše o týchto operených 
anjeloch články a knihy. Fotografuje ich a 
nakrúca filmy. On vie, že roznášajú nebes-
ký vírus lásky. Kto ich uvidí, zmení sa na 
lepšieho človeka. Začne vidieť v druhých 
ľuďoch svojho brata. Po infikovaní sa 
ľudia správajú zvláštne. Usmievajú sa a 
pomáhajú blížnym. Rozdávajú všetko, čo 
majú. Lenže tohto muža nikto nenavštívil 
ani nepočúval. Nemajú čas. Organizu-
jú schôdze, tlačovky a 
zachraňujú ľudí pred 
nebezpečným vtáči-
kom, ktorého nikdy 
nevideli. Škoda. Keď 
ho raz stretnú, zmenia 
sa a prestanú robiť 
hlúposti.

Nebezpečný Murárik

» Ján Košturiak
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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk
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Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

Maloobchod
Veľkoobchod

kúpeľňové štúdio
zariadenie kúpeľne
od A po Z

vodovodných batérií
obkladov a dlažieb 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 | čerpadlá
vodoinštalatérsky materiál |
ohrievače | kotly | a iný tovar

Široký výber

kupón na nákup

VYBER SI SVOJU BATÉRIU

ZĽAVA 10%

1
6
-0
0
1
2

TEPELNÉ
ČERPADLÁ

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

0910 111 100 / 0905 744 062

•predaj

•montáž

•servis
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0907 721 667, Malacky

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

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

0905 859 679
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ELEKTROINŠTALÁCIE
A REVÍZIE

www.elektrabs.sk 

0903 633 586
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BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK

0948 062 317

Predám šteniatko - psíka s PP
po kvalitných rodičoch 
Otca je možné vidieť v MA

27. januára 2012    
v Bratislave sa uskutočnilo nepolitické 
protestné zhromaždenie Protest Gorila

Výročia a udalosti
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222

pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

www.kastaplus.sk

V PONUKEMAME

i
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ZÁCLONY

A DEKORAČNÉ

LÁTKY

40–70%

Malacky, Zámocká 1 (Hotel Atrium), tel.: 0903 272 432

Akcia sa vzťahuje len na vybraný tovar a do vypredania zásob

www.annastudio.sk
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KUCHYNE • INTERIÉRY

ZDARMA

Malacky, Ľ. Zúbka 2

vstavaná rúra v hodnote 429 €
a grafický návrh

nové kuchynské a interiérové štúdio

slovenský výrobca

22-ročná tradícia

8 rokov záruka

otvárame7. 2. 2022
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Keby sa dal 
vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa 
dlaňou a po-
čuť Tvoj hlas. 
Už sa však 
nevráti, čo čas vzal, osta-
li len spomienky a v srdci 
žiaľ. Dňa 18. 1. 2022 uply-
nie 1 rok od smutnej chvíle, 
keď nás navždy opustila                
naša milovaná maminka 
Anna Baumannová z Mala-
ciek. Venujte jej tichú spo-
mienku spolu s dcérami s 
rodinami.

Stále je ťaž-
ko a smutno 
nám všetkým, 
nič už nie 
je také, aké 
bolo pred-
tým. Všade okolo chýba aj 
po rokoch Tvoj hlas, mal si 
rád život, my Teba a Ty nás. 
Dňa 23. 1. uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel a otec                  
Peter Maruška z Malaciek 
vo veku 48 rokov. Kto ste 
ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienkou. S láskou 
spomínajú manželka Anna 
a deti Peter  a Katarína s 
rodinou. 

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim Škodu Oktáviu, ale-
bo Fabiu.Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kúpim do zbierky sta-
ré neplatné CS technic-
ké preukazy auto-mo-
to.0940086855
» KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIMSON 
TATRAN AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

» Predám veľký 3 izbový 
byt s krbom na pevné pali-
vo po úplnej rekonštrukcii v 
centre Malaciek. K dispozícii 
veľká pivnica v suteréne.
Tel. kontakt 0907/894468

BYTY - PRENÁJOM 04
» V centre Ma dám do dl-
hodobého prenájmu 2-izb 
zariad.byt v rod.dome, sa-
most.vchod z ulice, dvor, 
vhodný pre 1 - 2 zamestna-
né osoby.Tel. 0910190666

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

Ani Asociácia nemocníc Slovenska 
(ANS) nesúhlasí s novelou upravujú-
cou podmienky predpisovania liekov, 
platnou od začiatku roka. Žiada poza-
staviť jej platnosť a návrat k pôvodné-
mu spôsobu preskripcie. 

Zároveň požaduje celý zákon pod-
robiť kritickej širokej diskusii. Informo-
val o tom riaditeľ kancelárie ANS Miro-
slav Valaštík.

„Nemocnice združené v ANS, kto-
ré sú pri prebiehajúcich vlnách pan-
démie v rámci poskytovania akútnej 
zdravotníckej starostlivosti na hrane 
svojich možností, sa ohradzujú voči vy-
konateľnosti tohto zákona, keď z nášho 
pohľadu dochádza reálne k ohrozeniu 
poskytovania adekvátnej zdravotnej 
starostlivosti,“ uviedla asociácia v sta-
novisku. Dodala, že svojim členom od-
poručí pokračovať počas prechodného 
obdobia do konca februára v preskrip-
cii spôsobom platným do 31. decembra 
2021.

ANS poukázala na to, že cez sys-
tém elektronického zdravotníctva 
špecialista nemá možnosť vidieť celú 
preskripciu. Upozornila, že preto môže 
z nevedomosti dôjsť k duplicitám v lieč-
be, nežiadúcim interakciám, a tak k 
ohrozeniu zdravia pacienta.

„Táto byrokratizácia opäť rozvírila 
hladinu nespokojnosti už tak reálne 

preťaženého zdravotného systému a 
personálu,“ skonštatovala ANS. Zdra-
votníci podľa jej slov považujú neod-
borný zásah do legislatívy za úder pod 
pás a ďalšie zaťaženie špecializova-
ných ambulancií a nemocníc adminis-
tratívou namiesto toho, aby mohli svoj 
čas venovať pacientom.

Zmeny v predpisovaní liekov 
kritizujú viacerí predstavitelia odbor-
ných lekárskych spoločnosti a hlavní 
odborníci Ministerstva zdravotníctva 
(MZ) SR. V liste vyzvali ministra zdra-
votníctva Vladimíra Lengvarského 
(nominant OĽANO), aby pozastavil jej 
účinnosť a inicioval diskusiu dotknu-
tých strán. MZ SR reagovalo, že je v tej-
to súvislosti naďalej otvorené diskusii.

Predpisovanie liekov po novom 
je pod paľbou kritiky

» red
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Dňa 28. januára 2022 uplynie 1. smutné

výročie úmrtia nášho milovaného

ŠTEFANA ADAM�
z Kuchyne.

More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam,
kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba
zostáva v nás.

S láskou a úctou spomínajú manželka Veronika,
deti Štefan, Diana, Sylvia, Janko s rodinami, celá

ostatná rodina a priatelia.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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Dňa 23. 1. 2022 si pripomíname

nedožitých 70 rokov našej drahej

mamičky, babky, prababky

ANNY BOROŇOVEJ
rod. Zedníčkovej z Gajar.

Odišla si od nás ako tichý sen,
nepovedala si ani Zbohom,
už neprídem. Len kyticu
z lásky na hrob môžeme
Ti dať, zapáliť sviečku
a ticho spomínať.

S láskou spomína dcéra Stanka, vnuk Vladko

s rodinou, pravnučka Miuška.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
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Dňa 27. januára 2022 si pripomíname 

20. výročie úmrtia manžela, otca, 

deda a pradeda

EMANUELA ŠIME�
z Plaveckého Mikuláša.

S tichou spomienkou
k jeho hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečky 
sa za neho modlíme.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

24. januára 1458    
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska

Výročia a udalosti

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko-ekonomických 
vzťahov    

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a 
priemysle         n  o v i n  k  a 

údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných 
systémov v doprave a automobilovom 
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike 

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:

2466 H mechanik opravár 02 stroje a 
zariadenia - zameraný na nadstavby a 
špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové
vozidlá), opravárenskú techniku a špeciálne 
vozidlá  n  o v i n  k  a 

3766 H lodník - obsluha plavidiel    

2414 L 01 strojárstvo

2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a 

3757 L dopravná prevádzka - 2-ročné 
nadstavbové štúdium      

2381 Q 00 strojárstvo 

3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  - získanie druhej maturity v SDV 
- DUÁL 18+ absolventský diplom DiS 
- diplomovaný špecialista   

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3778 K technik informačných 
a telekomunikačných technológií         
n  o v i n  k  a 

IKT v doprave a automobilovom priemysle

3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo a logistiku

3776 K  01 mechanik lietadiel - mechanika
 02 mechanik lietadiel - avionika,
 špecifické zameranie na opravy 
 a pilotáž, malých lietadiel a dronov 
 n  o v i n  k  a  

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY ISCED 5B

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania 
alebo na zmluvných pracoviskách a v autorizovaných 
servisoch 

Návštevu a obhliadku školy, bližšie informácie 
o možnostiach štúdia je možné dohodnúť individuálne
na uvedených telefónnych číslach.

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk

telefón: +421 905 812 277

+421 907 671 991

+421 2 22 20 50 45 

4 - ročné štúdium ukončené maturitným vysvedčením  

3
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

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

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   5500%%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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hydinárska farma topoLnicahydinárska farma topoLnica
(pri galante)(pri galante)

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

krmivo pre nosnicekrmivo pre nosnice
rastová a znáškovárastová a znášková

Ponúka na predaj:Ponúka na predaj:

ROZVOZROZVOZ

ZabezpečímeZabezpečíme

•8-15 týždňové 
  Nosnice

6
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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» Dám do prenájmu 3-izb 
byt v Ma, + kuchyňa, komo-
ra, jedáleň, veľká kúpeľňa, 
2x balkón, čiastočne zaria-
dený, samost.energie.Tel. 
0905320880
» Prenajmem zariadený 
2i byt Malacky Domky.Tel. 
0903351573

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Mladý pár hľadá na kúpu 
garsónku alebo jednoiz-
bový byt v Malackách.Tel. 
0904593434
» Predám panelovú garáž 
na Mlynskej ulici v Malac-
kách. Prvý rad od Brnian-
skej cesty. Cena dohodou. 
Tel. kontakt 0907/894468
» Predám rekreačnú chat-
ku na Gazárke v Šaštíne. 
Vhodná pre rybárov a rodi-
ny s deťmi. Cena dohodou. 
Tel. kontakt 0907/894468

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám guľatý stôl, 4 
stoličky, kovový rám.Tel. 
0903783122
» Predám sporák a pe-
terky na tuhé palivo.Tel. 
0903783122

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám pšenicu a jač-
meň, cena 1 q / 24 €, 
M. Cauner, Kostolište č. 
152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám kurčatá mäso-
vé od 1 týždňa na chov a 
vykŕmené živé aj očiste-
né, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám biele čínske ka-
čice, kamerunský vták na 
chov, cena dohodou.Tel. 
0917466935
» Predám domáce vlašské 
orechy 10 €.Tel. 0903783122

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožitnos-
ti. Hodiny, mince, mažiare a 
pod.Tel. 0903818122

DEŤOM 12

RÔZNE – PREDAJ     13

Občianska
riadková
inzercia

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

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 

4
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

449 € 499 €

699 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Na knižné pulty prichádza unikátna 
kniha od banskobystrického vydava-
teľstva, v ktorej významné historické 
míľniky Slovenska môžete spoznávať 
formou živého príbehu. Kniha je didak-
tickou pomôckou pre školy, aj ako repre-
zentačný dar pre zahraničnú návštevu.

Kniha Slovensko v čase predstavuje 
príbeh Slovenska ako malej krajiny s veľ-
kou minulosťou populárno-dynamickou 
formou. Publikáciu si hneď po jej vyda-
ní zadovážili už desiatky základných a 
stredných škôl ako vzdelávaciu učebnú 
pomôcku. Jej dvojjazyčnosť a stvárnenie 
živého príbehu našich dejín dodáva imidž 
reprezentačného daru.

História Slovenska za 60 minút 
(Slovensko v čase)

„Keď som dostal ponuku autorsky sa 
podieľať na knihe, ktorá sa má zaoberať 
ilustrovanými historickými udalosťami 
slovenských dejín a previesť nimi čitate-
ľa za 60 minút, nevedel som presne, čo 
si mám pod tým predstaviť. Vtedy som si 
však spomenul na knižku od svetoznáme-
ho francúzskeho medievalistu Jacquesa 
Le Goffa, ktorú nám v piatej triede donie-
sol na hodinu náš učiteľ dejepisu. Boli v 
nej kresby udalostí z európskych dejín, 
ktoré sa mi hlboko vryli do pamäti.

Z pohľadu učiteľa dejepisu je smut-
ným faktom, že svetové dejiny sú pre žia-

kov, ako i širšiu verejnosť vždy atraktívnej-
šie ako tie naše, slovenské. Nie preto, že by 
sa v našej histórii nič zaujímavého nedialo 
ale skôr preto, že historické udalosti sve-
tových dejín sú lepšie spopularizované 
a prezentované zaujímavejšou formou,“ 
hovorí autor knihy Stanislav Šipkovský, 
aktívny učiteľ dejepisu na súkromnej zák-
ladnej škole v Banskej Bystrici.

Živá kniha
Jednotlivé míľniky našej histórie sú v 

knihe stvárnené maľbou. Každá maľba 
zachytávajúca nejaký dej, či konkrétnu 
udalosť tvorí príbeh, ktorý nie je len static-
ký, ale živý. Tak si významné udalosti a a 
historické míľniky rýchlejšie zapamätá aj 
žiak základnej školy. Ide o ručné maľby, 
ktoré sa avšak nevytvárajú štetcom na 
plátno, ale pomocou grafického tabletu a 
dotykového pera. Ilustrátorkou a spoluau-
torkou knihy je len 18-ročná talentovaná 
maliarka, Bianka Horáčeková.

Spoznajte príbeh 
slovenských dejín za 60 minút

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

0908 979 469
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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 ...

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:

1
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

6
3
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210% tel: 0948 787 777
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EUR

Od začiatku roka 2022 je zriadený 
Register potravín pre potravinový 
semafor na účely poskytnutia in-
formácií a podpory predaja vyrába-
ných potravín.  

Ide o informačný systém a zároveň 
marketingový nástroj, ktorý môže zvi-
diteľniť v ňom registrovaných prevádz-
kovateľov potravinárskych podnikov 
a taktiež môže podporiť predaj v ňom 
registrovaných potravín a prispieť k 
zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín poskytuje spotre-
biteľom informácie o prevádzkovateľo-
vi potravinárskeho podniku a informá-
cie o jeho registrovaných potravinách 
v zmysle platnej potravinárskej legis-
latívy.

V súčasnosti je vytvorený register 
dostupný pre prevádzkovateľov potra-
vinárskych podnikov, ktorí majú mož-
nosť registrácie svojej spoločnosti a 
svojich výrobkov do Registra potravín. 
Napĺňanie samotného Registra potra-
vín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR požiadalo komory a 
zväzy SR a ich členov o registráciu, pri-
čom oslovilo aj obchodné reťazce a ďal-
ších slovenských výrobcov. Registrácia 
je dobrovoľná, preto sa agrorezort ob-
racia na slovenských výrobcov, aby  sa 
zaregistrovali  a ich výrobky budú do-

stupné v Registri potravín na stránke 
https://registerpotravin.sk/

Register potravín pre potravinový 
semafor bude informačným systémom, 
ktorý obsahuje informácie o potravine 
a prevádzkovateľovi. Registrácia bude 
dobrovoľná.

Potraviny v registri majú uľahčiť 
výber konečnému spotrebiteľovi a zjed-
nodušiť pomoc štátu v podobe podpory 
a propagácie domácich a kvalitných 
surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska 
napomôžu k zníženiu počtu obyvateľ-
stva trpiaceho zdravotnými probléma-
mi zapríčinenými nesprávnymi stravo-
vacími návykmi.

Registrujúcim orgánom, správcom 
a prevádzkovateľom registra potravín 
má byť MPRV, ktoré zverejní tento re-
gister na svojom webovom sídle.

Do konca marca môžu výrobcovia 
potravín registrovať svoje produkty

» red



MA22-03 strana - 9

SLUŽBYMALACKO
9

ŠROTOVNÉ
NA RÁMY

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK     WWW.DROPTIC.SK   
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Obec Plavecký Mikuláš
podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy
Plavecký Mikuláš

/Materská škola bez právnej subjektivity/

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
– kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o 
     pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
     v znení neskorších predpisov a vyhlášky 1/2020 Z.z. o kvalifikač-
     ných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných  
     zamestnancov,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia 
     výberového konania
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– overená kópia dokladu o vzdelaní,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon  
     pedagogickej činnosti,
– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 
     potreby výberového konania,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzajúcich 
     v prílohe žiadosti.

Miesto predkladania žiadostí do výberového konania:
Obec Plavecký Mikuláš, Obecný úrad č. 307, 906 35 Plavecký Mikuláš

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 
do 17.02.2022 do 12.00 hodiny.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom:
„Výberové konanie MŠ – neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným 
uchádzačom písomne oznámený.

Navliekanie    800 EUR

Lisovanie    900 EUR

Lepenie    900 EUR

Brúsenie    900 EUR
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Time Bicycles Europe a.s., Továrenská 38, Gajar y
slovakia@timebicycles.com

TIME je celosvetová značka cyklistiky.

Prijmeme do nášho kolektívu

VÝROBNÝCH OPERÁTOROV
nepásovej výroby

na výrobu karbónových rámov:

1
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Flexibilná pracovná doba a ďalšie pracovné

benefity. Mzda 800 € brutto.

Medzinárodná spoločnosť otvorila
vo Veľkých Levároch krajčírsku dielňu

VÝHODNÉ ZAMESTNANIE
PRE VYUČENÉ KRAJČÍRKY

0917 181 614 • subcon.sewing@gmail.com 
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VODIČA NA
NÁKLADNÉ VOZIDLO
+ PLACHTOVÝ NÁVES

PRIJMEME

tel. 0903 218 947

Mzda 1200 €/mes. brutto 

+ variabilná zložka
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HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM

NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952
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IDEAL Automotive Malacky, s.r.o. 
Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda:  750,- € brutto, výrazné navýšenie
   po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
   a mesačný bonus + ostatné benefity, letný bonus
   a zimný bonus
» Moderné pracovné prostredie

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
    hlavný pracovný pomer 
» Viaczmenná prevádzka

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

+ 421 34 323 5220, +421 34 323 5222
ia-kariera.sk@ideal-automotive.com  |  www.ideal-automotive.com

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

OPERÁTOR vo VÝROBEPracovná pozícia:

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –

Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky
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Autoservis nákladných vozidiel
hľadá ľudí na pozíciu 

AUTOMECHANIK
Mzda: 1200 € bru�o + variabilná zložka.

Bližšie info: tel. 0949 757544 , 0915 578601 
alebo mail: maricars@maricars.sk

Prevádzka v Zohore
(areál COOP Jednota, Lozornianska 35)
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Do pizzérie 

v Malackách prijmeme:

PIZZÉRA 
Mzda: 999 € brutto 

+ prémie  

0948 632 663  

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

Zi m n á ú d r ž ba c ie st a komu n i k ác i í v BA 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Stupave (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 3,80€/h. netto
Nástup ihneď.
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22. januára 1905    
krvavá nedeľa v Petrohrade

Výročia a udalosti
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Pri každoročnej valorizácii (zvyšova-
ní) minimálnych dôchodkov platia 
osobitné pravidlá. Sociálna poisťov-
ňa nezvyšuje minimálny dôchodok, 
ktorý penzista poberá, ale pôvodný 
dôchodok, ktorý dôchodcovi zvýšila 
na úroveň minimálneho už pri jeho 
priznávaní. 

Po valorizácii vypláca Sociálna po-
isťovňa seniorovi ten dôchodok, ktorý 
je pre neho výhodnejší. Ak je pôvodný 
dôchodok dôchodcu aj po valorizácii 
stále nižší ako minimálny, naďalej do-
stáva minimálny dôchodok. Naopak, 
pôvodný valorizovaný dôchodok začne 
Sociálna poisťovňa vyplácať penzistovi 
v prípade, ak je po valorizácií vyšší ako 
minimálny.

Valorizácia dôchodkových dávok, 
ktoré sa v januári 2022 zvyšujú o 1,3 per-
centa mesačnej sumy dôchodku, sa mi-
nimálnych dôchodkov priamo netýka. 
Poberateľovi minimálneho dôchodku sa 
od 1. januára 2022 zvyšuje o 1,3 percen-
ta jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. 
Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou 
poberaného minimálneho dôchodku 
a ak je pôvodný dôchodok aj po valori-
zácii nižší ako minimálny dôchodok, 
dôchodcovi naďalej vypláca minimálny 
dôchodok. Ak je po zvýšení (valorizácii) 
dôchodku jeho suma vyššia ako výška 
minimálneho dôchodku platná od 1. 

januára 2022, nárok na minimálny dô-
chodok zaniká a Sociálna poisťovňa 
dôchodcovi vypláca jeho valorizovaný 
dôchodok. Ten bude totiž vyšší než do-
vtedy poberaný minimálny dôchodok.

Samotná suma minimálneho dô-
chodku, ktorá je podľa zákona odstup-
ňovaná v závislosti od dosiahnutého 
kvalifikovaného obdobia dôchodkové-
ho poistenia, sa od 1. januára 2022 neme-
ní. Pri najmenej 30 rokoch kvalifikova-
ného obdobia dôchodkového poistenia 
predstavuje výška minimálneho dô-
chodku 334,30 eura a pri 40 rokoch je to 
378,50 eura. Za 45 rokov kvalifikované-
ho obdobia je minimálny dôchodok vo 
výške 410 eur a pri 50 rokoch ju zákon 
stanovuje na 441,50 eura.

Viac o podmienkach nároku mini-
málneho dôchodku a jeho výške podľa 
získaného obdobia kvalifikovaného ob-
dobia je na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne tu: Minimálny dôchodok.

Valorizácia a minimálny 
dôchodok – vysvetlenie

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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» Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
» Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
» SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
» FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
» Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
» Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
» Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
» Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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 DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD

319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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