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Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0908 437 079

� UPRATOVANIE

� ČISTENIE KOŽENÝCH

SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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STAVEBNÉ
PRÁCE

0903 425 449

komplet
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BIELY ŠVAJČIARSKY OVČIAK

0948 062 317

Predám šteniatko - psíka s PP
po kvalitných rodičoch 
Otca je možné vidieť v MA
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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
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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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Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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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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• 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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

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

Tu je návod ako na to! Občania to-
tiž už môžu požiadať o vyhlásenie 
stromu za chránený. Vlastníkovi 
pozemku, na ktorom je chránený 
strom, sa prizná kompenzácia.

Vlastník pozemku už nebude mať 
právo ochranu stromu na svojom po-
zemku odmietnuť. Informuje o tom 
Zelená linka Ministerstva životného 
prostredia SR.

„Chráneným stromom môže byť 
taký, ktorý je kultúrne, vedecky, eko-
logicky, krajinotvorne alebo esteticky 
mimoriadne významný,“ uvádza Zele-
ná linka. Spolu s chráneným stromom 
sa určuje aj jeho ochranné pásmo. To 
je územie v plošnom priemere jeho ko-
runy, ktorý je zväčšený o 1,5 metra, naj-
menej však v okruhu desať metrov od 
kmeňa stromu, vysvetľuje linka.

Proces vyhlásenia chráneného 
stromu sa začína vytvorením projektu 
odborne spôsobilou osobou. Následne 
sa projekt podľa Zelenej linky odošle 
na posúdenie okresnému úradu, ktorý 
dá jeho opodstatnenosť posúdiť Štátnej 
ochrane prírody SR. „OÚ v sídle kraja 
zámer vyhlásiť strom za chránený zašle 
vlastníkovi pozemku, dotknutej obci a 
orgánom štátnej správy,“ približuje lin-
ka.

Pokračuje, že obec potom minimál-
ne na 15 dní umožní ľuďom nahliadnuť 
do zámeru. Zväčša je vyvesený na 
úradnej tabuli obce. Vlastník pozem-

ku, obec a orgány štátnej správy majú 
30 dní na podanie písomných pripo-
mienok k zámeru. Najneskôr do 30 dní 
prerokuje OÚ písomné pripomienky s 
tým, kto ich podal, poukazuje Zelená 
linka. Po prerokovaní pripomienok vy-
hlási OÚ vyhláškou chránený strom a 
jeho ochranné pásmo.

Vlastníkovi pozemku, na ktorom 
je chránený strom, sa priznáva kom-
penzácia. Konkrétne ide o zámenu po-
zemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup 
alebo nájom pozemkov, či finančnú 
náhradu za obmedzenie bežného ob-
hospodarovania.

„Vlastník pozemku, ktorý sa chce 
o chránený strom na svojom pozemku 
starať, má právo na finančný príspe-
vok, ktorý môže byť poskytnutý až do 
výšky 100 percent rozdielu nákladov 
medzi bežným a požadovaným spô-
sobom obhospodarovania,“ vysvetlila 
Zelená linka. 

Chcete zachrániť cenný strom?

» red

(25 kg balenie)
orech 2 (10-25 mm)
orech 1 (20-40 mm)

HNEDÉ UHLIEHNEDÉ UHLIE 

BALENÉ BALENÉ 

Tel: +420 733 712 755
wwwwww.pali.palivvalanzhoalanzhott.sk.sk
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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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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%
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ZÁCLONY
A DEKORAČNÉ
LÁTKY

40–70%

www.annastudio.sk

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

Akcia sa vzťahuje len na vybraný
tovar a do vypredania zásob
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
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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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23. 11. 2021 
uplynulo od 
smrti môjho 
syna Petríka 
Baláža 14 ro-
kov. Tvoje oči 
navždy zhasli, Tvoje srdce 
prestalo biť, ale v našich 
srdciach budeš stále žiť. S 
láskou spomína mama a 
ostatná rodina.

Už 14 rokov 
nám veľmi 
chýbaš, už 14 
rokov sa na 
nás z výšky 
dívaš, tak 
veľa by sme Ti chceli toho 
povedať, tak veľmi by sme 
sa chceli s Tebou smiať. 
Dňa 31. 1. 2022 uplynie 14 
rokov, čo nás navždy opus-
til náš milovaný otec, dedo, 
svokor Jozef Binčík zo Zá-
horskej Vsi. S láskou a úc-
tou spomínajú dcéry Anička 
a Gabika, vnučky Lucka a 
Petruška a zať Roman. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Dňa 31. 1. 2022 
si pripomína-
me 1. výročie 
úmrtia môjho 
syna Pavla 
Pastorka z 
Malaciek. S láskou spomí-
najú mama a neter Mirka s 
rodinou.

Dni a roky 
ubiehajú, no 
s p o m i e n k y 
z o s t á v a j ú . 
Dňa 1. febru-
ára uplynulo 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš dlhoročný su-
sed, pán Michal Sivák z 
Malaciek. S láskou a úctou 
si naňho spomína rodina 
Dobrovodská.

„Navždy Ti pre-
stali hviezdy 
svietiť a slnko 
hriať, ale Tí, 
ktorí Ťa mali 
radi, budú s 
láskou spomínať.“ Dňa 2. 
februára si pripomíname 6. 
smutné výročie úmrtia náš-
ho milovaného Radovana 
Ružu. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka Andrea, 
dcéry Simonka a Natálka, 
otec a brat s rodinou a os-
tatná rodina.

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY
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Dňa 1. februára 2022 si pripomíname

rok, čo nás opustil manžel, otec, 

dedeček, brat, švagor, strýko a kamarát

STANISLAV VANIŠ
z Gajar.

Odišiel si cestou,
ktorou ide každý sám,
len brána spomienok
ostala dokorán... 
Ten, kto Ťa poznal, 
si spomenie a ten,
kto Ťa mal rád,
nikdy nezabudne.

Prosím, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomíname...
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More lásky si so sebou vzal,

hory bolesti zanechal,

prázdno je tam,

kde znel Tvoj hlas,

spomienka na Teba

zostáva v nás.

Dňa 29. januára 2022 si pripomíname

2. smutné  výročie, kedy nás navždy

opustil náš milovaný

MARIÁN ŽVACH  z Gajar.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím

tichú spomienku. 
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby

~ Veľký výber rakiev

~ Nové vzory úmrtných oznámení

~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“

~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí

~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín

~ Viazanie vencov a smútočných kytíc

~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS

~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA

~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov

     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO

     NA POHREB

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky

034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk

NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663

29. januára 1886    
Karl Benz získal patent na prvý benzínom 
poháňaný automobil

Výročia a udalosti
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Dňa 4. februára 2022 uplynú 3 roky, 

čo nás navždy opustil náš drahý

PETER CÁ�CH
z Malaciek.

Odišiel si cestou, ktorou ide
každý sám, len brána 
spomienok ostala dokorán. 
Ten, kto Ťa poznal, 
si spomenie a ten, čo Ťa 
mal rád, nikdy nezabudne.

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a vďakou spomína manželka Mária 
a synovia Peter a Marek.

O predpísaní digitálneho opakova-
ného e-receptu rozhoduje vždy vše-
obecný lekár alebo špecialista.

Predpisovanie opakovaného e-
-receptu môžu lekári využiť najmä v 
prípade chronických pacientov. Pa-
cienti si tak nemusia recept osobne vy-
zdvihovať v ambulancii. Pripomína to 
hovorkyňa Národného centra zdravot-
níckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá 
s tým, že ide o službu NCZI, ktorá šetrí 
čas lekárovi aj pacientovi.

Lekár tiež určí periódu výberu a 
maximálny počet výberov lieku. „Plat-
nosť e-receptu je maximálne jeden rok 
a maximálna dávka je najviac na tri 
mesiace. Opakovaný e-recept môže 
lekár predpísať na lieky, dietetické po-
traviny alebo zdravotnícke pomôcky,“ 
vysvetľuje Alžbeta Sivá.

Prvý výber lieku alebo dietetic-
kej potraviny musí pacient urobiť do 
siedmich dní od vystavenia predpisu 
a prvý výber zdravotníckej pomôcky 
musí vykonať do 30 dní od predpisu. 
„Na opakovaný výber e-receptu sa pa-
cient dostaví do lekárne po uplynutí 
lekárom určenej doby a tento postup sa 
môže vždy opakovať, a to až do chvíle, 
kým nie sú vyčerpané všetky povolené 
výdaje,“ priblížila Sivá.

Upozornila, že lieky, dietetické po-
traviny či zdravotnícke pomôcky nie je 

možné vybrať z lekárne pred stanove-
nou lehotou naraz na celé obdobie. Je 
však možné si ich vybrať napríklad aj 
po uplynutí stanovenej lehoty. „Opako-
vaný e-recept môže lekár kedykoľvek 
zneplatniť a na opakovaný e-recept je 
možné predpísať akýkoľvek liek. Vý-
nimkou sú len antibiotiká a omamné 
látky,“ dodáva hovorkyňa NCZI Alžbe-
ta Sivá.

Ak pacient zabudol, kedy si má 
lieky na opakovaný e-recept vybrať, 
môže si v lekárni overiť či sú už preňho 
k dispozícii nevydané lieky na platné 
predpisy. V bežnom živote pacient zis-
tí, že mu lieky došli a ak má opakova-
ný e-recept, stačí, že navštívi lekáreň a 
lieky si vyberie. Ušetrí tak čas potrebný 
na nový predpis. Ak by sa pacientovi 
zmenil zdravotný stav, riadne navštívi 
svojho lekára a ten rozhodne o ďalšom 
postupe presne tak isto, ako doteraz.

Nechajte si predpísať 
opakovaný e-recept

» red
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Bocán s.r.o., 

AKCIA  február 2022

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certifikát

0910 902 635•0905 323 022

Pre milovníkov klasického získava-
nia informácií je to knižka Slovensko 
v čase. Významné historické míľniky 
Slovenska predstavuje čitateľom for-
mou živého príbehu. 

„Kniha je didaktickou pomôckou 
pre školy, aj ako reprezentačný dar pre 
zahraničnú návštevu,“  informovala An-
drea Farkašová z banskobystrického vy-
davateľstva CBS.

Publikácia predstavuje príbeh Slo-
venska ako malej krajiny s veľkou minu-
losťou populárno-dynamickou formou. 
Autorom knihy je Stanislav Šipkovský, 
ktorý je aktívny učiteľ dejepisu na súk-
romnej základnej škole v Banskej Bystrici 
a redaktorsky dohliadal na celý obsah. 
„Keď som dostal ponuku autorsky sa po-
dieľať na knihe, ktorá sa má zaoberať ilu-
strovanými historickými udalosťami slo-
venských dejín a previesť nimi čitateľa za 
60 minút, nevedel som presne, čo si mám 
pod tým predstaviť. Vtedy som si však 
spomenul na knižku od svetoznámeho 
francúzskeho medievalistu Jacquesa Le 

Goffa, ktorú nám v piatej triede doniesol 
na hodinu náš učiteľ dejepisu,“ priznáva 
Šipkovský inšpiráciu knihou s kresbami 
udalostí z európskych dejín. „Je smut-
ným faktom, že svetové dejiny sú pre žia-
kov, ako i širšiu verejnosť vždy atraktív-
nejšie ako tie naše, slovenské. Nie preto, 
že by sa v našej histórii nič zaujímavého 
nedialo, ale skôr preto, že historické uda-
losti svetových dejín sú lepšie spopula-
rizované a prezentované zaujímavejšou 
formou,“ tvrdí Stanislav Šipkovský.

Jednotlivé míľniky našej histórie 
sú v knihe stvárnené maľbou. Každá 
maľba zachytávajúca nejaký dej či kon-
krétnu udalosť tvorí príbeh, ktorý nie je 
len statický, ale živý. Tak si významné 
historické udalosti rýchlejšie zapamätá 
aj žiak základnej školy. „Ide o ručné maľ-
by, ktoré sa avšak nevytvárajú štetcom na 
plátno, ale pomocou grafického tabletu a 
dotykového pera. Ilustrátorkou a spolu-
autorkou knihy je len 18-ročná talentova-
ná maliarka, Bianka Horáčeková,“ pribli-
žuje vydavateľstvo.

Slovenské dejiny za 60 minút?

» red
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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 
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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE

0908 979 469

INZERCIA

4. februára 2004    
Mark Zuckerberg založil internetovú sieť 
Facebook

Výročia a udalosti
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

Občianska
riadková
inzercia

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim Škodu Oktáviu, ale-
bo Fabiu.Tel. 0905218938
» KÚPIM TRAKTOR ZETOR 
V AKOMKOĽVEK STAVE. 
0908853714
» KÚPIM STARÝ PIONIER 
JAWA 05,JAWA 20,JAWA 
21,MUSTANG,MOPED STA-
DION,JAWA 90 SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC AJ PO-
KAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ PO-
NÚKNITE 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem zariadený 
2i byt Malacky Domky.Tel. 
0903351573
» Dám do prenájmu 3-izb 
byt v Ma, + kuchyňa, komo-
ra, jedáleň, veľká kúpeľňa, 
2x balkón, čiastočne zaria-
dený, samost.energie.Tel. 
0905320880

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Kúpim 4-izbový byt v Ro-
hožníku na Športovej alebo 
obchodnej ulici s výťahom. 
Cena dohodou. Kontakt 
0918 036 192
» Predám panelovú ga-
ráž na Partizánskej ulici 
v strede Malaciek. Cena 
dohodou. Voľná ihneď. 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
» Prosím o darovanie: kam-
na peterky, Jakubov.Tel. 
0949298501

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 domáce vlašské 
orechy 10 €.Tel. 0903783122
» Predám biele čínske ka-
čice, kamerunský cap na 
chov, cena dohodou.Tel. 
0917466935

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim rôzne starožitnos-
ti. Hodiny, mince, mažiare a 
pod.Tel. 0903818122

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

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.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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FOTOVOLTIKA

www . f o t o v o l t i k a . i n f o

tel.: 0910 111 100

montáž
fotovoltických
panelov
nemecká kvalita
atraktívny dizajn

1. februára 2006    
začalo vysielať najstaršie slovenské čisto 
internetové Radio A1

Výročia a udalosti 3. februáara 1940    
narodil sa Milan Lasica, slovenský herec, 
zabávač a podnikateľ († 2021)

Výročia a udalosti
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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

Nemôžme sa iba pasívne prizerať na 
to, ako našim občanom stúpajú ná-
klady na zabezpečenie každoden-
ných životných potrieb!

Tak sa nedávno vyjadril predseda 
poľnovýboru parlamentu Jaroslav Ka-
rahuta a pokračoval: „Nemôžeme sa 
iba pasívne pozerať na to, ako Sloven-
sko, ktoré má ideálne podmienky na 
produkciu potravín mierneho klimatic-
kého pásma, hlavne ovocia, zeleniny, 
zemiakov, hrozna, ale aj ďalších potra-
vín a surovín na produkciu potravín, je 
stále viac závislé na dovoze zo štátov, 
ktoré sú z hľadiska klimatickej situácie 
a vody podstatne horšie na tom, ako 
sme my!

Nemôžeme sa ďalej iba pasívne po-
zerať na to, ako si naši občania napĺňa-
jú svoje požiadavky v oblasti cestovné-
ho ruchu v zahraničí, pričom prírodná 
rozmanitosť nášho štátu dáva ideálne 
možnosti  naplniť tieto očakávania na 
100 percent.

Podľa vyjadrenia Štatistického úra-
du : „Inflácia v roku 2021 dosiahla naj-
vyššiu hodnotu za deväť rokov, ktorá 
ovplyvnila rýchly rast cien v druhom 
polroku. Ako ďalej informuje Štatistic-
ký úrad SR, najviac si domácnosti pri-
platili za potraviny a energie“.

Okolité štáty prijali tvrdé opatrenia 
v oblasti zníženia cien potravín a po-
kiaľ neurobíme aj my zásadné kroky v 
oblasti zastavenia životných nákladov, 

hlavne potravín, tak donútime veľkú 
časť Slovákov riešiť si rast cien tak, že 
základné potraviny, ale aj ďalšie pro-
dukty potrebné pre bežný život, vráta-
ne pohonných hmôt si budeme naku-
povať v susedných štátoch a to hlavne 
v Poľsku a Maďarsku.

Požiadame ministerstvo pôdohos-
podárstva a ministerstvo financií o pri-
jatie okamžitých opatrení na zníženie 
DPH v oblasti základných potravín a 
reštauračného stravovania. 

Súčasne opätovne vyzývam Minis-
terstvo hospodárstva aby si konečne 
začalo plniť svoju kompetenčnú povin-
nosť v oblasti podpory potravinárstva, 
ktoré jej vyplýva zo zákona 575/2001. a 
Ministerstvo životného prostredia, aby 
napĺňalo svoje možnosti v oblasti pod-
pory extenzívneho a prírode blízkeho 
poľnohospodárstva, hlavne v podhor-
ských, horských a chránených oblas-
tiach SR.“

Slovo do bitky

» red

30. január 2008  
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bola 
povýšená na metropolitnú cirkev, bola 
zriadená Bratislavská eparchia, Prešovská 
eparchia bola povýšená na archieparchiu 
a sídlo metropolie, Košický exarchát bol 
povýšený na eparchiu.

Výročia a udalosti

INZERCIA

0905 859 679
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

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  50%

Zľavy platia do 15. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

6
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210% 15. 2.
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Stredná 

odborná škola 

elektrotechnická 
Učňovská 700/6, 
908 45 Gbely

Príď medzi nás!

Otvára v školskom roku 

2022/2023 pre chlapcov a dievčatá:

Dohodni si individuálnu konzultáciu: 
Tel.: +421 34 66 21 229 E-mail: sougbely@zupa-tt.sk

Prostredníctvom formulára na stránke školy: www.sosegbely.edupage.org 
Tel.: +421 34 66 21 229, E-mail: sougbely@zupa-tt.sk, www.sosegbely.edupage.org 

ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ

GBELY
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69€IBA

     0918 237 833     
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475
195 €195 €
CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz  začína 14.02.2022

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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Do prepravnej spoločnosti s výborným kolektívom

Tel.: 0918 506 478, 0907 209 577

Prepravy: SK – SK
                         /SK/ Malacky – /DE/ Zwickau
                         /SK/ Trnava – /DE/ Chemnitz
Jazdí sa: po – pia, víkendy ste doma s rodinou
Mzda: 762 € + diéty + odmeny, po odpracovaní
                skúšobnej doby BONUS
Nástup: ihneď

HĽADÁME VODIČA MKD

1
0
-0
0
2
6

HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM

NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

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

Mzda: 3,713 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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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.

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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0908 979 469

Prijmeme 
čašníka/čašníčku 

do hostinca 
v Kuklove

a herne v Kútoch
Tel: 0948 002 614

4
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,

víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +

bonusy, spolu 1600–2500 €.

0948 534 542 / sídlo 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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VODIČA NA
NÁKLADNÉ VOZIDLO
+ PLACHTOVÝ NÁVES

PRIJMEME

tel. 0903 218 947

Mzda 1200 €/mes. brutto 

+ variabilná zložka

0905 859 679

INZERCIA
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Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
zasiela živnostníkom a ostatným sa-
mostatne zárobkovo činným osobám 
oznámenia o novej výške poistného 
v súvislosti so zmenou minimálneho 
a maximálneho vymeriavacieho zá-
kladu od 1. januára 2022. 

Nová výška poistného sa od 1. ja-
nuára tohto roka týka 173 867 SZČO, 
ktorým sa mení minimálny vymeriava-
cí základ a ďalšie SZČO si musia platby 
upraviť pre zmenu maximálneho vy-
meriavacieho základu. Obe skupiny 
poistencov sú povinné uhradiť poistné 
v novej výške do 8. februára 2022. So-
ciálna poisťovňa im zároveň odporúča, 
aby si nezabudli včas upraviť aj platob-
ný príkaz v banke.

Nové minimálne poistné pre SZČO 
s minimálnym vymeriavacím zákla-
dom predstavuje 187,78 eura mesačne 
(v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO 
s maximálnym vymeriavacím zákla-
dom budú v tomto roku platiť poistné 
vo výške 2 629,12 eura mesačne (vlani 
to bolo 2 533,98 eura).

Sociálna poisťovňa taktiež infor-
muje, že vypláca od 1. januára 2022 
vyššie maximálne sumy novoprizná-
vaných nemocenských dávok

Nemocenské - Maximálny denný 
vymeriavací základ, z ktorého sa ne-
mocenské dávky vypočítavajú, stúpol 

z 71,8028 eura v roku 2021 na 74,4987 
eura v tomto roku. Ak sa poistenec 
stane dočasne práceneschopným v 
roku 2022, maximálna výška jeho 
dávky nemocenské na deň predstavu-
je 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom 
kalendárnom mesiaci tak Sociálna po-
isťovňa vypláca poistencom nemocen-
ské maximálne vo výške 1 229,30 eura a 
pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to 
je 1 270,30 eura.

Materské - Podobne sa tento rok 
zvýšili aj ďalšie nemocenské dávky. 
Maximálne denné materské dosiahlo 
hodnotu 55,87402500 eura. 

Ošetrovné - Maximálne denné 
ošetrovné v roku 2022 predstavuje 
40,97428500 eura. Dávka ošetrovné 
(nie pandemické ošetrovné), ktorú So-
ciálna poisťovňa podľa zákona vypláca 
najviac za 14 dní, tak dosahuje maxi-
málne vo výške 573,70 eura. Dlhodobé 
ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 
dní, má mesačne rovnaké maximálne 
sumy ako nemocenské.

Tehotenské - V tomto roku Sociálna 
poisťovňa vypláca v minimálnej den-
nej výške 7,4498700 eura, čo predsta-
vuje mesačnú sumu 223,50 eura (pri 
30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 
31-dňovom mesiaci). 

Pozor na novú výšku platby 
poistného už vo februári

» Zdroj: Sociálna poisťovňa



MA22-04 strana - 11

TURISTIKA, ZAMESTNANIE, SLUŽBYMALACKO
11

1
0
-0
0
3
9

Náplň práce: príprava technickej dokumentácie/podkladov do výroby
v programe AutoCAD • podľa zadania a špecifikácie projektuje,
kreslí/rysuje konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu • kontinuálne
vytvára výrobnú dokumentáciu pre výrobu betónových výrobkov
Podmienky: SŠ s maturitou, VŠ, technické zameranie, stavbár,
100% ovládanie AutoCAD - Expert
Mzda (BRUTTO): od 1500,- EUR/mesiac + 13. plat

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o.

so sídlom v Lozorne prijme do TPP:

KONŠTRUKTÉRA – PRÍPRAVA
VÝKRESOV DO VÝROBY

tel.č. 02/65968 267, volať v čase od 07:00 do 16:00 hod. 

e-mail: stolarova@elektroharamia.sk

MÁME PRE TEBA  SKVELÚ PONUKU
PRÁCE V TRNAVE NA ŽIVNOSŤ,  KDE SI
VIEŠ ZAROBIŤ  9 EUR - 11 EUR / HOD.

WWW.PROJOB.SK
nabor@projob.sk

Bezplatné linky:
0800 500 808 - 0800 500 909
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Slovenské národné múzeum - Mú-
zeum Bojnice plánuje rozšíriť pre-
hliadkovú trasu o nové expozície. 
Návštevníci si tak budú môcť po-
zrieť vnútorné priestory v citadele či 
vodovod, ktorý vybudovali v časoch 
prestavby pod vedením grófa Jána 
Františka Pálffyho. 

Múzeum ich chce sprístupniť ešte 
na začiatku letnej sezóny. Nové expo-
zície si budú môcť návštevníci pozrieť 
v Strednom hrade. Prvou z nich je ex-
pozícia vo vnútri citadely, ktorú zriadili 
ešte v 80. rokoch 20. storočia a návštev-
níci do nej nemali v uplynulých rokoch 
prístup. „Riešime s kolegyňami, akým 
spôsobom by sa tomuto priestoru dal 
dať nový nádych. Riešime i nevyhnut-
né technické podmienky, aby sme ho 
vedeli sprístupniť, pretože doteraz ho 
nemohla verejnosť navštíviť, keďže k 
tomu nebola prispôsobená podlaha,“ 
prezradil riaditeľ SNM - Múzea Bojnice 
Igor Socha.

O poschodie nižšie, na treťom po-
schodí Stredného hradu, takisto v ci-
tadele, sa nachádza priestor, ktorý bol 
doteraz ukrytý pred zrakmi návštevní-
kov. „Nachádza sa tam zariadenie vo-
dovodu, ktoré nechal Pálffy nainštalo-
vať. Predpokladáme, že vodu zo striech 
zachytávali do veľkých oceľových 
nádrží a z nich bola ďalej rozvádzaná 

či už do splachovacích záchodov na 
prvom a druhom poschodí Stredného 
hradu alebo do umývadiel,“ priblížil 
riaditeľ.

V priestore podľa neho plánuje 
múzeum položiť novú podlahu a plo-
chu využije či už na prezentáciu tech-
nických aspektov Pálffyho prestavby 
alebo prezentáciu požiaru, ku ktorému 
došlo 9. mája 1950 a týkal sa práve hor-
nej časti tretieho poschodia.

„Priestor, ktorý susedí s touto čas-
ťou citadely, tzv. kotol na najvyššom 
poschodí východnej veže využijeme 
na digitálnu prezentáciu bojnického 
panstva, pohľadu z tretieho poschodia 
Stredného hradu na hornú Nitru,“ do-
dal Igor Socha. 

Bojnice prilákajú turistov 
z celého Slovenska na novinky

» red
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


