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Z vlastnej skúsenosti viem, že rie-
šenie zložitých životných situácií 
prináša so sebou mnoho ťažkostí. 
V každom prípade je však potrebné 
zachovať si chladnú hlavu a nepod-
liehať emóciám, pretože zvyčajne 
nič nie je také zlé, ako sa javí.

Častokrát si to, čo sa okolo nás 
deje, príliš pripúšťame k telu a prob-
lémy, ktoré nám prišli do cesty, berieme 
veľmi vážne. Postupne v nás narastá 
napätie, dostaví sa smútok, hnev a ne-
zriedka aj pocit bezmocnosti. Pri hľa-
daní riešení, ako sa vymaniť z ťažkostí, 
do ktorých sme sa z rozličných príčin 
dostali, sa potom zvykneme zacykliť a 
nevieme nájsť cestu von.

Niekedy veľmi pomôže, ak sa nám 
podarí získať od problému odstup a 
pozrieť sa naň z iného uhla. Práve vďa-
ka tomu môžeme získať inú perspektí-
vu a vidieť veci, ktoré nám boli doteraz 
skryté. Kdesi som čítala, že je tiež účin-
né, ak si predstavíme, že náš problém je 
v skutočnosti problémom niekoho iné-

ho, a my sa stávame len radcom, ktorý 
sa musí zamyslieť nad tým, ako dotyč-
nému pomôcť či poradiť. Aj vďaka ta-
kémuto prístupu môžeme objaviť rieše-
nia, ktoré nám napokon pomôžu sa zo 
spletitej situácie čo najlepšie vymotať.

Ak si napriek všetkému nevieme 
poradiť, skúsme sa obrátiť na nieko-
ho, komu dôverujeme. Nezaintereso-
vaná osoba môže mať na celú vec cel-
kom iný pohľad, nepodlieha emóciám, 
má iné životné skúsenosti, a tak môže 
vidieť aj iné možnosti a východiská.

Albert Einstein povedal, že 
„uprostred ťažkostí leží príležitosť“, 
a tak by sme možno problé-
my nemali vnímať len v 
negatívnom zmysle, ale 
tiež ako príležitosť pre-
hodnotiť svoj doterajší 
život a zároveň ako 
šancu urobiť čosi pre 
jeho zmenu k lepšie-
mu.

Pozrieť sa na veci s nadhľadom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

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

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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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
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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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 50 %

na vybrané
kamene

do 31. 6. 2022

Pri objednaní
kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
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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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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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Absolventi škôl každoročne na konci 
školského roku riešia dilemu, či sa po ma-
turite alebo promócii musia hneď prihlá-
siť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť 
sociálne odvody, prípadne či majú nárok 
na dávku v nezamestnanosti alebo iné 
dávky. Prinášame užitočné informácie.

Absolventi škôl povinnosti voči Soci-
álnej poisťovni po ukončení štúdia zatiaľ 
nemajú. „Čakajú na nich až po uplatnení sa 
na pracovnom trhu – teda až keď sa zamest-
najú alebo si nájdu brigádu a povinnosti 
vtedy za nich plní ich zamestnávateľ, alebo 
ak začnú podnikať, povinnosti im vzniknú 
až na budúci rok podľa dosiahnutých príj-
mov z podnikania uvedených v daňovom 
priznaní za celý rok 2022,“ uvádza Sociálna 
poisťovňa na svojej webovej stránke.

Na dávky nárok nemajú
Študent (žiak strednej školy alebo štu-

dent denného štúdia vysokej školy) nie je 
počas štúdia povinne poistený na sociálne 
poistenie. Preto nemá voči Sociálnej po-
isťovni počas celého štúdia a ani po jeho 
ukončení nijaké prihlasovacie, oznamova-
cie ani odvodové povinnosti. A keďže štu-
dent nie je poistený, nevzniká mu ani nárok 
na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. 
„Výnimku tvoria tí študenti, ktorí sa dob-
rovoľne poistili a platili si už počas štúdia 
dostatočne dlhé obdobie poistné. Odvádza-
nie poistného je základnou podmienkou na 

priznanie a výplatu konkrétnej dávky zo 
sociálneho poistenia - podľa typu dobro-
voľného či povinného poistenia pri splnení 
všetkých ďalších podmienok na konkrétnu 
dávku,“ informuje Sociálna poisťovňa.
 
Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia alebo 
ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, to 
znamená v prípade študenta ukončením 
štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovna-
ko zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa zisťuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti. Študenti-siroty z tých 
škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša 
ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a 
obrany), sú však povinní takéto potvrde-
nie predložiť pobočke Sociálnej poisťovne 
sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – 
siroty študujúce v zahraničí.

Viac informácií o postavení študenta 
vo vzťahu k sociálnemu poisteniu, vráta-
ne možností dobrovoľného poistenia, sú 
zverejnené na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne.

Povinnosti absolventov škôl 
voči Sociálnej poisťovni

» ren
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Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že stavebné 
pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu:

a) parc. č. 11837, diel č. 2 o výmere 458 m2, druh pozemku orná pôda,
     parc. č. 11838/1, diel č. 6 o výmere 58 m2, druh pozemku orná pôda;
b) parc. č. 11837, diel č. 3 o výmere 525 m2, druh pozemku orná pôda,
     parc. č. 11838/1, diel č. 7 o výmere 17 m2, druh pozemku orná pôda;
c) parc. č. 11838/1, diel č. 9 o výmere 536 m2, druh pozemku orná pôda;
d) parc. č. 11838/1, diel č. 10 o výmere 587 m2, druh pozemku orná pôda;

zamerané v zmysle GP č. 19/2022 zo dňa 16. 3. 2022 vyhotoveného geodetom Marekom Višvaderom 
GEO-MAPA (IČO : 41 405 960) odčlenené od pozemkov reg. „C“ parc. č. 11837, orná pôda o výmere 
1144 m2,  zapísaný na LV č. 904 a parc. č. 11838/1, orná pôda o výmere 1381 m2, zapísaný na LV č. 
4064 nachádzajúcich sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, 
ktoré sú určené na odpredaj sa budú predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, 
minimálne za cenu 95,00 €/1 m2.
Cena pozemku je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch 
č. 5/2022-B zo dňa 16. 3. 2022  minimálne 95,00 €/ 1 m2.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia pozemku, výmera a parcelné číslo sú k dispozícii na 
Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín a zverejnené na:

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

V súlade s bodom 10 písm. d.) schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže výberová 
komisia schválená na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch dňa 16. 3. 2022 
uznesením č. 5/2022-C  rozhodla o:

úprave schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „podmienky OVS“) 
pozostávajúcej z odstránenia bodu 4. a bodu 5. podmienok OVS,
predĺžení termínu na predkladanie návrhov na odpredaj do 4. 7. 2022 do 12.00 hod. s 
vyhodnotením dňa 4. 7. 2022 o 16.30 hod.

O Z N Á M E N I E

20. júna 1976  
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo 
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

Výročia a udalosti
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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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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STENY × STROPY × PODLAHY
STRECHY × PODKROVIA

ZÁKLADY
0908 873 577

STRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIE

19. júna 1946
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený 
za prezidenta ČSR

Výročia a udalosti
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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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0SMART 76 mm // HARMONY 82 mm

PLASTOVÉ OKNÁ

0911 690 217
0905 690 217MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3

datom@datom.sk
www.datom.sk

NAŠA
PONUKA

» OKNÁ, DVERE, HST
» ROLETY, ŽALÚZIE, Z 90

» PARAPETY AL, PVC
» SIETE, SITOVÉ DVERE

» OPRAVY A SERVIS
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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
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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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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

18. jún 1815
v bitke pri Waterloo bol Napoleon Bona-
parte definitívne porazený

Výročia a udalosti
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Ťažko je ne-
s p o m í n a ť , 
keď v očiach 
slza stojí, ťaž-
ko je zabud-
núť, keď srd-
ce stále bolí. Dňa 17. 6. 2022 
uplynulo 11 rokov, čo nás  
navždy opustil otec, ded-
ko Ján Bíla zo Studienky. S 
láskou spomína syn Radko 
s manželkou a s vnúčatami 
Radkom a Natálkou.

Keby sa tak 
dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa 
dlaňou a po-
čuť Tvoj hlas. 
Už sa však 
nevráti, čo čas vzal, ostali 
len spomienky a v srdci žiaľ. 
Dňa 17. 6. 2022 uplynulo 8 
rokov od smutnej chvíle, 
keď nás navždy opustil náš 
milovaný syn Peter Kohút 
zo Záhorskej Vsi. S láskou 
spomína celá rodina. Kto 
ste ho poznali, spomínajte 
s nami.

To, že sa rana 
zahojí, je len 
klamné zda-
nie. V srdci 
nám bolesť 
zostáva a 
tiché spomínanie. Dňa 19. 
06. 2022 si pripomíname 
smutné výročie – 10 rokov 
úmrtia nášho ocka, dedka 
Augustína Pellera z Mala-
ciek. S láskou spomína dcé-
ra Iveta, zať Milan a vnučky 
Nikolka a Natálka. Kto ste 
ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 26. 06. 2022 by sa dožil 
100 rokov Bohumil Antálek 
z Brodského. Aj keď si odi-
šiel a nie si 
medzi nami, 
v srdciach zo-
staneš stále s 
nami. S láskou 
spomína man-
želka, syn s manželkou, 
dcéra, vnuk, vnučky, prav-
núčatá, prapravnúčikovia a 
celá rodina.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim havarované, mo-
toricky poškodené auto aj 
motocykel.Tel. 0903416726

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY     

02 AUTO-MOTO / iné 
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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
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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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 7. a 28. 6.
/trhovisko/
Malacky 7. a 28. 6.
/trhovisko/

21. júna 1990
bolo založené Slovenské hemofilické zdru-
ženie

Výročia a udalosti
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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 €

 

  5500%%
až do

63
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» KUPIM TRAKTOROVU VLEC-
KU, ROZMETADLO, FEKAL, 
AUTOVLEK V HOCIJAKOM 
STAVE, TRAKTOR, NAKLA-
DAC UNC, BOBCAT, LOCUST 
0910433620
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / mes 
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187
» Prenajmem 1-izb byt 
v Ma, Záhorácka,.Tel. 
0948760963
» Vezmem do prenajmu 
nezariadeny 2 izbovy byt 
v meste, s balkonom, max 
4 poschodie, do 450e.Tel. 
0910539635

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,-.Tel. 0910539635
» Kúpim starý dom do 
35000,-.Tel. 0949354813
» Kúpim dom do 85000,-.
Tel. 0949375038
» Kúpim byt do 85000,-.Tel. 
0910539635
» Vezmem do prenájmu 
nezariadený 2 izbový byt v 
meste, s balkónom, max 4 
poschodie, do 450e. 0910 
539 635

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682
» Predám plné použité teh-
ly cca 500 ks, cena 0,10 € /
ks.Tel. 0903030001
» Predám stavebnú mie-
šačku 150 l, na kompresor 
hadicu 60 m, na vodovod-
nú šachtu poklop 64 x 64 
cm, hoblovací valec s noža-
mi š 25 cm. Tel. 0911393881

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

Občianska
riadková
inzercia

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

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

10
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Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že stavebné 
pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu:

novoutvorený pozemok reg. „C“ parc. č. 413/2 o výmere 145 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha, zameraný v zmysle GP č. 22/2022 zo dňa 16. 3. 2022 vyhotovený geodetom Marekom 
Višvaderom GEO-MAPA (IČO : 41 405 960) odčlenený od pozemku reg. „C“ parc. č. 413/2, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 277 m2 a 
pozemok reg. „C“ parc. č. 413/1 o výmere 456 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
zapísané na LV č. 904, nachádzajúce sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre,

ktoré sú určené na odpredaj sa budú predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, 
minimálne za cenu 120,00 €/1 m2.

Cena pozemku je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch 
č. 7/2022-B zo dňa 16. 3. 2022  minimálne 120,00 €/ 1 m2.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia pozemku, výmera a parcelné číslo sú k dispozícii na 
Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín a zverejnené na:

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

V súlade s bodom 10 písm. d.) schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže výberová 
komisia schválená na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch dňa 16. 3. 2022 
uznesením č. 7/2022-C  rozhodla o:

úprave schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „podmienky OVS“) 
pozostávajúcej z odstránenia bodu 4. a bodu 5. podmienok OVS,
predĺžení termínu na predkladanie návrhov na odpredaj do 4. 7. 2022 do 12.00 hod. s 
vyhodnotením dňa 4. 7. 2022 o 16.00 hod.

O Z N Á M E N I E
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Bocán s.r.o., 

AKCIA 
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 do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022

V súvislosti s dopravnými nehoda-
mi na diaľnici, upozorňuje polícia 
vodičov, aby pri nehodách neriešili 
rozbité autá a dostali sa čo najskôr 
do bezpečia, mimo diaľnicu.

Čo teda v žiadnom 
prípade nerobiť?

- zostať po nehode v aute
- vystupovať do strany prichádzajúcich 
vozidiel
- postaviť sa pred alebo za auto a čakať 
tam na pomoc
- pohybovať sa voľne po diaľnici
- regulovať dopravu na diaľnici
- postaviť sa tesne za zvodidlá
- opravovať poruchu na mieste

Myslite na bezpečnosť posádky!
- dajte si reflexné vesty
- vystúpte cez pravé dvere vozidla
- choďte do bezpečia, mimo vozovku, 
najlepšie v dostatočnej vzdialenosti za 
zvodidlá

- z bezpečného miesta privolajte pomoc 
na čísle 158 a prípadne kontaktujte bez-
platnú nonstop linka SOS CENTRUM 
0800 100 007
- pokiaľ to situácia dovoľuje, nezabud-
nite na vozovku umiestniť výstražný 
trojuholník. Umiestnite ho v dostatoč-
nej vzdialenosti od vášho vozidla.

Informácie poskytlo 
Krajské riaditeľstvo policajného 

zboru v Trnave

Zostať po nehode na diaľnici 
je obrovské riziko

» ren
zdroj foto Mizianitka pixabay

Komfortné dvere
do každej vane
Montáž dverí do každej vane 
komfortne, iba za 8 hodín, 
bez búrania.

www.dveredovane.sk
+421 950 593 026
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0902 272 708

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie

domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac

za prijateľné ceny

24. júna 1942  
vyhladenie obce Ležáky nacistami

25. júna 1947  
prvé vydanie denníka Anny Frankovej

Výročia a udalosti

INZERCIA

0905 859 679
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SKLÁ
NAJRYCHLEJŠIE SFARBENIE NA SVETE

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK             0918 237 833            WWW.DROPTIC.SK   
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» Predám zmesku pre nos-
nice 40 €/q, jačmeň 28 
€/q, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám 14-mesačného 
kanca mangalice a 14-me-
sačnú prasnicu mangali-
ce, lacno - cena 1 €/kg.Tel. 
0915120116  
» Predám brojlerové kur-
čatá týždňové až trojtýž-
dňové, cena dohodou. Tel. 
0905835768

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožitnos-
ti, hodiny, mince, rádio.Tel. 
0903765606

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 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.

16
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AKCIA

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)

tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk

www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h

So: 7:30 - 13:00 h

DCD708 D2

179,95
195,50

ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

D25133

800 W
2,6 J 139,95

155,95

ŠPECIÁLNA CENA

1

950 W
125 mm

E4117

59,95
75,95

ŠPECIÁLNA CENAm 59
7

ŠPECIÁLNA

ŠPECIÁLNE CENY
INDIVIDUÁLNE CENOVÉ

PONUKY

2x18V 
2Ah 65Nm

Pri príležitosti sviatku všetkých detí 
sa v tomto roku rozhodla Materská 
škola Gajary po prvý raz zorganizovať 
podujatie pod názvom Gajarský toma-
hawk. 

Akcia sa stretla s veľkým záujmom 
detí a pedagógov. Do Materskej školy 
Gajary  sa však dostane iba obmedze-
ný počet detí a tak sa riaditeľka MŠ 
Gajary so svojimi kolegyňami rozhodla 
vytvoriť projekt podujatia pre všetky 
deti s ich rodinami.  Na uskutočnenie 
podujatia vypracovala projekt a získala 
finančnú dotáciu.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
podpore Nadácie SPP. 

Podujatie sa konalo 28. mája 2022 
na futbalovom štadióne ŠK Gajary, kde 
všetkých účastníkov privítal náčelník - 
moderátor Disco Leo. 

Zmyslom akcie bolo spoločné 
stretnutie všetkých detí s rodinami a 
priateľov MŠ Gajary, ktorým sme chceli 
priblížiť kultúru a spôsob života indiá-
nov v odľahlých prériách. Tím zamest-
nancov materskej školy sa spoločne s 
dobrovoľníkmi na tento deň dôkladne 
pripravili. Spoločne si ušili indiánske 
kostýmy, vyrobili kulisy, dekorácie,  
pripravili si čelenky, náramky, náhr-
delníky, tričká a na túto tematiku vy-
zdobili aj celý futbalový štadión. Pre 
deti bol pripravený bohatý program. 
Na tee pee stanovištiach plnili najrôz-
nejšie úlohy ako lukostreľba na divú 
zver, jazda na koni, stavanie tee pee 
stanov, preskakovanie ohňa, preťa-
hovanie lanom, tunel odvahy, či hod 
na bizóna a mnohé iné. Nechýbal ani 
skákací hrad, cukrová vata, balóniky 
či popcorn. Veľkému záujmu sa tešilo 
stanovište „náčelníka Sivého vlka“  so 
živými zvieratkami, ktoré mohli deti 
sledovať z bezprostrednej blízkosti či 

dokonca niektoré si aj pohladiť. 
Svoje zručnosti  si návštevníci mohli 

vysúšať v kreatívnom kútiku, kde si 
spoločne vyrábali indiánske čelenky, 
nechali si pomaľovať tvár, či zapliesť 
indiánske vrkoče.

Na podujatí vystúpila aj skupina 
bubeníkov, ktorá do svojho bubnova-
nia aktívne zapojila aj návštevníkov 
podujatia. Vďaka veľkej podpore dob-
rovoľníkov a sponzorov sa návštevníci  
mohli občerstviť v bufete, pochutiť si na 
cigánskej pečienke či guláši.  

Podujatie sme ukončili spoločným 
indiánskym tancom. 

Ďakujeme sponzorom a všetkým, 
ktorí sa aktívne zapojili do realizácie 
projektu. Vďaka Vám sme mohli toto 
podujatie uskutočniť a spraviť radosť 
všetkým deťom. Poďakovanie patrí 
malým i veľkým návštevníkom podu-
jatia z okolitých obcí. Tešíme sa na Vás 
opäť v nasledujúcom roku. 

Howgh

Gajarský tomahawk
– MDD na indiánsku nôtu

» Jana Fordinálová
riaditeľka MŠ Gajary

10
-0

15
5

Podujatie Gajarský tomahawk
sa uskutočnilo vďaka podpore
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Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že nehnuteľ-
nosť – pozemok, ktorý je určený na predaj z dôvodu neupotrebiteľnosti, nachádzajúci sa v  obci Malé 
Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísaný na LV č. 4064, odčlenený od parc. č. 11686, ostatná plocha o 
výmere 1155 m2 v zmysle GP č. 104/2021 zo dňa 30. 9. 2021 vyhotoveného geodetom Marekom 
Višvaderom GEO-MAPA (IČO : 41 405 960) ako novoutvorený pozemok reg. „C“ parc. č. 11686/1, 
ostatná plocha o výmere 449 m2 sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu 
ponuku, minimálne za cenu 45,00 €/1 m2. Pozemok sa nachádza v blízkosti zastavanej časti obce za 
cintorínom.

Cena pozemku je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch
č. 81/2021-B zo dňa 15. 12. 2021 .

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia pozemku, výmera a parcelné číslo sú k dispozícii na 
Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín a zverejnené na:

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

V súlade s bodom 8 písm. d.) schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže výberová 
komisia schválená na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch dňa 15. 12. 2021 
uznesením č. 81/2021-C  rozhodla o predĺžení termínu  na predkladanie návrhov na odpredaj 
do 4. 7. 2022 do 12.00 hod. s vyhodnotením dňa 4. 7. 2022 o 16.30 hod.

O Z N Á M E N I E
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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme
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Kamenárstvo STONETEC

GARANCIA KVALITY
MONTAZE A VYROBY

Kamenárstvo STONETEC s.r.o., Prievozská 18 v Bratislave, info@stonetec.sk. www.stonetec.sk
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Rozsah úväzku: 100% � Platové podmienky: plat zamestnanca 
bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 
338/20159 Z. z., ktorými ustanovujú Platové tarify PZ a OZ a 
zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, 
účinné od 01.01.2020 � Požiadavky na zamestnanca: vzdelanie 
podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. � Osobnostné predpoklady a zručnosti: 
znalosť práce s PC (Word, PowerPoint, Edupage a práca s 
internetom) � Ďalšie požiadavky: komunikačné a organizačné 
schopnosti, práca v tíme a samostatnosť, zodpovednosť, lojalita, 
�exibilita, dôslednosť, tvorivosť
Veľkou výhodou je možnosť poskytnutia bytu.

Základná škola Rohožník
príjme do pracovného pomeru
učiteľa/ku ZŠ (1. stupeň)

Kontaktná osoba:  Mgr. Marta Pfeilerová
0907 716 660, 034 658 81 94

marta.pfeilerova@zsrohoznik.sk

10
-0

15
1Hľ

ad
ám

 p
ra

co
vn

ík
a

na
 re

ce
pc

iu
 d

o
fit

ne
ss

ce
nt

ra
 v

 M
A

Aj
 š

tu
de

nt
 V

Š,
 d

ôc
ho

dc
a

1/
2 

úv
äz

ok
 4

50
 €

 b
ru

�o
Te

l. 
09

05
 9

23
 9

23
 

41
-0

2

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 

63
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0905 859 679

INZERCIA

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
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

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
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

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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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469
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Spojená škola sv. Františka Assiského
ponúka voľné pracovné miesto

na pracovnú pozíciu

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. 8. 2022
Pracovný úväzok: 100%
Základná hrubá mesačná mzda: 550 - 650 €
Požiadavky:
- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť,
   pracovitosť 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať
poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená
škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01
Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu 
bobikova.hana@csmalacky.sk. do 30. 6. 2022.

K žiadosti je potrebné priložiť:
- Životopis (aj s uvedením telef. čísla) 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
   výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní
na osobný pohovor.
Kontakt: Hana Bôbiková, 0918 421 759

UPRATOVAČKA
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Spojená škola sv. Františka Assiského
ponúka voľné pracovné miesto

na pracovnú pozíciu

Predpokladaný deň nástupu do práce: 01. 09. 2022
Pracovný úväzok: plný úväzok
Požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- znalosť práce s PC - dobrá úroveň ovládania PC (Word,
   Excel, PowerPoint, práca s internetom)
- zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
- veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
- schopnosť samostatnej práce
- zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
- poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
- tvorivosť a trpezlivosť
- uprednostníme empatických učiteľov so záujmom
   o nové formy a metódy učenia

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať
poštou alebo zaslať elektronicky na adresu 
csmalacky@csmalacky.sk, príp. doručiť osobne na
adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, 
Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky).

K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla),
   motivačný list
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
   výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní
na osobný pohovor.
Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

UČITEĽ/KA ZŠ (1. stupeň)
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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: 3,70€/h. netto
Nástup ihneď. POS NUTNÝ! 
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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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1 6 0 0 €  -  1 8 0 0 €  v  č i s t o m  /  m e s i a c
p r í j m e m e  k u c h á r a

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

MOŽNOSŤ
UBYTOVANIA
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MOŽNOSŤ
UBYTOVANIA

1600 - 1800€ v čistom / mesiac
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OBEC MALÉ LEVÁRE
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie 

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V MALÝCH LEVÁROCH 

s nástupom od 1. 8. 2022.

Bližšie informácie sú uvedené na
web stránke obce www.malelevare.sk
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

montáž do 15 dní
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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0944 113 140

AKCIA
DO 30. JÚNA

2022
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo


