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Máme byť za čo vďační

0908 437 079

e-mail: office@e-manag.sk

034/774 3321, 0948 062 319

PREDAJ KRMÍV, SENA, SLAMY
A VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

0917 568 470

CHUDÍK

MINIBAGROM do 1 t

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

0910 444 007

minibager.mk@gmail.com
m

10-0212

MALACKY, Kozia 46/B

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO

VÝKOPOVÉ
PRÁCE
10-0015

KRMIVÁ

www.cistyodpad.sk

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU
0905 536 559

16-0154

PREDAJ LIAHNÍ
PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

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

NONSTOP
0908 151 982

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
16-0015

0907 721 667, Malacky

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

TEPOVANIE

KANALIZÁCIA?

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

MALACKY
Nová ul. 39
16-0011

• UMÝVANIE OKIEN

52-0005-1

• UPRATOVANIE

10-0207

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

Karol Mikláš

HĹBKOVÉ

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

10-0004

ING. KUBAŠKA

UPCHATÝ
ODPAD?

0905 621 229

16-0144

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

» Renáta Kopáčová, redaktorka

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

NÁTER: EUROOKIEN,
OKIEN, DVERÍ, ZÁRUBNÍ

NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

10-0047

Naša vďaka sa môže začať už ráno,
veď sme sa zobudili, možno sme vypili
svoju obľúbenú šálku kávy či čaju, naraňajkovali sa a môžeme vyjsť v ústrety
novému dňu. Vďační by sme mali byť za

Ak na nás niekedy opäť doľahne
ten deň „frfľoš“, a začneme hundrať na
preplnené cesty, na dážď, ktorý nám
zmaril plány, na ťažký deň v práci, alebo na to, že musíme čistiť
stenu, ktorú si naša ratolesť opäť zamenila s
maliarskym plátnom,
buďme za to vďační,
veď čo by iní za to
dali.

10-0058

Niekedy nastane v našich životoch
situácia, keď hrniec jednoducho prekypí a potom už stačí celkom málo a my
sa zrazu, ani nevieme ako, vezieme na
vlne nespokojnosti. Prskáme na všetky
strany, s ničím nie sme spokojní, vidíme všetko len čierne, dostaví sa frustrácia, smútok, nepohoda. Pozná to asi
každý z nás a je to celkom prirodzené.
A možno práve v takýchto chvíľach je
ten správny čas na uvedomenie si toho
všetkého dobrého, čo nás na našej životnej púti postretlo, a že máme byť za
čo vďační, o tom rozhodne niet pochýb.

zdravie, za to, že môžeme ísť do práce a
naše deti do školy, za to, že deti vôbec
máme, za partnerov, s ktorými môžeme zdieľať svoje osudy, za to že máme
kolegov či priateľov, ktorí sú pri nás v
lepších i horších dňoch, aj za stretnutia
s ľuďmi, ktorí nás niečím obohatili. Ďakovať treba aj za to, že sa môžeme venovať svojim blízkym, svojim záľubám či
pomoci tým, ktorí nemali toľko šťastia
ako my, ale aj za to, že môžeme sami o
sebe rozhodovať, že môžeme žiť v mieri, že máme možnosť spoznávať svet a
rovnako aj za to, že sa máme kam vrátiť
a máme domov.

16-0117

V kalendári medzinárodných dní a
sviatkov je 21. september zapísaný
ako Svetový deň vďačnosti. Mnohí
mi isto dajú za pravdu, že si nie vždy
celkom uvedomujeme, za čo všetko
môžeme byť v živote vďační. Mnoho
vecí vnímame ako samozrejmé či
automatické a častokrát sa zameriavame viac na to, čo nám chýba, ako
na to, čo máme.

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY

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

DISTRIBÚCIA (29.680 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

Malacky

nutie si pôvodu a vývoja našej štátnej
symboliky formou rozsiahlej výstavy,“
povedal minister vnútra Roman Mikulec a pripomenul, že štátne symboly sú
jedným zo základných pilierov štátnosti, sú oficiálnym, nezameniteľným a
výsostným označením štátu, výrazom
jeho suverenity, nezávislosti a integrity.
Reprezentujú Slovenskú republiku naVýstava prináša viac ako 800 vzác- vonok, vyjadrujú jej históriu, tradície
nych, na Slovensku po prvýkrát vy- a hodnoty. „Stretáme sa s nimi na kažstavovaných obrazových a textových dom kroku a pre mnohých sú samozrejexponátov, vyobrazení heraldických mosťou. Prostredníctvom tejto výstavy
archívnych dokumentov a muzeálnych máme možnosť presvedčiť sa o tom, že
prameňov, ktoré dokumentujú zložitú, pôvod a zložitý vývoj slovenského zna1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z ku predstavuje mimoriadne zaujímavý,
byzantského cirkevného a uhorského miestami až vzrušujúci príbeh,“ doplnil
panovníckeho symbolu stal symbol minister vnútra.
územia dnešného Slovenska. Od roku
Výstavu realizuje odbor archívov
1918 sa tento, vtedy už medzinárodne
rešpektovaný znak Slovenska, stal sú- a registratúr sekcie verejnej správy
časťou štátneho znaku Československa, Ministerstva vnútra SR a Štátny archív
od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší v Bratislave v spolupráci s Národnou raštátnym znakom samostatnej Sloven- dou SR. Autorom je uznávaný heraldik,
skej republiky a hlavným znamením na archivár a spolutvorca štátneho znaku
Slovenskej republiky Ladislav Vrtel, ktojej vlajke.
rý je zamestnancom ministerstva vnútra
„Prvého septembra uplynulo 30 už 46 rokov.
rokov od prijatia Ústavy Slovenskej
Výstava bude prístupná verejnosti
republiky a tým aj uzákonenia štátnych symbolov samostatného Sloven- do 2. októbra 2022 v priestoroch výstavska, ktorými sú štátny znak, vlajka, nej sály na západnej terase Bratislavsképečať a hymna. Toto výročie sa stalo ho hradu.
excelentnou príležitosťou na pripome» ren

žiakov základnej školy
Doučím
0907 44 69 00
MATEMATIKU
Malacky

SERVIS
PLYNOVÝCH
KOTLOV

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

ZĽAVAEZ
ER

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

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

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

Západné Slovensko
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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

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

VYUŽITE NAŠU PONUKU

od 102 €/t
od 260 €/t
od 195 €/t

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

41-16

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0902 233 400

info@serviskotlovmalacky.sk

komínov

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

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

Ročné revízie a servis kotlov Protherm

Frézovanie

Stupava

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

10-0210

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pri príležitosti 30. výročia prijatia
Ústavy SR pripravilo Ministerstvo
vnútra SR v spolupráci s Národnou
radou SR výstavu Slovensko v štátnej symbolike, ktorá dokumentuje
pôvod a vývoj štátneho znaku od najstarších čias do súčasnosti. Výstavu
môžete zhliadnuť do 2. októbra.

63-60

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

10-0203

Redakcia:

Otvorili výstavu Slovensko
v štátnej symbolike

10-0010

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0010
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Východné Slovensko

63-14

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
10-0213

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

SLUŽBY

MALACKO

3

NOVOOTVORENÉ!
NÁBYTOK
ZOHOR

Pondelok - Piatok
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 14:00

0905 523 820
www.mobelhoff.sk

DOPRAVA
ZDARMA

Najväčší výber
postelí ihneď k odberu

10-0126

Staničná 23
900 51 Zohor

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

16-0004
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ZDRAVIE / SPOMIENKY, SLUŽBY

Upravené vakcíny proti COVID-19

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
» Kúpim babetu, starú
vzduchovku aj pokazenú.
0907374235
» Kúpim havarované, motoricky poškodené auto aj
motocykel. 0903416726
» Kúpim motocykel Jawa,
ČZ aj náhradné diely.
0903818122
» Kúpim auto, ponúknite.
0903818122
03

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem pekný a
slnečný 1,5 izbový byt
- Malacky centrum.Tel.
0940784789
» Vezmem do prenájmu
nezariadený 2 izbový byt
v Malackách, s balkónom,
max 4. poschodie, do 450
€.Tel. 0910539635
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu

Od začiatku septembra 2022 začíname
s jesenným predajom a rozvozom
mládok na znášku

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi
V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga

41-0015

Dňa 21. 9. 2022
si pripomíname 7. výročie,
čo nás navždy
opustil náš
drahý Karol
Hlavenka z Veľkých Levár.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

40-0031

Dni a roky ubiehajú, no
spomienky zostávajú. 12. 9.
si pripomíname nedožitých
80 rokov Alojza Kalného
a 13. 2. sme si pripomenuli nedožitých 78 rokov
Emílie Kalnej z Gajar. S
láskou a úctou spomínajú
dcéry Alena a Oľga s rodinami, syn Milan a syn Branislav s rodinou.

Prioritne sa vakcíny podľa EMA a
ECDC majú podávať ľuďom, u ktorých
je vyššie riziko závažného priebehu
ochorenia COVID-19 a úmrtia, to jest
osobám nad 60 rokov, imunokompromitovaným osobám, ľuďom s chronickými ochoreniami či tehotným ženám.
Na otázku, či sú pôvodné vakcíny neúčinné, odborníci odpovedali, že nie.
Zachovávajú si účinnosť najmä pri
predchádzaní závažnému priebehu
ochorenia COVID-19, hospitalizácie a
úmrtí. „Pôvodné vakcíny sa aj naďalej
Zo zverejnených informácií vy- majú používať pri primárnom očkovaní
plýva, že od 1. septembra 2022 sú v a ako posilňujúca dávka u tých osôb, u
Európskej únii schválené upravené ktorých existuje vysoké riziko nákazy a
vakcíny proti COVID-19 - Comirnaty závažného priebehu ochorenia, kým
Original/Omicron BA.1 a Spikevax nie sú k dispozícii upravené vakcíny,“
Bivalent Original/Omicron BA.1, uvádza na svojom webe ŠÚKL.
ktoré sa okrem pôvodného variantu
vírusu SARS-CoV-2 zameriavajú aj na
subvariant Omicron BA.1. Sú určené
pre dospelých a dospievajúcich od 12
rokov, ktorí absolvovali aspoň základnú očkovaciu schému proti COVID-19,
pričom upravené vakcíny sa môžu
podať po akejkoľvek inej vakcíne proti
COVID-19. V súlade so schválenou indikáciou sú vakcíny určené ako posilňovacie dávky pre tých, ktorí absolvovali
aspoň základný očkovací cyklus proti
COVID-19 - teda dve dávky pri dvojdávkových vakcínach, jedna dávka jednodávkovej vakcíny. Upravené vakcíny
sa majú podať aspoň tri mesiace od
posledného očkovania proti COVID-19.
» ren
V súvislosti so stúpajúcim počtom
infekcií COVID-19 pristupujú viaceré štáty k podávaniu druhej posilňujúcej dávky vakcín na prevenciu
tohto ochorenia. Štátny ústav pre
kontrolu liečiv (ŠÚKL) zverejnil aktualizované informácie k tejto téme.
Zároveň pripomína, že očkovaciu
stratégiu má v kompetencii Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré prijíma rozhodnutia na základe celkovej epidemickej situácie.

hydinárska farma topoLnica
Ponúka na predaj:

(pri galante)

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Brojlerové kačice na výkrm ne platí
Aktuál
Mulard kačice na výkrm do vypredania zásob

Výročia a udalosti
NASA predstavila prvý raketoplán Enterprise

17. septembra 1976

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku
nové pomníky / oprava starých

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–16, So: 9–122

ROBÍME NA JLACNE JŠIE

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

Pri objednaní
kompletného pomníka

Obchodná 566/13 (za poštou)

na všetky
ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
kamenárske
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
práce
PÍSMA ZDARMA

0907 493 164 • 0907 244 988

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.
0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

16-0052

SPOMIENKY

Predaj hydiny
na ďalší chov

10-0018

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

36-0008
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Kamenárstvo
Šarko-M.& syn
JABLONOVÉ 391

Výstavná miestnosť

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

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
07

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

Dňa 21. 09. 2022 uplynie 4. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko MARIÁN BUBNIČ zo Stupavy.
S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, syn, dcéry s rodinami
a ostatná rodina. Spomínajte s nami.

Malacky, Cesta mládeže 30
(smerom na nový cintorín)

Stupava, Hlavná 17 (pon - pia 9.00 - 15.00)
V prípade záujmu o naše služby si dohodnite
stretnutie vopred na tel. 0905 138 881

16-0087

» Kúpim garáž s pozemkom
v osobnom vlastníctve, do
5000,- €.Tel. 0910539635
» Kúpim starý dom do
35000,- €.Tel. 0949354813

10-0211

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

5

10-0009

SLUŽBY

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

16-0150

MALACKO

SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY

6

Splatnosť odloženého poistného

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám kurčatá mäsové 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 pšenicu !!!!!!!.Tel.
0902127914
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim staré pohľadnice,
mince, známky a rôzne staré veci. 0903765606
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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 PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

AKCIA

V prípade neuhradenia odloženého poistného bude Sociálna poisťovňa zo zákona povinná predpísať penále za dni
omeškania a dlžnú sumu poistného a
penále vymáhať,“ informuje inštitúcia
na svojej webovej stránke.

ŠPECIÁLNE
CENY

Odklad poistného – Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej
činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020,
Pri úhrade poistného za kalendár- 2021 a 2022 mohli za niektoré mesiace
ny mesiac júl 2020 je potrebné uviesť požiadať o odklad poistného. Predĺžešpecifický symbol v štandardnom tva- nie lehoty sa týka povinne nemocensky
re 072020. Následne úhradu vykonať a povinne dôchodkovo poistenej SZČO
na číslo účtu príslušnej pobočky, ktoré a zamestnávateľa za časť poistného za
sú zverejnené na webovej stránke So- zamestnávateľa (nie za zamestnanca).
ciálnej poisťovne tu: Čísla účtov pobočiek. Potrebné je tiež použiť správny
Nové termíny splatnosti odloženévariabilný symbol.
ho poistného na sociálne poistenie sú
predĺžené za mesiac:
Sociálna poisťovňa v týchto dňoch
júl 2020 do 30. septembra 2022, deposiela SZČO a zamestnávateľom e- cember 2020 do 31. decembra 2022,
-mailové správy, v ktorých ich priamo január 2021 do 31. marca 2023, február
upozorní na úhradu odložených pla- 2021 do 30. júna 2023, marec 2021 do
tieb poistného za mesiac júl 2020 do 30. 30. septembra 2023, apríl 2021 do 31.
septembra 2022. „Ide o ústretovú služ- decembra 2023, máj 2021 do 31. marca
bu Sociálnej poisťovne, ktorá pomáha 2024, október 2021 do 30. júna 2024, za
podnikateľom predísť situácii s nedo- november 2021 do 30. septembra 2024,
platkami na poistnom. Upozornenia december 2021 do 31. decembra 2024,
dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna za január 2022 do 31. marca 2025, za
poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifi- február 2022 do 30. júna 2025.
káciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného,
teda na nich eviduje emailový kontakt.
» ren

INDIVIDUÁLNE CENOVÉ
PONUKY
Motorový krovinorez
ez
STIHL FS 55

AKCIA

+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
34,90€

ZADARMO

AKCIA
299.00.00
349

Uhlová brúska
DEWALT E4117

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS

950 W
125 mm

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

AKCIA
.95
59.95
75

Motorová píla
HUSQVARNA
445

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE
2,1 kW

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

CENY
OKIEN

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

525

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

AKCIA
495.00.00

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

16-0077

» Kúpim byt do 85000,€.Tel. 0910539635
» Kúpim záhradu alebo pozemok takto využiteľný do
3000,-.Tel. 0910539635

Podnikateľským subjektom a samostatne zárobkovo činným osobám
(SZČO), ktoré počas pandémie v
minulosti požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za mesiac
júl 2020, sa blíži odložená splatnosť
tohto poistného. Povinnosť jeho
úrady uplynie 30. septembra 2022.
Sociálna poisťovňa ich na tento
termín upozorní pripomínajúcim
e-mailom.

16-0152

Občianska
riadková
inzercia

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny
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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

41-02

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

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie
domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac
za prijateľné ceny

10% ZĽAVA

579 €

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

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-0006

1500

63-0119

52-0174

800

2300

529 €

1500

Výročia a udalosti
Židia v tento deň slávia sviatok Roš ha-šana, príchod nového roka 5781

18. septembra

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

0902 272 708

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

SLUŽBY
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Široký výber
kúpeľňových
skriniek

MALOOBCHOD
VEĽKOOBCHOD

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

16-0008

v rôznych farbách

Výročia a udalosti

23. september

Deň jesennej rovnodennosti

D8
O

9
7
1 3

K
2

7

4
6
4 7
4 1 6
2
9
3
1
9 7
8

13 122 0047-36

2

16-0006

U

U

9

4

S

SLUŽBY

MALACKO

9

 

�����

40%

NA VŠETKY NAŠE

MULTIFOKÁLNE
OKULIAROVÉ SKLÁ
0918 237 833

WWW.DROPTIC.SK

* záznam z vyšetrenia pri zhotovení okuliarov

63-35

DR.OPTIK_SK

33-0036

OPTIKADROPTIK

75-006

MERANIE ZRAKU ZADARMO*

PRÍRODA / ZAMESTNANIE

Našli hniezdo dropa, bojuje o prežitie

Najčítanejšie regionálne noviny

Obec Lozorno v zmysle §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Drop veľký je najväčší lietajúci európsky vtáčí druh. Na Slovensku bol kedysi bežný, no dnes patrí medzi naše
najviac ohrozené druhy a jeho hniezdenie je mimoriadne vzácne. Pravidelne sa vyskytuje už len na jedinej
lokalite, na hraniciach Slovenska,
Rakúska a Maďarska. Tento rok sa tu
podarilo prvýkrát po 12 rokoch nájsť
hniezdo.

sa od nich pokojne, ľudia v kabínkach
im neprekážajú. Naopak, ak ide o peších
návštevníkov, bicyklistov, korčuliarov a
podobne, dropy sú znepokojené a odlietajú,“ popisuje Jozef Chavko z Ochrany
dravcov na Slovensku (RPS).
„V súčasnom období sa dropy zoskupujú do kŕdľov. V spolupráci s kolegami
z Maďarska a Rakúska realizujeme monitoring zimujúcej populácie v oblasti
trojhraničia. Zásadné bude zabezpečiť
„Na základe monitoringu predpo- dropom kľud aj v chladných dňoch, kedy
kladáme, že tento rok hniezdilo v Chrá- nachádzajú menej potravy a potrebujú
nenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské energiu na prežitie. Prelety v dôsledku
polia 2 až 5 sliepok dropa veľkého. V vyrušenia by ich mohli príliš vyčerpať.
jednom prípade sa nám, prvýkrát po 12 S podporou Európskej únie aktuálne
rokoch, podarilo dohľadať aj hniezdo, z prebieha projekt LIFE Steppe on border.
čoho máme mimoriadnu radosť. V spolu- Vďaka nemu sa v CHVÚ Sysľovské polia
práci s užívateľom určili príslušné orgány premení viac ako 112 hektárov intenzívne
taký režim hospodárenia, aby bolo vylú- obrábanej pôdy na pestré trávne porasty,
čené vyrušovanie a drop mohol vyhniez- tie zlepšia dostupnosť potravy aj pre drodiť,“ hovorí Jozef Ridzoň zo Slovenskej or- pa,“ dodáva Ridzoň.
Podrobnejšie sa budeme téme už
nitologickej spoločnosti/BirdLife. „Dropy
hniezdili nepochybne aj vďaka tomu, že onedlho venovať na našej webovej stránľudia viac rešpektujú pravidlá na ochra- ke čujte.sk.
nu prírody v tejto oblasti, napríklad zákaz vstupu do tých častí, kde je dôležité
zabezpečiť pre hniezdiace a zimujúce
vtáctvo pokoj,“ objasňuje Radovan Michalka zo Štátnej ochrany prírody SR.
„Mnohí ľudia sú prekvapení, že dropy sa
pri Bratislave vyskytujú, ide z prevažnej
časti o intenzívne obrábané polia. Vedecké práce hovoria o tom, že na pohyb
mechanizmov - traktory, kombajny a po» ren
dobne, si vedia dropy zvyknúť a vzďaľujú
autor foto Stanislav Harvancik_dravce.sk

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy v Lozorne,
so sídlom Staničná 631, 900 55 Lozorno

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača (§9, §10 a §39
zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):
•
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti určené pre daný
druh a typ školy – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo
vzdelávacieho programu pre kategóriu učiteľ školy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z.
•
dosiahnutie kariérového stupňa „samostatný pedagogický zamestnanec“ (pedagogický zamestnanec s
prvou atestáciou)
•
min. 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky:
•
občianska bezúhonnosť podľa §15 ods.1 písm. a), b) a c) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
•
zdravotná spôsobilosť podľa §9 ods. 1 písm. c) a §16 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
•
ovládanie štátneho jazyka podľa §9 ods.1 písm. d) a §17 ods.1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
•
znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
•
znalosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahoch, financovania vo verejnej správe a ekonomiky
•
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
•
plná spôsobilosť na právne úkony
•
osobnostné a morálne predpoklady re výkon riadiacej funkcie (schopnosť rozhodovať, komunikačné
zručnosti, osobnostná zrelosť, morálne vlastnosti, systémové a koncepčné myslenie, schopnosť motivovať)

16-0086

Požadované doklady a dokumenty:
•
písomná prihláška do výberového konania, vrátane uvedenia kontaktných údajov a korešpondenčnej
adresy pre doručovanie oznámení a pozvánky na výberové konanie
•
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a splnení kvalifikačných predpokladov
•
potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020Z.z.
•
profesijný štruktúrovaný životopis
•
písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy
•
lekárske osvedčenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho
pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace)
•
údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov (odpis z RT sa bude vyžadovať iba od úspešného
uchádzača)
•
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•
čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods.7 písm. a),
c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•
čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony
•
minimálne 2 pracovné referencie
•
iné doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo predpoklady podľa voľby uchádzača
•
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov obsiahnutých v prihláške a jej prílohách
•
písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platové podmienky:
Osobný plat priznaný v zmysle §7a zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške najmenej 2000 EUR.
Miesto predkladania prihlášok:
Prihlášku do výberového konania je možné v stanovenej lehote doručiť osobne do podateľne Obecného úradu v
Lozorne alebo doručiť poštovou prepravou na adresu: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.
Zalepenú obálku s prihláškou a požadovanými dokumentami je potrebné označiť: "Výberové konanie na
riaditeľa ZŠ - neotvárať".
Prihlášky, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne
uzávierky nebudú do výberového konania zaradené.
Uzávierka prijímania prihlášok do výberového konania: 28.10.2022 do 12:00 h.
Pre určenie termínu doručenia prihlášky je rozhodujúci čas doručenia potvrdený prijímajúcou pečiatkou s
vyznačením dátumu a času prijatia (dátum podania na poštovú prepravu nie je rozhodujúci).
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne,
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

16-0086

Poskytnuté osobné údaje budú použité len pre účely výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na
vykonanie príslušných úkonov s tým spojených. Prenos údajov do tretích krajín sa neuskutoční. Osobné údaje
budú uchovávané po dobu trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho skončení, po uplynutí tejto
doby budú vymazané alebo používané ďalej pre pracovnoprávne účely (v prípade úspešného uchádzača). Kontakt
na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: obec@lozorno.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie pre potreby vypracovania koncepcie riadenia a rozvoja školy je potrebné
otázky posielať na jochim@lozorno.sk.

10-0215
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SBS GUARDING s. r. o.

Spoločnosť aktívna v oblasti úpravy vody
hľadá pracovníkov na pozície:

v Stupave (s ubytovaním)

servisný technik
technológ
obchodník
pracovník do výroby
zvárač

Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní
kurzu OS - NUTNÉ!
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Prijmeme na TPP
alebo živnosť

ROBOTNÍKA DO VÝROBY

10-0204

SBS GUARDING s. r. o.

● Nástup ihneď
● Miesto výkonu práce:
Malacky, Továrenská ulica
● Mzda: od 850,- EUR brutto mesačne
+ odmeny a prémie v prípade splnenia
plánu, finančný príspevok na stravné,
zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej
dobe, v prípade živnosti 7 €/h brutto
● Jednozmenná prevádzka
● Bezproblémové parkovanie

0903 491 182, 0903 419 169
malacky@zinkpower.com

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

Mzda: 3,80€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní
kurzu OS - NUTNÉ!
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

20. septembra 1633

Výročia a udalosti

Galileo Galilei bol súdený inkvizíciou

36-0003

10-0214

Požadované vzdelanie:
min. SŠ, prax v oblasti elektro,
vodičský preukaz skupiny B
Platové podmienky: 1100 - 1800 EUR
Kontakt: 0915 973 529

36-0003

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

Mzda: 4,00€/h. netto

16-0151

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP
(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 920 € brutto
+ výkonostná prémia od 100 €
Zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch,
príspevok na dopravu, preplácanie nadčasov,
extra príplatok za odpracované soboty, 1-zmenná
prevádzka pondelok až piatok, zamestnanecké
zľavy v sieti Möbelix, stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

33-0045

MALACKO

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-01

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

����������������
luxusných víriviek
po celom Slovensku
     
66-314
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40-0033

0949 444 033
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