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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností
ING. KUBAŠKA

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Frézovanie

komínov

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

52-0005-1

• UPRATOVANIE

A J E TO !
www.annastudio.sk

ZÁCLONY
A DEKORAČNÉ
LÁTKY

0903 150 740, 0905 4700264
264

40–70%
Akcia sa vzťahuje len na vybraný
tovar a do vypredania zásob

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

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

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

16-0013

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

10-0031

Na Slovensku máme veľa bohatých
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by
sme dlho filozofovať, kto je v skutočnosti bohatý a kto chudobný. Najmä
duchom, hodnotami, ktorými sa v živote riadi, ľudskosťou a všímavosťou,
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočítavosťou – brať a zhŕňať pod seba.
Kašlem na boháčov, ich kontá, paláce, frajerky, jachty, na ich „smotánky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je
hodnotový odpad. Konzum v koncentrovanej podobe. A na druhý svet pôjdu
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“
ako ja.
Naopak, vôbec nekašlem na boháčov práce. Drú od rána do večera,
každú voľnú minútu venujú tomu, ako
sebe a svojej rodine zabezpečiť živobytie, často za prácou cestujú, alebo za ňu
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu.
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe
ktorého by bolo možné zhabať majetky
podnikateľovi, ktorý zamestnancom
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslancov človek práce a najmä chudobný
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu
vytrieskať, získať. Vyťažiť.
Potom je ešte skupina ľudí, ktorí
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú patriť k tým materiálne bohatým, kopírujú
ich spôsob života a s ním, samozrejme,
spojené aj výdavky, lenže, na tie nemajú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce,
najlepšie by sa cítili na nekonečných
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vieme, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba.
Fuj.
Ja dávam a budem dávať. Ale iba
tým, ktorí žijú ako vládzu. A
ktorí každé svojimi rukami zarobené euro trikrát
obrátia, kým ho minú. A
ktorí zároveň vedia ruku
aj podať. Tak, ako by
sme to robiť mali.
Pekný týždeň
vám...

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
10-0035

Ruky by mali aj podávať, podržať,
ruky by mali poskytnúť oporu, pohladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa
stretávam s tým, že mnohé ruky iba
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od
teba čaká.

www.cistyodpad.sk

10-0004

Najčítanejšie regionálne noviny

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

ZĽAVAEZ
10-0010

ER

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

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
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16-0010

NON STOP

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

1

HLAVU HORE / SLUŽBY

2

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

DREVENÉ
BRIKETY

•8-15 týždňové
Nosnice
ROZVOZ

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

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

AŽ DO 30 %

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

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

10-0018

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

CHUDÍK -

Senica
Čáčovská cesta 5315/125
0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU
Výročia a udalosti
v milánskej La Scale mala premiéru opera
Giacoma Pucciniho Madama Butterfly.

17. februára 1904

www.hydina.eu
w
16-0034

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

ZĽAVY

Pri objednaní
kompletného pomníka

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

www.hydroizolacie-senica.sk

Od marca rozvážame na adresu
zákazníkov mládky pred znáškou,
od apríla káčatá, mulardény, húsatá,
brojlerové perličky a moriakov.
Predávame aj kŕmne zmesi Versele Laga

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797

Výročia a udalosti
Peter Rusnák, bratislavský eparcha, prijal
biskupskú chirotóniu (vysviacku).

16. februára 2008
63-09

Západné Slovensko

Ponúka na predaj:

(pri galante)

» Ján Košturiak

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

na všetky
kamenárske
práce

75-13

hydinárska farma topoLnica

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

0907 721 667, Malacky
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
16-0015

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

0905 496 263

STENY × STROPY × PODLAHY
STRECHY × PODKROVIA
ZÁKLADY
0908 873 577

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–122

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

Studienka 29

STRIEKANIE PUR IZOLÁCIE

Malacky

Stupava

valcové a tehlové
10-0055

INZERCIA

Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

16-0033

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

Radi nadávame na vládu, ministrov,
starostov a poslancov, že krajina nefunguje podľa našich predstáv. Ale nikto
nám nebráni zorganizovať si ľudí a zmeniť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nepotrebujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať
nové zákony alebo vyhlášky. Namiesto
plytvania časom na to, ako zmeniť iných,
by sme sa mali zamerať sami na seba. Kamarát ma pozval na duchovnú obnovu
zvanú Exodus 90. Nie je to ani tak pôst,
ako dobrovoľné vzdanie sa rôznych závislostí na svetských veciach (pitie alkoholu, maškrtenie, nákupy, sledovanie televízie a hranie sa na internete) a získanie
času pre Boha a seba (modlitba, kontemplácia, telesné cvičenia a otužovanie). Je
to podobné ako keď Boh pozval Mojžiša
s Áronom, aby vyviedli svoj ľud z egyptského otroctva.
Kto vyvedie náš ľud z otroctva svárov,
závisti a nenávisti? Čo keby sme začali namiesto nadávania niečo užitočné robiť?
Môžeme opraviť starú budovu, pomáhať
s deťmi v škole alebo v športe, venovať sa

opusteným a chudobným, vyvíjať nové
výrobky a technológie, poskytovať ľuďom
prácu, zlepšovať služby a pod.
Nikto nám nebráni robiť dobré a
užitočné veci. Tak prečo sa zaoberáme
ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame
energiu a čas. Nie oni, ale ja môžem veľa
zmeniť - seba, ľudí vo svojom okolí aj
prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám
naša práca podarí, možno inšpirujeme aj
ďalších, ktorí na to nenašli odvahu.
Založili sme sieť Inovato - www.inovato.sk. Sú v nej mnohí podnikatelia, inovátori, firmy aj Dobrý Pastier. Vznikajú
skupiny expertov pre energetiku, mikroelektroniku, autonómne poľnohospodárstvo, automatizáciu, zdravotníctvo, biotechnológie, sociálne služby, cirkulárnu
ekonomiku a i. Sú to akčné skupiny, ktoré
vyvíjajú prototypy nových riešení, zakladajú firmy a menia starý
svet na nový. Nečakáme, že príde niekto
zhora. Inovatívne a
autonómne regióny
si vytvoríme sami. A s
Božou pomocou vyvedieme náš
ľud z otroctva.

36-0008

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale
nebráni nám to byť dobrými. Radi kritizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prácu druhých. My však môžeme usilovne
pracovať a dosahovať dobré výsledky.

16-0022

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

41-15

Redakcia:

Nie oni, ale ja

63-14

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

16-0008
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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
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MALACKO
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SPOLOČNOSŤ / SPOMIENKY, SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Biskupi apelujú na štát,
aby zmiernil dosah rastúcich cien

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01

Zachovajme si vnímavosť voči ľu- systémových riešení, ktoré by zmiernili
ďom, ktorí sa dostali do zlej situácie ťaživý dosah rastúcich cien na život
a podeľme sa s chudobnými, uviedli bežných ľudí,“ dodali biskupi.
biskupi.
Všetkým vám žehnajú a v modBiskupi apelujú na predstaviteľov litbe za vás prosia, biskupi Slovenska
štátu, aby zmiernili ťaživý dosah rastú- podpísaní:
cich cien na život ľudí. Informovala o
Mons. Stanislav Zvolenský
tom Tlačová kancelária Konferencie
bratislavský arcibiskup
biskupov Slovenska.
metropolita
Z iniciatívy Svätého Otca Františka sa nedávno slávil Medzinárodný
Mons. Bernard Bober
deň ľudského bratstva. Biskupi pripokošický arcibiskup metropolita
mínajú, že patríme do veľkej ľudskej
rodiny a, vyjadrené slovami pápeža,
Mons. Ján Babjak
„všetci sme na jednej lodi“. Veriacich
prešovský arcibiskup metropolita
a ľudí dobrej vôle pozývajú k podpore
bratstva a solidarity. „Urobme tak konkrétnym spôsobom prostredníctvom
farských či diecéznych charít. Zachovajme si vnímavosť voči ľuďom, ktorí sa
dostali do zlej situácie a podeľme sa s
chudobnými,“ uviedli biskupi.
Bratislavský arcibiskup Stanislav
Zvolenský, košický arcibiskup Bernard
Bober a prešovský arcibiskup Ján Babjak apelujú na každého, aby nehľadel
iba na seba a svoje záujmy, ale bral
ohľad aj na druhých. „Zároveň v situácii plošného zvyšovania cien energií
a potravín k nám stále naliehavejšie
dolieha hlas slovenských rodín. Apelujeme preto dôrazne aj na predstaviteľov štátu a žiadame ich o prípravu
» red Foto: TK KBS, autor Peter Ziman

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim Škodu Oktáviu, alebo Fabiu.Tel. 0905218938
» KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05,JAWA 20,JAWA
21,MUSTANG,MOPED STADION,JAWA 90 SIMSON
ENDURO ELECTRONIC AJ POKAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 0915215406
» Kúpim havarované alebo motoricky poškodené
auto, aj motocykel. Tel.
0905218938
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

» Predám 3-izb byt v Ma
po komplet rekonštrukcii, komplet zariadený.Tel.
0905442325
» Predám 3 izbový byt s 80
m2 po úplnej rekonštrukcii
na prízemí bytového domu
na Radlinského ulici v Malackách. K dispozícii veľká
pivnica v suteréne domu.
Parkovanie pri dome.
Cena 157 tis.€. Pri rýchlom
jednaní
zľava.Kontakt
0907/894468

Najčítanejšie regionálne noviny

Kto Vás mal naozaj rád,
len ťažko môže zabudnúť.
Odišli ste, niet Vás medzi nami,
no v našich spomienkach ste stále s nami.

Dňa 12. 2. 2022 uplynulo 9 smutných rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedo

JÁN PAVKOV z Jablonového
a dňa 16. 2. 2022 si pripomenieme nedožitých
86 rokov našej drahej mamy, babky a prababky
FILOMÉNY PAVKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú deti Daniela, Jarka
a Juraj so svojimi rodinami. Kto ste ich poznali,
venujte im prosím tichú spomienku spolu s nami.

16-0030

4

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienkoch sviečok
sa za Teba modlíme.

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do dlhodobého prenájmu komplet zariadený
(+ TV, wifi) 2-izb byt v Ma
centrum, Partizánska ul.,
cena 450 € s energiami /
mes.Tel. 0908199111

07

» Predám panelovú garáž
na Partizánskej ulici v strede Malaciek.Cena dohodou.
Voľná ihneď. Tel. kontakt
0907/894468
» Kúpim byt do 85000,0910539635
» Kúpim dom v okrese do
65000,- 0949375038
» Kúpim záhradu alebo rekreačný pozemok do 3000,. 0910539635
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám starú tehlu
značkovú,
Malacky.Tel.
0915957746
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

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

S láskou spomína syn Ján s manželkou
a vnučka Mária s pravnúčatami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

To, že sa rana zahojí
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostáva
a tiché spomínanie.

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.

Dňa 10. februára 2022 uplynuli
3 roky, kedy nás navždy opustila
naša milovaná

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

HELENA HABOVÁ

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

MA22-06 strana -
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REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

z Malaciek.

~ 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

z Gajar.

4

S láskou a úctou spomína celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím
tichú spomienku.

10-0051

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

ALŽBETA KRIVDOVÁ

16-0007

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

Dňa 16. 02. 2022 uplynie 15 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá

MALACKO

SLUŽBY
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SLUŽBY, ŠKOLA

INZERCIA

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

0905 859 679

AKCIA február 2022

ZĽAVA až do 40%

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certiﬁkát

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

» PREDÁM ČISTÝ GAUČ
PEVNÝ DVOJSEDENIE 70E
0904177812

170-240kg, cena 1,80€/
kg, aj polovice-2,30€/
kg. Prepravu zabezpečím.
Tel.0907146998

» Predám pšenicu a jačmeň, cena 1 q / 24 €,
M. Cauner, Kostolište č.
152. Tel. 0911206783.Tel.
0908151966
» Predám kurčatá mäsové od 1 týždňa na chov a
vykŕmené živé aj očistené, M. Cauner, Kostolište
č. 152. Tel. 0911206783.Tel.
0908151966
» Predám biele čínske kačice, kamerunský cap na
chov, cena dohodou.Tel.
0917466935
» Predám morky bronzové
+ násadové vajcia, mladé
sliepky izabrown 18 týždňové.Tel. 0905835768
» Predám zemiaky konzumné a sadbové.Tel.
0915957746
» PREDÁM TROJ-MESAČNÝCH
KRÁLIKOV.Tel. 0904177812
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim rôzne starožitnosti. Hodiny, mince, mažiare a
pod.Tel. 0903818122
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám vykŕmené ošípané domáceho chovu-váha

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Predám prázdny dvojhrob
zo žuly TARN v Malackách
na starom cintoríne. Tel.
0905857372

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

SPOMIENKY 17

Chcete si
podať
inzerát?

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatChcete si podať
inzerát?
baMobilom.sk
technicky
zabezNávod nájdete
na strane 10 dolu.
pečuje
ELET, s.r.o.

17. 2. 2022

8:00 – 12:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
• moderný vzdelávací program • kvalitný a inšpiratívny
pedagogický zbor • centrum kultúrnosti a vzdelanosti •
19 špecializovaných učební • otvorená platforma (debaty
s významnými osobnosťami) • kláštorná záhrada v átriu
• ﬁtness workout a posilňovňa • piknikový park
• štipendijný fond • charizmatická atmosféra •
medzinárodná spolupráca – jazykové pobyty • precízna
príprava na VŠ štúdium • poznanie sveta – poznanie seba •

štúdijné programy a podrobné informácie nájdete na:
www.csmalacky.sk
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Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

6

10-0041

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

www.kamenarstvo-bocan.sk
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63-003
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ŠKOLA

MALACKO
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Stredná
odborná škola
elektrotechnická
Učňovská 700/6,
908 45 Gbely
SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ

GBELY

Otvára v školskom roku
dievčatá:
a
v
co
p
la
ch
re
p
3
2
0
/2
2
2
20
ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

Príď medzi nás!

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
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41-05

Dohodni si individuálnu konzultáciu:

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY
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Dôležité pre zamestnávateľov
Zamestnávatelia: Oznámte Sociál- čenie evidencie, ktorú zamestnávatenej poisťovni typ právneho vzťahu lia pravidelne odosielajú do Sociálnej
zamestnancov do 25. februára.
poisťovne. Keďže táto evidencia sa
vykonáva prostredníctvom e-Služieb
Od 1. marca 2022 sa stáva účinným Sociálnej poisťovne, niet pochýb, že
zákon o podpore v čase skrátenej prá- zamestnávatelia, ktorí s nimi pracujú,
ce, tzv. kurzarbeit. Preto je potrebné, sa v súboroch obsahujúcich zoznamy
aby zamestnávatelia prostredníctvom zamestnancov dobre orientujú a rýche-Služieb poskytli Sociálnej poisťovni lo porozumejú aj doplneným prvkom v
informáciu o type právneho vzťahu tejto evidencii. Zamestnávatelia si tam
ich zamestnancov. Od typu právneho najnovšie nájdu možnosť exportu súvzťahu je odvodená aj zmena pri plate- boru, ktorý obsahuje výlučne zoznam
ní poistného do Sociálnej poisťovne a zamestnancov so stĺpcom „kurzbeit“.
financovanie podpory v čase skrátenej Tento súbor je pre nich novou pomôcpráce. V tejto súvislosti sa Sociálna po- kou, ktorá im uľahčí plnenie povinnosisťovňa obracia na tých zamestnávate- tí a kontrolu zamestnancov, ktorí platia
ľov, ktorí tak doteraz neurobili, aby naj- poistné na podporu v čase skrátenej
neskôr do 25. februára 2022 oznámili práce.
typ právneho vzťahu každého zamestÚplná a presná evidencia v Socinanca v záujme korektných údajov a álnej poisťovni, okrem plnenia povinplatenia poistného v správnej výške ností podľa zákona, bude v budúcnosti
podľa nového zákona.
znamenať aj bezproblémové a rýchle
Ako už Sociálna poisťovňa kon- vybavenie finančnej podpory.
com minulého roku informovala, pre
zabezpečenie výkonu zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit)
potrebuje súčinnosť zamestnávateľov,
ktorí majú potrebné údaje o svojich zamestnancoch. V spoločnom záujme zamestnávateľov i Sociálnej poisťovne je,
aby zamestnanci boli naďalej aj podľa
nového zákona správne v Sociálnej
poisťovni evidovaní a mali odvedené
poistné v správnej výške.
Sociálna poisťovňa v uplynulom
čase urobila viacero krokov pre uľah» Zdroj: Sociálna poisťovňa

SNOOPY salón pre psov
Malacky, Jánošíkova 4
0917 498 229, 0903 454 504

33-0010

ROYAL PROJEKT
Kaviareň
Malacky, Radlinského 26

NEJDE VÁM
BIZNIS?

KLIMATIZÁCIE
predaj

montáž

servis

KONTAKTUJ
T

E NÁS

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

malacko@regionpress.sk

aj na splátky

0905 859 679, 0908 979 469

63-06

16-0012

www.klimatizacia.info

MA22-06 strana -
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MALACKO
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie terás

splátky od 98 €

splátky od 99 €

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

22
. 20
8. 2
do 2

ssplátky
sp
plát
átky ood
splátky
odd49€€€

zimné záhrady

prístrešky

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

10%

zľavy do 28. 2. 2022

63-30

Februárové

63-30

rámové
bezrámové

iatia
a
pylaptl
Zvľayv
Zľa

D?DP\+8

ǘǞȼɞǘǠȼ#S_S

-50

%
D8_9+SDjV89
jX\8q

X\#?+8DjǜǘǛ
j;89jS

DP\+8SDP\+8

SȼDP\+8ɝV8ǗǠǘǟǙǚǞǟǚǚkkkȼSDP\+ȼV8 
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75-06

balkóny

SLUŽBY
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SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

€

800

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

rttrade@rttrade.sk

§

MZDY, PERSONALISTIKA
Senica | 0911 521 767

Sme plátci
DPH

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

41-02

0903 342 475

699 €

FO typ A, B a právnických osôb

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

63-28

499 €

41-06

1500

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

449 €

75-17

KÚPIM MALOTRAKTOR
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák
Tel: 0950 735 425

MA22-06 strana -
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EKOOKIENKO / ZAMESTNANIE

MALACKO
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príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

0908 979 469

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

RODINNÝ RANČ (lokalita Studienka) hľadá

Prijmeme

PRACOVNÍKA NA PRÁCU SO ZVIERATAMI
- NAJMÄ KONE, S OVLÁDANÍM DROBNÝCH
REMESELNÍCKYCH PRÁC

Autoservis nákladných vozidiel
hľadá ľudí na pozíciu

• VODIČ "C"

Priemerná mzda 1.700,- € brutto

AUTOMECHANIK

• PILČÍK

Mzda: 1200 € bruo + variabilná zložka.
Bližšie info: tel. 0949 757544 , 0915 578601
alebo mail: maricars@maricars.sk
Prevádzka v Zohore
(areál COOP Jednota, Lozornianska 35)

Priemerná mzda 1.000,- € brutto
94-???

UBYTOVANIE ZDARMA
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 612 123, 0948 916 727 zichova@aii.sk

stém
vačný sy
o + mo čný systém
ru
b
€
0
a
0
v
ut od 13
o + mo
Farmace t od 950 € bru
n
ra
o
b
a
L

Kontakt: 0903 401 000

16-0031

Ponúkame TPP - dohodou,
prípadne aj možnosť ubytovania

10-0027

čašníka/čašníčku
do hostinca
v Kuklove
a herne v Kútoch
Tel: 0948 002 614

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

NOVÁ LEKÁREŇ V MALACKÁCH

36-0003

Mzda: 3,713 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Prijmeme do nášho kolektívu

10-0049

VÝROBNÝCH OPERÁTOROV
nepásovej výroby
na výrobu karbónových rámov:

Navliekanie
Lisovanie
Lepenie
Brúsenie

800 EUR
900 EUR
900 EUR
900 EUR

TIME je celosvetová značka cyklistiky.

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

Time Bicycles Europe a.s., Továrenská 38, Gajary
slovakia@timebicycles.com

MA22-06 strana -

Mzda: 3,80€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
10-0030

10-0054

v Stupave (s ubytovaním)

11

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

36-0003

HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM
NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952

» Zdroj: MŽP SR

SBS GUARDING s. r. o.

41-24

Ministerstvo životného prostredia
SR pomáha samosprávam pri budovaní
zariadení na mechanicko-biologickú
úpravu zmesových komunálnych odpadov. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem
finančných prostriedkov na podporu
projektov, zameraných na výstavbu zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.
MŽP zverejnilo 28. januára 2022
usmernenie č. 1 k 58. výzve, zameranej
na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. Týmto
usmernením sa navýšili finančné prostriedky zo zdrojov EÚ z pôvodných 6
mil. eur na 10 mil. eur. Pri využití celej disponibilnej alokácie z fondov EÚ
spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu
a spolufinancovaním z prostriedkov
prijímateľov by tak celkové investície
na budovanie zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prekročili 11,7 mil.
eur.
Žiadateľmi o dotáciu môžu byť
obce, združenia obcí, právnické osoby
oprávnené na nakladanie s odpadom,
ktoré sú v 100 percentnom vlastníctve
obcí, príspevkové, alebo rozpočtové or-

ganizácie obcí, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia, ktoré sú v 100 percentnom
vlastníctve obcí, alebo združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 percentnom vlastníctve obcí.
Ak predložené projekty samospráv
budú kvalitné a presiahnu disponibilnú
alokáciu výzvy, MŽP môže opätovne
pristúpiť k navýšeniu prostriedkov a
podporiť ďalšie zariadenia. V prípade
nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov MŽP pristúpi k ukončeniu výzvy.
Presný termín uzavretia výzvy bude
zverejnený najneskôr mesiac pred plánovaným uzavretím výzvy.
Úplné znenie 58. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v znení
Usmernenia č. 1 je dostupné na webovej
stránke www.op-kzp.sk.
MŽP pokračuje v úpravách a navyšovaní alokácií vo výzvach z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorých cieľom je zdravšie a čistejšie
Slovensko. MŽP v závere minulého roku
už poskytlo dodatočnú dotáciu 72,4 mil.
eur z OP KŽP na podporu budovania
verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných
vodovodov.

10-0026

Od začiatku budúceho roka už nebude možné ukladať neupravený zmesový odpad na skládky komunálnych odpadov.

09-27

Väčšia podpora triedeniu
a recyklácii komunálnych odpadov

ZDRAVIE / SLUŽBY
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87-0012

10-0053

47-001
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