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Žijeme v uponáhľanom svete a 
sme čím ďalej tým viac vystavení 
stresu, ktorý nás ničí. Upozorňu-
jú na to odborníci a potvrdzujú 
to aj mnohé vedecké štúdie. Roz-
lišovať však musíme medzi stre-
som bežným, ktorý trvá krátko a 
je len prirodzenou reakciou náš-
ho organizmu na nebezpečen-
stvo a stresom dlhodobým, ktorý 
pre nás predstavuje mnohé zdra-
votné riziká.

Nie je v našich silách sa stre-
su úplne zbaviť, a ani by to nebolo 
správne, pretože v niektorých situá-
ciách nám môže dokonca zachrániť 
život. Ale aj v prípade stresu platí, 
že všetkého veľa škodí, a preto je 
dôležité naučiť sa ho znížiť na prí-
pustnú hranicu.

Spôsobov, ktorými môžeme 
zabojovať proti nadmernému stre-
su, je viacero, pričom kľúčový je 
náš životný štýl. Odborníci zväčša 
radia, aby sme si dopriali dostatoč-
né množstvo spánku, dodržiavali 
zdravé stravovacie návyky, pravi-
delne sa venovali pohybu a pobytu 
na čerstvom vzduchu, trávili čas s 
rodinou a priateľmi a našli si čas na 

relax, koníčky či meditáciu.
A možno by sme si v prípa-

de zvládania stresu mohli zobrať 
príklad od Dánov. Tí patria k naj-
šťastnejším národom na svete a 
pre životnú pohodu majú dokonca 
vlastné pomenovanie, a tým je hyg-
ge. Pod týmto slovom si môžeme 
predstaviť všetko, čo nám pomôže 
navodiť príjemný pocit.  Či už je 
to útulne zariadený príbytok, vy-
chádzka v parku, večer strávený 
sledovaním obľúbených seriálov, 
šálka čaju na terase s priateľmi, 
predĺžený víkend na chate s partne-
rom alebo pyžamový deň s deťmi.

Ak chceme viesť spokojnejší ži-
vot, musíme najskôr nájsť pokoj a 
vnútornú rovnováhu. Obklopiť sa 
vecami, ktoré sú pohodlné a ľuď-
mi, s ktorými sa cítime 
dobre a v bezpečí. 
Zažiť každý deň nie-
čo príjemné, tešiť 
sa z maličkostí a 
vychutnávať si 
každý okamih, 
jednoducho si 
užívať život.

Najmä si to užívajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA

PRÁCA PRE:
ELEKTRIKÁROV

v Nemecku• Hľadáme partie ale aj jednotlivcov
• Práca celoročne
•  Vlastné auto, vlastné náradie 
• Možnosť poskytnutia firemného
   auta a náradia
• Ubytovanie zabezpečuje
  a hradí firma  a hradí firma

ŽIVNOSŤ OD
21 €/HOD.

0950 301 301 85
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

PREDAJ LIAHNÍ
PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

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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2 h KURZ       ZÁKLADY//

0903 568 486 
www.renafit.skwww.renafit.sk

NORDICNORDIC
WALKINGWALKING
NORDIC
WALKING

MALACKY
ZÁMOCKÝ  PARK
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STENY × STROPY × PODLAHY
STRECHY × PODKROVIA

ZÁKLADY
0908 873 577

STRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIE
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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PIERCINGPIERCINGPIERCING

0905 549 332
MALACKY

NASTRELOVANIENASTRELOVANIENASTRELOVANIE
AJ BÁBÄTKÁM

KOZMETICKÝ SALÓN
ODSTÚPIM zariadený

sprevádzkovaný na výhodnom
mieste v centre Malaciek

tel.: 0903 441 685
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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ELEKTROINŠTALÁCIE
A REVÍZIE

www.elektrabs.sk 
0903 633 586
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO
0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com
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0907 721 667, Malacky

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

0908 979 469

INZERCIA
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MALACKO

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

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, Ma-
rianka, Gajary, Jakubov, Kostoliš-
te, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké 
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Pla-
vecké Podhradie, Plavecký Miku-
láš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, 
Závod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Info: 0911 999 862, e-mail: j.imris@jsb.sk
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PRÁCA
STROJNÍK

Hľadám strojníka na báger, 
   nakladač, valec - 8 € / h bru�o

0905 443 115

Vláda SR ako aj Národná rada SR 
schválili finančnú pomoc pre senio-
rov v podobe skoršieho vyplatenia 
13. dôchodku. Návrh novely zákona 
o 13. dôchodku pripravil rezort prá-
ce v spolupráci s poslancami Národ-
nej rady SR, ako pomoc pre seniorov 
v období vysokej inflácie. Novela 
navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v 
celej výške jednorazovo všetkým 
poberateľom, ktorí naň budú mať 
nárok, a to už v júli 2022.

Nárok na predčasný 13.dôchod-
koch majú poberatelia starobného, 
predčasného starobného, invalidného 
dôchodku, ako aj o poberatelia všet-
kých pozostalostných dôchodkov – 
vdovských, vdoveckých a sirotských. 
Novelou zákona o 13. dôchodku (z. č. 
296/2020 Z. z.) bude vyplatený 13. dô-
chodok v celej výške v júli z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky v 
celkovej výške približne 301,2 miliónov 
eur. Pri predpokladanom počte pobe-
rateľov dôchodkových dávok 1,44 mi-
lióna osôb pôjde v priemere približne o 
sumu 209,60 eur. 

Podmienky nároku na 13. dôcho-
dok ostávajú zachované rovnako, 
ako v predchádzajúcom období. Pri 
poberaní viacerých druhov dôchod-
kov, vrátane dôchodkov z cudziny, sa 
ich výška zráta a podľa výslednej sumy 
bude poberateľovi vypočítaná výška 

13. dôchodku, ktorá sa bude odvíjať od 
životného minima, ktorého nová hod-
nota bude známa k 1. júlu 2022.

„Ide o kompenzáciu výrazného 
rastu spotrebiteľských cien, keďže 
inflácia za domácnosti dôchodcov do-
siahla vo februári medziročnú hodno-
tu 9,9 %. Ďalším dôvodom je aj predpo-
kladané zvýšenie medziročnej miery 
inflácie za domácnosti dôchodcov za I. 
polrok 2022 o 9,3 %,“ informuje rezort 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa 
v súčasnosti platnej legislatívy sa kom-
plexné zvýšenie dôchodkových dávok 
na základe rastu spotrebiteľských cien 
premietne až od 1. januára 2023.

Pomoc vo forme skoršieho vyplate-
nia 13. dôchodku je jedným z vládnych 
opatrením pomoci pre najviac ohroze-
né skupiny obyvateľov, ktoré zasiahla 
vysoká inflácia.

Finančná pomoc pre seniorov

» ren
Ilustračné foro. zdroj sabinevanerp pixabay
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POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujem pani
MUDr. Želmíre Daňovej, 
internej lekárke nemocnice
v Malackách, 
za záchranu
môjho zdravia.

pacient Jaroslav B.
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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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Kamenárstvo
Šarko-M.& syn

Malacky, Cesta mládeže 30
(smerom na nový cintorín)

Výstavná miestnosť

V prípade záujmu o naše služby si dohodnite
stretnutie vopred na tel. 0905 138 881

Stupava, Hlavná 17
pon- pia 9.00 - 15.00
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Pondelok - Piatok

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 14:00

Staničná 23

900 51 Zohor

www.mobelhoff.sk

0905 523 820

SEDAČKY -30%

NOVOOTVORENÉ!

NÁBYTOK

ZOHOR

DOPRAVA
ZDARMA

10
-0

12
9

PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH VÝROBKOV

od utorka 17. 05. 2022

BRAVÈOVÉ
STEHNO

KURACIE ŠTVRTE
CHLADENÉ

BRAVÈOVÉ
KARÉ S KOSŤOU

3,99 E
U

R

2,20 E
U

R

4,50 E
U

R

PREDAJÒA:
BERNOLÁKOVA 3

MALACKY
(SÍDLISKO DOMKY)

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455
OTVORENÉ: UT - PIA: 8 - 16, SO: 7.30 - 12, NE - PON: ZATVORENÉ

AKCIA

KDE  NÁS
NÁJDETE?

TU

B
ER

N
O

LÁ
K

O
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BERNOLÁKOVA

VEĽKOMORAVSKÁ

SMER
MESTSKÝ ÚRAD

(INKUBÁTOR)

SMER
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

J. DÉRERA

PARKOVISKO PRE ZÁKAZNÍKOV 
ZA PREDAJÒOU

PRI NAKLADACEJ RAMPE

Ïalej ponúkame NA GRIL
domácu slaninu, špekáèiky, klobásy...

PA

..

PEÈENÉ
PRASA • REBRÁHUS • KAÈICABAVORSKÉ

KOLENÁ
�����������������������

4,99

2,99

5,20
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Dňa 19. 5. 2022 
uplynú 4 roky, 
čo nás navždy 
opustila naša 
mamička, ba-
bička a pra-
babička Jana Valentová z 
Malaciek. So smútkom spo-
mínajú dcéry a syn s rodi-
nami. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

To, že sa rana 
zahojí, je len 
klamné zda-
nie. V srdci 
nám bolesť 
zostáva a ti-
ché spomínanie. Dňa 20. 
5. 2022 si pripomíname 
1. smutné výročie úmrtia  
Eduarda Brimicha z Ma-
laciek. S láskou spomína 
dcéra s rodinou a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám Citroen C3, 2010, 
1,4 benzín,servisná knižka, 
nový model,0911/615665

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim Škodu Oktáviu, ale-
bo Fabiu.Tel. 0905218938
» Kúpim AGZAT aj ne-
pojazdny nekompletný 
.0949505827
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kúpim škodu oktáviu, 
alebo fabiu 0905218938
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú. 
0907374235
» Kúpim motocykel jawa, 
čz. 0903416726

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / mes 
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187
» Dám do prenájmu gar-
sónku, Malacky, Cesta mlá-
deže, voľná od júna 2022.
Tel. 0948091425

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Kúpim dom do 85000,-.
Tel. 0949375038

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Kôpor voňavý (Anethum grave-
olens) je bylinka pochádzajúca z 
Ruska a oblasti Stredomoria. Ob-
sahuje veľa zdraviu prospešných 
látok a uplatnenie nájde aj v našej 
kuchyni. 

Liečivé účinky
Kôpor obsahuje horčík, draslík, fos-

for, meď, sodík, zinok, železo, vápnik, 
omega 3 a 6 mastné kyseliny, ale aj 
vitamíny A, B a C. Obsahom monoter-
pénov a flavonoidov nás chráni pred 
voľnými radikálmi, neutralizuje nie-
ktoré typy karcinogénov ako napríklad 
benzopyrény, ktoré sú súčasťou dymu 
z cigariet, uhlia a odpadových spaľov-
ní. „Prchavé oleje v kôpri majú jasne 
preukázateľný antibakteriálny účinok, 
podobne ako cesnak. Okrem toho je 
výborným zdrojom vápnika a tým je 
prospešný pri prevencii osteoporózy“, 
hovorí Mgr.Blažová z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava. Jeho konzumácia 
sa podľa odborníčky odporúča aj doj-
čiacim mamičkám, pretože podporuje 
tvorbu materského mlieka.

Pestovanie
Kôpor obľubuje slnečné stanoviš-

te. Vysievajte ho priamo na hriadku 
v záhrade, ale dariť sa mu bude aj v 
kvetináči. V tom prípade však bylinke 
zadovážte dostatočne hlbokú nádobu, 
keďže má dlhý koreň.

Zber
Semená kôpru zberáme v auguste a 

septembri, keď vňať začína žltnúť. Jeho 
zelenú časť zberáme počas celej sezó-
ny.

Použitie
Lístočky kôpru používame v kuchy-

ni na dochutenie omáčok, pečených 
rýb i šalátov.

Náš tip:
Kôpor si môžete nasušiť, prípadne 

zamraziť aj do zásoby. Do nádobky ur-
čenej na výrobu kociek ľadu vložte líst-
ky kôpru a zalejte vodou. Ľadové kocky 
vám v zimných mesiacoch výborne 
poslúžia pri príprave omáčok. Ak máte 
kôpru veľa, jeho čerstvé vetvičky môže-
te mraziť aj v plastových vzduchotes-
ných nádobách.

Pestujeme bylinky - kôpor

» ren
Ilustračné foto. zdroj Kathas_Fotos pixabay
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Dňa 13. 5. 2022 sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás navždy opustila

naša drahá

MIRIAM RUŽIČKOVÁ
z Malaciek.

Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť jej kroky v ňom. 
Tíško a náhle odišla spať, 
zaplakal každý, 
kto ju mal rád. 
Tá rana stále v srdci bolí 
a na ten deň zabudnúť
nedovolí. 

S láskou spomína manžel, syn Silvester
s nevestou, syn Benjamín a ostatná rodina.
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Dňa 18. mája 2022 uplynú 2 roky, kedy
nás opustila naša mama, babka a prababka

HELENA HLAVÁNOVÁ.

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

S láskou spomínajú deti s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
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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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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ

20. mája 1990
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na 
Zem prvé snímky

Výročia a udalosti
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

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

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Obec Malé Leváre 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na prenájom 

nehnuteľného majetku obce 
- pozemku reg.  „C“ parc. č. 600, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2.

Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponuka na prenájom je 800,00 €/1 rok, 
za celý predmet prenájmu + zálohové platby na energie a je určená na základe uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch zo dňa 27.4.2022.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, sú zverejnené na:

- úradnej tabuli obce Malé Leváre,
- obecnom portáli www.malelevare.sk

OZNÁMENIE
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Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Obec Malé Leváre 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na prenájom 

nehnuteľného majetku obce 
- pozemku reg.  „C“ parc. č. 5680/341, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 86421 m2.

Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na prenájom je 800,00 €/1 rok, 
za celý predmet prenájmu + zálohové platby na energie a je určená na základe uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch zo dňa 27.4.2022.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, sú zverejnené na:

- úradnej tabuli obce Malé Leváre,
- obecnom portáli www.malelevare.sk

OZNÁMENIE
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» Kúpim byt do 85000,-.Tel. 
0910539635
» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,-.Tel. 0910539635

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kurčatá mäso-
vé 1-týž 1,20 €/ks, 2-týž 
1,80 €/ks, 3-týž 2,40 €/
ks, živé vykŕmené 2,50 €/
kg, zabité očistené 3,50 €/
kg, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám zmesku pre nos-
nice 40 €/q, jačmeň 28 
€/q, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966

HOBBY A ŠPORT 11

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

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám starší klavír znač-
ky Petrof.Tel. 0949502961

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

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    

Región Trnava odštartoval sériu bez-
platných prehliadok s názvom Nepo-
znané miesta. Najbližšia prehliadka 
sa uskutoční v sobotu 21. mája, nesie 
názov Pálffyovské statky a venovaná 
bude historickej chemickej továrni na 
Majdane neďaleko Horných Orešian.

„Mnohí ľudia vnímajú chemičku v 
útrobách Malých Karpát skôr rušivo, no ja 
im poviem viac o tom, aký význam zohra-
la v histórii panstva Jozefa Pálffyho, kde 
sa nachádzala úzkorozchodná železnica 
a robotnícke kolónie,“ hovorí Miroslav Be-
ňák, architekt a člen OZ Čierne diery, ktorý 
bude prehliadkou Pálffyovské statky spre-
vádzať a prezrádza aj jednu zaujímavosť: 
„chemická továreň na Majdane pochádza 
zo skoršieho obdobia ako turisticky veľmi 
obľúbený Smolenický zámok.“ Chemická 
továreň bola založená Jozefom Pálffym v 
roku 1880 a dnes je hodnotnou industriál-
nou architektonickou pamiatkou. Oblasť 
je momentálne využívaná ako rekreačná 
a je vhodná na prechádzky. Zároveň ňou 
vedú mnohé cyklocesty spájajúce obec 
Doľany s Vodnou nádržou Orešany alebo 
smerujúce do obce Smolenice.

Kde a kedy?
„Začiatok prehliadky je o 9.45 hod. a 

bude trvať približne tri hodiny. Čas sme 
prispôsobili spoju prímestskej autobu-
sovej dopravy na trase Trnava – Horné 

Orešany, ktorý z Trnavy odchádza o 8.55 
hod. Z autobusovej stanice s príchodom 
do Horných Orešian – Pálffyho námestie v 
časti Majdánske o 9.31 hod. V oblasti však 
nie je problém ani s parkovaním osob-
ných automobilov,“ vysvetľuje Alexander 
Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Trnava 
Tourism. Prehliadka je bezplatná, no zá-
ujemcovia si miesto musia vopred rezer-
vovať. „Môžu tak urobiť prostredníctvom 
našej stránky regiontrnava.sk, e-mailom 
či telefonicky alebo aj osobne v Turistic-
kom informačnom centre Región Trnava,“ 
hovorí Alexander Prostinák.

Bezplatné prehliadky aj počas leta
Bezplatné prehliadky zo série Nepo-

znané miesta Regiónu Trnava budú po-
kračovať aj v mesiaci jún. „Počas letných 
prázdnin budú nasledovať štandardné 
bezplatné prehliadky mesta Trnavy pre 
turistov, ktoré sa budú konať každý deň,“ 
dodáva Alexander Prostinák.

Navštívte nepoznané miesta 
v regióne Trnava

» ren
zdroj foto Trnava Tourism, autor Miroslav Beňák
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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 o2 a 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.

1 249 €

3 299 €
16
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JARNÁ AKCIA
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www.kastaplus.sk
MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

PONUKALETNA

i
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Je podľa odborníkov dokázané, že 
pravidelná fyzická aktivita pomáha 
v prevencii a v zvládaní neprenos-
ných ochorení ako sú rôzne srdco-
vé ochorenia, mŕtvica, cukrovka či 
rôzne druhy rakoviny. Pomáha tiež 
pri predchádzaní vysokého krvné-
ho tlaku či pri udržiavaní zdravej te-
lesnej hmotnosti. Priaznivo ovplyv-
ňuje aj duševné zdravie a kvalitu 
života jednotlivca.

Nedostatok pohybu je spolu s ne-
správnymi stravovacími návykmi dô-
ležitým rizikovým faktorom v rozvoji 
kardiovaskulárnych a onkologických 
ochorení, ktoré sú najčastejšou príči-
nou úmrtí na Slovensku. Už samotná 
chôdza podľa odborníkov významne 
prispieva k udržiavaniu si zdravia, 
a to u dospelých aj u detí. Ak sa dieťa 
nevenuje aktívnemu športu a ani iným 
namáhavejším fyzickým aktivitám, 
malo by podľa Slovenskej asociácie pre 
výživu a prevenciu počas dňa spraviť 
minimálne 12-tisíc krokov. Vhodným 
doplnením sú prechádzky v prírode.

Minimálne dve hodiny týždenne
Príroda je zdrojom pokoja, kde je 

možné nájsť uvoľnenie, relaxáciu a pri-

navrátiť si vnútornú rovnováhu. Pozi-
tívne vplýva aj na znižovanie krvného 
tlaku, znižovanie výskytu kardiovas-
kulárnych ochorení všeobecne, a tiež 
na znižovanie výskytu diabetu typu 
II. U ľudí, ktorí praktikujú prechádzky 
v prírode, sa zlepšuje fyzická zdatnosť 
a majú kvalitnejší spánok. Zdravotné 
benefity je možné pociťovať už po krát-
kom čase kontaktu s prírodou, avšak 
štúdie odporúčajú minimálne 2 hodiny 
týždenne. Pri ľahkej dvojhodinovej pre-
chádzke po rovnom teréne (3 km/h) v 
prírode či v parku, ktorú môžu absolvo-
vať aj malé deti a seniori, je možné spáliť 
približne 5 kcal na kilogram váhy. Pri 
šliapaní do kopca sa dá spáliť za 2 hodi-
ny až približne 17 kcal na kilogram váhy.

Zdroj informácií Fb
Úrad verejného zdravotníctva SR

Pohyb prospieva telu aj mysli

» ren
Ilustračné foto. zdroj louiepastore pixabay

Spoločnosť Jobbees ako prvá na svete 
rozbieha unikátny slovensko-český pro-
jekt pod názvom Rollnik. Vďaka nemu 
budú môcť získať stálu prácu v oblasti 
poľnohospodárstva aj ľudia, ktorí boli 
doposiaľ zvyknutí len na krátke, jedno-
razové, či sezónne brigády.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a sil-
nému zázemiu, dokázala spoločnosť Job-
bees vytvoriť revolučnú profesiu, v ktorej 
záujemcovia nájdu stály, trvalý pracovný 
pomer na pracovnú zmluvu, a to aj na 
dobu neurčitú, s istotou a stabilitou až do 
dôchodku. Jej názov Rollnik je kombiná-
cia slovenského slova roľník, teda gazda, 
hospodár, farmár a anglického slova roll, 
teda rolovať, otáčať, posúvať. „Ide o to, že 
ľudia budú počas celého roka „rollovať“, 
to znamená premiestňovať sa z miesta na 
miesto, pracovať niekoľko týždňov v za-
hraničí, potom byť doma s rodinou, opäť 
niekoľko týždňov v zahraničí, opäť doma 
a vykonávať pritom rozličné poľnohospo-
dárske činnosti od práce vo vinohradoch, 
v ovocných sadoch či na chmeľnici až po 
zber úrody, vždy podľa toho, ako to má 
príroda zariadené, a to počas celého roka,“ 
objasňuje Martin Sebera, konateľ spoloč-
nosti Jobbees a dodáva, že ľudia, ktorí 
túto prácu už vyskúšali, sú spokojní. Vek 
pritom nehrá úlohu. „Spravidla zarábajú 
viac peňazí než v iných nekvalifikovaných 
prevádzkach a získavajú stále zamestna-
nie na zmluvu, so všetkými istotami a vý-
hodami,“ upresňuje.

Istoty aj na dôchodok
Projekt Rollnik má aj výrazný sociálny 

efekt a niektorým ľudom významne zlep-
ší kvalitu ich života a zabezpečí ich aj na 
dôchodok. „Sezónne práce v poľnohospo-
dárstve patria k typickým „dohodovým“ 
prácam. Treba si uvedomiť, že niektorí „do-
hodári“ sú evidovaní na úrade napríklad 
aj dvadsať rokov, neustále sa odhlasujú a 
prihlasujú, aby išli pracovať niekam na do-
hodu o vykonaní práce. Z dohody nemajú 
žiadne zdravotné poistenie, žiadne dôchod-
kové poistenie, žiadne istoty. Dôchodkový 
vek si počká na každého bez rozdielu, a nie-
ktorí nebudú mať nárok ani na minimálny 
dôchodok,“ upozorňuje konateľ a pripomí-
na, že vďaka stálej práci, ktorú Rollnik po-
núka, majú ľudia nielen pravidelný príjem, 
ale môžu dostať svoje financie späť pod 
kontrolu a zabezpečia sa aj na neskoršie ob-
dobie. „Poľnohospodárstvo je jedno z mála 
odvetví, kde sa bude manuálne pracovať 
ešte dlho, preto je tu istota práce až do dô-
chodku,“ uzatvára Martin Sebera.

Rollnik – nový druh zamestnania na svete

» PR článok, zdroj foto Rollnik
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Obec Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov týmto oznamuje, že stavebné pozemky

pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5843/1, druh pozemku Orná 
pôda vo výmere 734 m2, 
pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5843/2, druh pozemku Orná 
pôda vo výmere 734 m2, 

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre katastrálne území Plavecký Mikuláš na LV. 
č. 2161, sú určené na odpredaj a budú sa predávať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nehorších predpisov
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 
podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
nehorších právnych predpisov,

tj. minimálne za cenu 49,38 €/m2

Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nehorších právnych predpisov obec 
týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného majetku obce 
do 20.06.2022, osobne alebo poštou, do podateľne obecného úradu v Plaveckom Mikuláši
Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme na Obecný úrad obce Plavecký 
Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš 906 35 (za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie deň doručenia 
poštovej zásielky do podateľne obecného úradu v Plaveckom Mikuláši)
Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
a) Na úradnej tabuli obce od 03.05.2022
b) Na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš: www.plaveckymikulas.sk

O Z N Á M E N I E
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Máte stres? Nezabúdajte na dostatok horčíka
Magnézium, po slovensky horčík, je 

dôležitým prvkom pre celý rad proce-
sov ľudskom tele, či už pri svaloch, ner-
voch, obehovom systéme, stavbe kostí 
či pri uvoľňovaní energie z glukózy. O to 
zarážajúcejšie je poznanie, že až tretina 
slovenskej populácie trpí jeho nedo-
statkom. Obzvlášť negatívne dôsledky 
to má u ľudí, pre ktorých je typické ne-
pravidelné stravovanie, rýchly životný 
štýl   a nadmerná psychická záťaž.

Magnézium sa dá ľudovo opísať výra-
zom „životabudič“. Určite sa Vám už sta-
lo, že ste cítili nedostatok energie, pocit 
ťažkého tela, vyčerpanie, únavu a s tým 
spojené depresívne stavy. Tieto príznaky 
nedostatku magnézia ešte stále patria 
medzi znesiteľnejšie prejavy nedostatku 
horčíka. Dlhodobý nedostatok magnézia 
sa môže prejaviť aj na nesprávnom fungo-
vaní centrálneho nervového systému, čo 
môže viesť k ochoreniam ako sú depresie 
a v dnešnej dobe medzi aj tetaniu. Tetánia 
sa vyskytuje najmä u mladších ročníkov a 
zväčša jej predchádza obdobie duševné-
ho vypätia, stresu či depresie spojenom   s 
nedodržiavaním stravovacieho a pitného 
režimu.

Tetánia sa aj napriek pokrokovej tech-
nológii veľmi ťažko diagnostikuje, keďže 
sa u každého postihnutého prejavuje iný-
mi príznakmi. Medzi najznámejšie patria 
búšenie srdca, brnenie v končekoch rúk a 

nôh, niekedy aj v jazyku, pocit nedostat-
ku vzduchu, malátnosť a celková slabosť. 
Pri ťažších záchvatoch môže dôjsť aj ku 
chvíľkovej strate vedomia či kontroly nad 
koordináciu svojho tela. Pre laikov môže 
ísť o príznaky podobné infarktu. 

Príčinou tetánie je zmena hladiny hor-
číka a vápnika v tele. Môže ísť o pridru-
ženú chorobu v dôsledku inej poruchy, 
alebo aj o samostatný jav vyvolaný zlou 
životosprávou. Pri liečbe tetánie je preto 
dôležité poznať príčinu a riešiť príčinu. 
Zahŕňa tak rovnako správny duševný 

režim s dostatkom spánku a odpočinku, 
ako aj vhodnú stravu s dostatkom vápni-
ka, vitamínu D a horčíka. Pri horčíku je 
odporúčaná denná dávka 350 mg. Vyš-
šia dávka sa odporúča starším a v teho-
tenstve. Pri užívaní vo forme výživového 
doplnku je vhodné dať si magnéziový ná-
poj pred alebo po jedle. Pri lipozomálnej 
forme výživových doplnkov sú potrebné 
látky obalené v ochranných, mikrosko-
picky veľkých tukových obaloch, ktoré 
zabezpečia ich rýchlejšiu a vysokú vstre-
bateľnosť, až na úrovni 90%.             » red.
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Má 44 rokov. Ráno vstane, po modlitbe 
si cez reverendu navlečie nepriestrelnú 
vestu. Z diaľky sa ozýva dunenie, kto-
ré niekedy príde nebezpečne blízko. S 
prilbou na hlave sa napriek tomu vy-
berie do katedrály, nie však aby slávil 
omšu. Priestor s vybitými oknami teraz 
slúži ako sklad humanitárnych zásob.

Pavlo Hončaruk je biskupom v 
ukrajinskom Charkove. Za uplynulých 
11 týždňov sa z neho stal aj manažér, 
logista, organizátor, reportér, sklad-
ník, nosič, šofér, psychológ, sociálny 
pracovník. Prepája naprieč vierovy-
znaniami. Spolu s pravoslávnymi 
duchovnými slúži v podzemí metra 
bohoslužby pre ľudí, ktorí tu našli úto-
čisko. Denne organizuje rozvoz jedla a 
najpotrebnejších vecí pre rodiny ukryté 
v tmavých pivniciach. 

Mesto je podobne veľké ako Mní-
chov, pred vojnou malo 1,5 milióna 
obyvateľov. Teraz sú kedysi rušné síd-
liská opustené, domy zničené. Biskup 
Hončaruk však vie, že tu stále žijú ľu-
dia. „Okrem modlitby a každodennej 
omše sa takmer každý deň snažíme do-
stať humanitárnu pomoc do bunkrov. 
Nakladáme autá, prechádzame naoko 
opusteným a zdevastovaným mestom 
a rozprávame sa s ľuďmi, utešujeme 
ich, spovedáme.“ Ani kostoly nie sú 
bezpečným miestom, pokiaľ nemajú 

suterén. Bomby a rakety padajú bez 
rozdielu na všetky budovy. „Nič už nie 
je sväté,“ hovorí biskup Hončaruk. 

Kto mohol, utiekol na západ. Ostat-
ným posielajú pomoc zo zahraničia, 
no v istej miere aj zo západných oblastí 
Ukrajiny. Kyjevský arcibiskup Svjatoslav 
Ševčuk v rozhovore s ACN podčiarkol vý-
znam udržania ekonomiky: „Je dôležité, 
aby sa potraviny a iné výrobky na Ukra-
jinu len nedovážali, ale aby sa uchovala 
ich výroba v regiónoch, kde to je v súčas-
nosti možné. Aj takto musíme ľuďom dá-
vať nádej, orientáciu a posilňovať ich.“ 

Kňazi a rehoľníci naďalej ostávajú 
s miestnymi. Ani biskup Hončaruk ne-
uvažuje o odchode z Charkova: „Kým 
budú v meste veriaci, budem s nimi. 
Boh a moja viera mi k tomu dajú silu. 
My – kňazi – nie sme ozbrojení. Našimi 
zbraňami sú Božie slovo a modlitba.“

Informácie o možnosti pomôcť obetiam 
vojny nájdete na www.acnslovensko.sk

Kostoly už 
nie sú bezpečným miestom

» ACN
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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 

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20-týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Predaj 15 týždňových  kuričiek DOMINANT
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 24. 5.
/trhovisko/
Malacky 24. 5.
/trhovisko/
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0905 859 679

INZERCIA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

  5500%%
až do
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-50%
NA VŠETKY 

OKULIAROVÉ SKLÁ

ŠTEFÁNIKOVA 514

  OPTIKADROPTIK  WWW.DROPTIC.SK             
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Ubytovna ˇ Duby3

0908 746 049

2-lôžkové izby
vlastná kuchynka

so základným
vybavením a chladničkou

vlastná kúpeľňa
parkovanie priamo v areáli

kamerový system
odhlučnené izby

WIFI v cene
rodinná atmosféra
zdieľaná práčovňa

tichá lokalita v blízkosti
lesa

TESCO 300 m

B2B 
 výška nájmu
šitá na mieru

0908 7

vvyb

park

tic

 v
š
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Vysoká pri Morave
Najnižšie podanie: 113 000 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 03.06.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Dom kultúry RUŽINOV, miestnosť 
č. 271, Ružinovská 28, 821 03 
Bratislava, Bratislava, okres 
Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 
15 000,00 EUR

Predmet dražby: rodinný dom súpisné č. 407, na ul. Námestie Antona 
Kadnára v obci Vysoká pri Morave. K domu prislúchajú pozemky parcelné 
č. 125/1, parcelné č. 126/3, parcelné č. 152/2. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 327, k.ú. Vysoká pri Morave.

Kontakt: 0903 404 713
drazby@heypay.sk, www.heypay.sk

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.

1x
 H

1x
 H

1x H1x H
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 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:
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KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

Obchodná 566/13 (za poštou)

0907 493 164 • 0907 244 988

nové pomníky / oprava starých
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

41
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 € 549 €

769 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk

1500

1500

15
00

800

2300
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Obec Jakubov, Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov
Obec Jakubov  zmysle §3 a § 4  zákona NR SR 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 NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy Jakubov
s predpokladaným nástupom do funkcie od 1. júla 2022

Kvalifikačné a osobitné predpoklady:
• kvali�kačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle 
zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
1/2020 Z.z. o kvali�kačných predpokladoch pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov 
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe 
• bezúhonnosť 
• zdravotná spôsobilosť 
• ovládanie štátneho jazyka 
• znalosť príslušnej legislatívy, organizačné  a riadiace schopnosti  

Požadované doklady:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní 
• štruktúrovaný životopis 
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti 
• návrh koncepcie rozvoja Materskej školy Jakubov
• súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania 
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 
138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov (uchádzač predloží 
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho 
osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná 
obžaloba) 
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu 
činnosti 

Uzávierka prihlášok: do 25.05.2022 do 15.00 hod. 
Prihlášky posielajte na adresu: 
Obecný úrad Jakubov, Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov. 
Obálku označte „Výberové konanie materská škola“ „Neotvárať“. 

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne 
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky do výberového konania. Neúplné prihlášky 
nebudú akceptované.  
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách (Kaufland) Mzda: 4,379 €/h. brutto

v Malackách (Billa) Mzda: 3,713 €/h. brutto

POS nutný. Nástup ihneď. 
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

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

Navliekanie       950 EUR
Lisovanie    1000 EUR
Lepenie    1000 EUR
Brúsenie    1000 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:

(Základ 700 EUR + BOZP a prítomnosť 175 EUR + produktivita)
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ÈAŠNÍKA

Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

HOTEL ATRIUM
prijme na TPP

Prax v odbore nutná. Nástup ihneï.
Zmluvne dohodnutý plat

1250 EUR brutto + príplatky.
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Hľadáte prácu?
Pridajte sa k nám.

Ponúkame voľné pracovné miesto
na pozíciu UPRATOVAČKA

v Autopriemyselnom parku Lozorno. Práca 
od pondelka do piatka na rannú a poobednú

zmenu. Nástupný plat je od 570 € ne	o. 
Po zapracovaní možné zvýšenie mzdy.

Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.

Viac info na tel: 0918 445 908
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Zber sa vykonáva v dedinke Prottes, ktorá je 28,2 km 
vzdialená od Malaciek. Pracovná ponuka začína okolo 

15.6.2022 a končí na konci júla 2022. Pracuje sa 7 dní
v týždni, 9 hod. denne. Nemecký jazyk nie je 

podmienkou vítana je angličtina aspoň u jedného 
z partie. Platobné podmienky 9 €/hodina + preplatenie 

cestovného. V prípade záujmu a bližších informácii 
kontaktovať slovensky hovoriacu osobu na 

tel. č. 0043 676 380 6140

RAKÚSKA FIRMA BRANDL OBSTBAU 
HĽADÁ (PARTIU) 3-4 OSOBY 

NA ZBER MARHÚĽ DO RAKÚSKA

18. mája 1984
začala výstavba sídliska Ťahanovce v Ko-
šiciach

Výročia a udalosti

16
-0

01
2

KLIMATIZÁCIE

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

0910 111 100 | info@klimatizacia.info

predaj   montáž   servis

aj na splátky
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OBEC MARIANKA, 
Obecný úrad, Školská 32, 900 33 Marianka

v  zmysle § 3 a § 4  zákona NR SR 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 NR SR 
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Materskej školy  v Marianke 

(bez právnej subjektivity) s predpokladaným nástupom do funkcie 
od 1. septembra 2022

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria 
a požiadavky:
• kvali�kačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 1/2020 Z. z. o kvali�kačných predpokladoch pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov, 
• minimálne 5 rokov pedagogickej praxe, 
• bezúhonnosť, 
• zdravotná spôsobilosť, 
• ovládanie štátneho jazyka, 
• znalosť príslušnej legislatívy, organizačné  a riadiace schopnosti,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu 
činnosti,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa 
§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.  v znení neskorších predpisov 
(uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o 
skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie 
a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba) 
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu,
• súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými 
dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v 
zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ MŠ - 
NEOTVÁRAŤ“ do 6. júna 2022 do 15:00 hod. na adresu: 
Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené 
najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 
požadované predpoklady.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky. 
Neúplné prihlášky nebudú vyhlasovateľom akceptované.
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HĽADÁ KUCHÁROV
STABILNÁ PRÁCA AJ V ČASE KRÍZY A LOCKDOWNOV

STAŇTE SA SÚČASŤOU PROFESIONÁLNEHO TÍMU
KUCHÁROV A ZARÁBAJTE 1200 € PLUS 13. A 14. PLAT

- Možnosť zárobku 1200 € netto
- 13. a 14. plat + nadčasy
- Nástupný bonus 900 €
- Príspevok na ubytovanie 100 €
- Príspevok na dopravu do 50 €
- Samozrejmosť je strava a pitný režim
- Kompletné pracovné oblečenie a obuv
- Zamestnanecká karta na zľavy vo všetkých

Medusa prevádzkach, Multisport karta
- Zázemie najväčšej gastronomickej spoločnosti

na slovenskom trhu
- Školenia, profesionálny rozvoj v rámci 

unikátneho projektu Medusa Academy

Práca v Devínskej Novej Vsi
tel.č.:  +421 901 902 313
e-mail: vw.personalne1@medusaservices.sk
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p r í j m e m e  č a š n í k a
1 0 0 0 €  v  č i s t o m  /  m e s i a c

m o ž n o s ť
u b y t o v a n i a

# p o c t i v a p i v a r e n
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MOŽNOSŤ
UBYTOVANIA

1500 - 1800€ v čistom / mesiac

Polícia aj v mesiaci apríl zazname-
nala úspešné podvody na senio-
roch. Upozorňuje najmä starších 
ľudí, aby si dali pozor a s cudzími 
osobami nekomunikovali.

Tentokrát podvodníci zaradili do 
repertoára legendu policajt. V telefóne 
sa predstavia ako policajti a predstiera-
jú, že osoba, teda vnuk či syn je zadr-
žaná políciou, komunikuje v mene ad-
vokáta, sudcu a žiada kauciu. „V marci 
vyskúšali podvodníci aj inú verziu, 
keď sa volajúci predstaví ako prísluš-
ník kriminálnej polície a potenciálnej 
obeti povie, že bude vykradnutá a má 
si nachystať všetky peniaze, cennosti 
a tieto má vyhodiť von oknom, kde už 
bude čakať údajný policajt,“ informo-
vala Mária Linkešová, vedúca odde-
lenia komunikácie a prevencie Kraj-
ského riaditeľstva policajného zboru 
Trnava.

V okrese Piešťany sa obeťou pod-
vodu stal 90 ročný starý pán. Muža 
presvedčili, že jeho brat potrebuje 
súrne 10 tisíc eur. Keď im starček pe-
niaze dal, o podvod sa pokúsili opäť na 
druhý deň. Našťastie im to druhýkrát 
už nevyšlo.

O peniaze prišla aj 83 ročná pani 
z okresu Galanta. V noci jej volala cu-
dzia osoba, ktorá jej oznámila, že jej 
syn leží v nemocnici a potrebuje hoto-

vosť 4000 eur. Peniaze nechala podľa 
pokynov v igelitovej taške pred bránou 
rodinného domu. Cez okno potom sle-
dovala muža, ktorý bol zahalený a pe-
niaze si z dohodnutého miesta zobral.

Extrémne presvedčivo znel aj te-
lefonát, ktorý prijala 81 ročná pani v 
okrese Dunajská Streda. Od dôchod-
kyne žiadal 1000 eur. Ženu otázkami 
tak zmanipuloval, že nakoniec získal 
aj všetky informácie o jej blízkych a zo-
snulom manželovi.

„Upozorňujeme, že podvodníci 
ovládajú manipulačné techniky, kto-
rými vedia od ľudí najskôr vylákať 
potrebné informácie o ich rodine a po-
tom im vyrozprávajú príbehy, ktorým 
obete ľahko uveria. Pod nátlakom a v 
snahe pomôcť blízkym v ťažkej život-
nej situácii konajú podľa presných in-
štrukcií z telefónu. Skôr ako chcete nie-
komu pomôcť, informácie si dôkladne 
preverte,“ prízvukuje Mária Linkešová 
a dodáva: „žiadame príbuzných senio-
rov, aby si v našom mene pohovorili so 
svojimi starými rodičmi a blízkymi, a 
upozornili ich na tieto podvody. Ak sa 
stanú obeťou podvodu, aj pokus o pod-
vod je trestný čin, seniori môžu ihneď 
kontaktovať políciu na bezplatné číslo 
158. Sme im k dispozícii 24 hodín den-
ne 7 dní v týždni.“

Pozor - podvodníci 
okradli ďalších seniorov

» ren
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nástupný plat až do výšky 970 €

balenie okien

práca s VZV výhodou

(základná zložka mzdy 890 € + bonus za dochádzku) 

Životopisy zasielať na adresu:
zamecnikova@hsf.sk
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