
MA22-46 strana - 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 29 680 domácností 

MALACKO
Č. 46 / 18. NOVEMBER 2022 / 26. ROČNÍK

Trpezlivosť je veľmi dôležitá ľudská 
vlastnosť, ktorá sa, žiaľ, v dnešných 
časoch príliš nenosí a je skôr pova-
žovaná za akúsi slabosť či neschop-
nosť okamžite reagovať a rýchlo ko-
nať, za akési odovzdanie sa osudu. 
Nie je to však tak, alebo ako povedal 
Otto František Babler: „Trpezlivosť 
nie je apatia a neúčasť, ale naopak 
úsilie a sústredenosť.“

Žijeme v časoch, kedy je zvykom 
všetko dosiahnuť rýchlo, najlepšie 
hneď, bez väčšieho úsilia či námahy. 
Život okolo nás beží vysokým tempom 
a my sa snažíme držať s ním krok. Z na-
šich životov sa celkom vytráca pokoj a 
v každodennom zhone zabúdame spo-
maliť či vypnúť na chvíľu, vďaka čomu 
potom podliehame nervozite, hnevu, 
agresii.

Trpezlivosť prináša do našich 
životov väčšiu harmóniu. Môže nám 
pomôcť lepšie zvládať stres, ľahšie sa 
vyrovnať s ťažkými životnými situácia-

mi, zvládnuť prekážky, ktoré nám život 
postavil do cesty, stanoviť si nové ciele, 
nájsť nové obzory. Je to práve trpezli-
vosť, vďaka ktorej sme schopní prečkať 
aj ťažké časy a dočkať sa lepších dní.

Trpezlivý človek sa vyznačuje po-
kojnou mysľou a vytrvalosťou. Dokáže 
konať s väčšou rozvahou a nepodlieha 
tak ľahko hnevu či úzkosti, ak nejde 
všetko hneď tak, ako si zaumieni či 
predstavuje. Aj preto sa mu životom 
ide o čosi ľahšie. Dobrou správou je, že 
každý z nás sa môže k takejto ľahkosti 
dopracovať, pretože trpezlivosť je zruč-
nosť, ktorej sa dá naučiť, 
bude to však vyžadovať 
isté úsilie. Odmenou 
nám môže byť zlepšenie 
kvality nášho osobné-
ho i pracovného živo-
ta, ako aj vzťahov s 
ľuďmi okolo nás.

Trpezlivosť ruže prináša

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

PREDAJ LIAHNÍ
ROZVOZ AŽ K VÁM DOMOV

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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FOTOVOLTIKA

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

tel.: 0911 122 070

montáž
fotovoltických
panelov
nemecká kvalita
atraktívny dizajn
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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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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VÝROBA
A PREDAJ REZIVA
Hranol stav. 10x10x400 cm
Hranoly a fošne namorené
Dosky I., II. trieda
Laty 40x50 mm

PILIARSKA
DREVOVÝROBA
Lozorno 1060

MATEOWOOD s.r.o. - 0918 541 852

Ďalšie výrobky
podľa požiadaviek

odberateľa
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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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Pomoc ľuďom so zvládaním dlhov je 
dostupnejšia. Na Slovensku funguje 
už všetkých 46 pobočiek Bezplatných 
dlhových poradní. Občania ich nájdu 
v mestách, kde pôsobia úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Od začiat-
ku roka pomohli poradne vyše 2 500 
klientom a ich rodinám. 

Dlhové poradne boli vytvorené s 
cieľom pomôcť práve ľuďom v ťažkej fi-
nančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v 
začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo 
s odborníkmi im pomôže pochopiť ich 
zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. 

Odborníci z radov právnikov, eko-
nómov a psychológov pokrývajú všetky 
aspekty problémov dlžníkov, čo je kľú-
čovým predpokladom pre efektívne a 
komplexné riešenie dlhovej situácie. Psy-
chologické poradenstvo v súvislosti so 
zvládaním ťažkej finančnej situácie často 
absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré 
poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psy-
chickej záťaže spôsobenej ťažkou finanč-
nou situáciou sa mení správanie dlžníka 
a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento 
problém štátne bezplatné dlhové porad-
ne kladú veľký dôraz. 

V snahe skvalitniť právne, ekono-
mické a psychologické poradenstvo sa 
minulý týždeň konalo 1. celoslovenské 
stretnutie odborníkov Bezplatných dlho-
vých poradní na Štrbskom Plese. Porad-
covia na workshope zdieľali konkrétne 
skúsenosti ako aj osvedčené postupy pri 

riešení rozmanitých situácií klientov, kto-
rým sa dlhy vymkli z rúk. „Každý klient 
je individuálny a potrebuje pri riešení 
svojej dlhovej situácie špecifický prístup. 
Zároveň však existujú overené postupy 
ako riešiť tie-ktoré situácie a preto som 
rád, že sme mali príležitosť osobne si odo-
vzdať informácie, vedomosti a skúsenosti 
na prakticky orientovanom workshope,“ 
uvádza manažér Národného projektu 
Bezplatné dlhové poradne Ladislav Šutý 
a dodáva: „vďaka tejto vzájomnej výme-
ne skúseností bude bezplatné poraden-
stvo pre ľudí s dlhmi ešte efektívnejšie“. 

„Okrem prevencie pred opätovným 
upadnutím do dlhovej špirály, poradne 
majú za cieľ posilňovanie finančnej gra-
motnosti ako aj právneho povedomia 
zadlžených ľudí,“ informuje rezort práce, 
sociálnych vecí a rodiny na svojej webo-
vej stránke. Ide o Národný projekt, ktorý 
sa realizuje prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. Kontakty na 
všetky pobočky v SR a ďalšie informácie 
nájdete na: www.pomahamedlznikom.
sk ako aj na Facebooku https://www.
facebook.com/BezplatneDlhovePoradne 

Bezplatné dlhové poradne

» ren
zdroj foto stevepb pixabay
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Mzda 1200 eur/brutto. Tel.: 0918 942 833

CORMET, spol. s.r.o. hľadá:
MURÁR, BETONÁR, TESÁR
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Podmienkou je ovládanie stavebných strojov a disponovanie stavebným preukazom
platným EU. Mzda 1250 eur/ brutto. CORMET, spol. s r.o. Tel.: 0918 942 833.

Prijmeme STROJNÍKA V STAVEBNÍCTVE.
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ÚČTOVNÍCTVO, DANE A MZDY

0903 77 28 78, dane@moravcikova.sk
DAŇOVÉ PORADENSTVO, OPTIMALIZÁCIA DANÍ
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Ľ. Zúbka 2, 901 01 Malacky
+421 907 636 302, www.woodstory.sk

SLOVENSKÝ VÝROBCA / 22 ROČNÁ TRADÍCIA
KUCHYNE • INTERIÉRY

ROKOV
ZÁRUKA8

-15%
na kuchynskú linku

Grafický návrh 
zdarma

AKCIA
NOVEMBER
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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1500
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Vonkajšie hliníkové rolety
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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0907 721 667, Malacky

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

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235 52
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0905 859 679

INZERCIA
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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

UHLOVÁ BRÚSKA DW E4117

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

PNEUMATICKÉ KLADIVO D25133

2x12V
2Ah

AKU SKRUTKOVAČ DCD710 D2

119,95
139,95

ŠPECIÁLNA CENA

ŠPECIÁLNE CENY
INDIVIDUÁLNE CENOVÉ

PONUKY

800 W
2,6 J

139,95
155,95

ŠPECIÁLNA CENA

x12V
Ah

61,95
71,95

ŠPECIÁLNA CENA

125 mm
950 W

PREDAJCA
LESNEJ A ZÁHRADNEJ TECHNIKY
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MALOOBCHOD / VEĽKOOBCHOD
Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12
www.mastrend.sk » facebook.com/Mastrend
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vodomernévodomerné
šachtyšachty
vodomerné
šachty
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 
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MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

datom@datom.sk                                                                                        www.datom.sk0911 690 217, 0905 690 217

OKNÁ » DVERE » HST
ROLETY

ŽALÚZIE
SIEŤKY
SERVIS
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01
» Predám Opel Signum 1,9 
CDTI, 110 kW (150 ps), r.v. 
2005, 6-stupňová prevo-
dovka, čierna metalíza, 
naj 270 tis km, ABS, ESP, 4x 
el.okná, tempomat, multi-
funkčný volant, dažďový 
senzor, tónované sklá, bez 
STK a EK, cena 500 €.Tel. 
0917358250

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim Škodu Oktáviu, 
alebo Fabiu 0903818122
» Kúpim babetu aj pokaze-
nú. 0903416726
» 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 en., len pre pánov.Tel. 
0903214187
» Prenajmem 1-izb byt v Ma 
centrum od 16. 12. 2022.Tel. 
0903403364

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Kúpim starší rodinný 
dom v okrese Malacky.Tel. 
0949136097
» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,- 0910539635
» Kúpim garáž s pozemkom 
v osobnom vlastníctve, do 
5000,- eur. 0910539635
» Kúpim byt do 85000,- 
0910539635
» Kúpim starý dom do 
35000,- 0949354813

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám pšenicu, jačmeň, 
ovos, kŕmnu mrkvu a cuk-
rovú repu.Tel. 0905695828
» Predám mláďa sucho-
zemskej korytnačky. CITES.
Tel. 0907723563
» Predám zemiaky na 
zimné uskladnenie ba-
lené po 10 kg a 25 kg.Tel. 
0915957746
» Predám ošípanú 170 kg, 
cena dohodou, Gajary.Tel. 
0944682112

HOBBY A ŠPORT 11

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Ministerstvo zdravotníctva SR aj ten-
to rok podporilo celosvetovú kampaň 
MOVEMBER, ktorá je venovaná pre-
vencii vzniku rakoviny prostaty.

Aj pri tomto ochorení je najdôleži-
tejším faktorom liečby jeho zachytenie 
v počiatočnom štádiu – včas zachytené 
ochorenia sú liečiteľné. Karcinóm prosta-
ty je po karcinóme pľúc a hrubého čreva 
tretím najčastejším malígnym ochorením 
u mužov. Je známe, že rakovina prostaty 
postihuje najmä starších mužov – až v 
80% sa prejavuje u mužov nad 65 rokov. 
Podľa informácií Národného onkologic-
kého inštitútu (NOI) žije na Slovensku 
celkovo 9000 ľudí s touto diagnózou a 
podľa odhadov NOI za rok 2021 eviduje-
me takmer 2800 nových prípadov. V roku 
2020 na toto ochorenie zomrelo približne 
600 mužov. 

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje 
dôležitosť absolvovania urologickej pre-
hliadky v rámci zákonného zdravotného 
poistenia - u mužov nad 50 rokov s peri-
odicitou raz za 3 roky a u mužov nad 40 ro-
kov veku s výskytom karcinómu prostaty 
v prvostupňovom príbuzenstve – raz za 3 
alebo 2 roky podľa hodnôt PSA.

Vladimír Lengvarský, minister zdra-
votníctva uviedol: „Onkologické ochore-
nia sú druhou najčastejšou príčinou úmr-
tí na Slovensku. Musíme klásť väčší dôraz 
na prevenciu – či už na skríningy alebo 

preventívne prehliadky. Vyzývam aj tou-
to cestou mužov, aby na prehliadky u uro-
lóga určite chodili a skontrolovali si svoje 
zdravie. Kampaň MOVEMBER považujem 
za veľmi dôležitú aj preto, lebo šírením 
osvety a informácií o rakovine prostaty 
je možné zachrániť mnoho životov. Sko-
rý záchyt ochorení je menej psychicky a 
finančne náročný tak pre človeka, ako aj 
pre zdravotnícky systém. Za môjho fun-
govania na rezorte zdravotníctva budú 
takéto kampane podporované.“

„V rámci vstupných vyšetrení u 
pacientov s karcinómom prostaty sa 
štandardne využíva neinvazívna diag-
nostika, pričom na Slovensku máme 13 
pracovísk nukleárnej medicíny, z toho 9 
pracovísk je vybavených moderným hyb-
ridným prístrojom SPECT/CT. Šesť praco-
vísk nukleárnej medicíny má k dispozícii 
aj najmodernejšiu diagnostickú modalitu 
používanú v onkológii, hybridný prístroj 
pozitrónovej emisnej tomografie. Na 3 pra-
coviskách je možné absolvovať vyšetrenie 
s rádiofarmakom špeciálne vyvinutým 
pre špecifické indikácie cielenej diagnos-
tiky u karcinómu prostaty (Ga-PSMA). Už 
čoskoro NOI predstaví slovenskú verziu 
pacientskej príručky o rakovine prostaty, 
ktorá bude vhodnou formou informovať o 
tomto ochorení, prevencii a možnostiach 
liečby,“ informuje rezort zdravotníctva na 
svojej webovej stránke.

Zákonné prehliadky 
u urológa sú dôležité 

» ren
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Dňa 25. 11. 2022 
si pripomíname 1. rok, 
čo nás navždy opustila naša drahá
KVETOSLAVA VOLÁROVÁ 
z Malaciek.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomína celá rodina. 

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť
neprestáva.
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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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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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Ocenili horských 
záchranárov
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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

TepLE PAPUCE a TOPANKY
V
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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

Veľký výber postelí ihneď k odberu

GRAND 160x200
komplet s matracmi a dennou dekou

889 €1120 €

MERKUR 180x200
komplet s matracmi a dennou dekou

809 €1089 €

OLIVER 160x200
komplet s matracmi a dennou dekou

849 €1080 €

HELLEN 180x200
komplet s matracmi a dennou dekou

899 €1250 €
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» Predám dámske a pánsky 
bicykel, predám plynovú 
bombu aj s regulátorom.
Tel. 0905908410
» Kúpim staré pohľadnice, 
mince, známky a rôzne sta-
ré veci. 0903765606
» Kúpim hudobný nástroj 
0903416726
» Kúpim staršiu vzduchov-
ku. 0907374235

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13
» Predám dámske a pánsky 
bicykel, predám plynovú 
bombu aj s regulátorom.
Tel. 0905908410
» Predám hoblovačku - 
zrovnávačku 100 €, menší 
cirkulár 50 €, záhradkár-
sku súpravu na spracova-
nie hrozna 25 €, výkonný 
šrotovník 100 €, pekný 
oplastovaný elektrobicykel 
400 €, obuvnícke kopyto 
7 €, elektromotor AEG 0,55 
kW/900 ot. 20 €, elektro-
motor 0,55 kW/1200 ot. 20 
€, moržovník na kukuricu 15 
€, Brodské.Tel. 0907469463
» Výhodne predám sta-
ré trámy dĺžka 2m boro-
vica vo V. Levároch Tel. 
0903422892

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Už po šiestykrát udelili Cenu Dionýza 
Ilkoviča – ocenenie pre učiteľov, kto-
rí vychovávajú slovenskú vedeckú 
elitu.

Spoza monitorov sa učitelia z diš-
tančnej výuky vrátili za katedry a po 
pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v trie-
dach. V tých často zostávajú, aj keď ruch 
školských chodieb stíchne a v učebni 
pracuje iba malá skupina študentov. Pe-
dagógovia ich v rámci krúžkov pripravu-
jú na predmetové olympiády, z ktorých 
často prinášajú najcennejšie kovy, a to 
z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako 
aj zo zahraničia. Práve na takéto obeta-
vé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena 
Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za 
rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodo-
vedných predmetoch. Porota každoroč-
ne vyberá z desiatok nominovaných z 
celého Slovenska.

Zo 43 nominácií sa tento rok fina-
listkami stali učiteľky chémie Gabriela 
Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová 
z Hlohovca. Absolútnou víťazkou 6. roč-
níka sa stala učiteľka Mariana Straková 
z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, 
kde vyučuje biológiu.

Budúcnosť Slovenska dnes sedí v 
stredoškolských laviciach. „Mimoriad-
ne učiteľky a učiteľov, ktorí so žiakmi 
pracujú nad rámec svojho pracovného 
času, oceňujeme už šiesty rok. Opako-
vane od nich počúvame, ako sa potešia, 
keď sa im aj ostatným učiteľom dostane 

spoločenského uznania, ktoré je na Slo-
vensku stále skôr výnimočné. Želali by 
sme si, aby sa to zmenilo, k čomu chce-
me aj udeľovaním Ceny Dionýza Ilko-
viča prispieť. Veď sú to práve učitelia a 
učiteľky, ktorí motivujú mladých, aby sa 
stali lekármi, vedcami, IT odborníkmi a 
ďalšími špecialistami, ktorých Sloven-
sko bytostne potrebuje,“ hovorí pracov-
ník Fyzikálneho ústavu SAV, nový člen 
správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča 
a predseda poroty, ktorá nominácie hod-
notí, Martin Plesch.

Aj víťazka šiesteho ročníka Mariana 
Straková priznáva, že ak pedagógovia 
vnímajú svoju prácu ako poslanie, ich 
úloha sa nekončí poslednou hodinou: 
„Každý jeden deň so študentmi ma baví, 
jednoducho sem patrím a je pre mňa na-
plnením, keď sa mi darí ich talent rozví-
jať. Práca vedca ma vždy lákala a myslela 
som si, že to bude moje životné smerova-
nie. Postupne som zistila, že mojím po-
slaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich 
žiakov stanú vedci, a ja sa vidím v nich.“

Výnimočných mentorov môže no-
minovať ktokoľvek. O Cenu Dionýza 
Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec 
– pedagóg aj nepedagogický dobrovoľ-
ník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji 
mimoškolskej činnosti pre žiakov zák-
ladných a stredných škôl v predmetoch 
matematika, fyzika, chémia, informati-
ka a biológia.

Ocenili učiteľov

» ren

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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0,80
králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

za každých 20 ks koží3 kg KRMIVA
ZDARMA

AKCIA

Akcia platí do 28.2. 2023.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

18.11. , 9.12. 2022
20.1. , 10.2. , 3.3. 20234

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:

Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence 10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján . . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre . . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.

24.11. , 15.12. 2022
26.1. , 16.2. , 9.3. 202313
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

montáž do 15 dní

0905 859 679

zd
ro

j f
ot

o 
TT

SK

Navštívte parný mlyn Navštívte parný mlyn 
v Dolných Salibáchv Dolných Salibách

19. novembra 1944    
začala sa Tokajícka tragédia.

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

NOVINKY V PREDAJI

i i i

v

DAMSKE PREDLZENE MIKINY
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NA VŠETKY NAŠE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

�����
4400%%

 OPTIKADROPTIK        DR.OPTIK_SK                                   0918 237 833                          WWW.DROPTIC.SK   

ŠTEFÁNIKOVA 514 ŠTEFÁNIKOVA 514 
������������������������

KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €KVALITNÉ OKULIAROVÉ RÁMY OD 45 €
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Zdravý spánok radšej v súlade s prírodou
Problémami so spánkom trpí čoraz 

viac ľudí. Dôvodom toho nárastu sú stre-
sy, ktoré čoraz viac ľudí nedokáže dostať 
z hlavy ani vo večerných hodinách, keď 
by už hlava mala odpočívať.

Nebezpečenstvo závislosti

Nedostatok spánku vedie k vytvoreniu 
bludného kruhu, v ktorom večer nevieme 
zaspať, ráno sa budíme unavení a telu 
neustále chýba regenerácia, bez ktorej 
sa zvyšuje riziko viacerých chronických 
ochorení. Práve preto sa čoraz viac ľudí – 
najmä vo vyššom veku – rozhodne riešiť 
problémy so spánkom pomocou rôznych 
syntetických tabletiek.

Tabletky na spánok fungujú u mnohých 
ľudí, ale najmä krátkodobo. Ich hlavným 
rizikom je vznik závislosti – mozog cel-
kom stratí schopnosť navodiť si pohodu 
potrebnú pre spánok a bez tabletiek je 
spánok celkom nemožný. Iné skupiny 
liekov pôsobia utlmujúco a hrozí pri nich 
predávkovanie. Existujú aj tabletky bez 
týchto dvoch hlavných rizík, ale tak ako 
väčšina liekov, hrozia pri nich nežiadúce 
bočné efekty: brnenie v rukách a nohách, 
nechutenstvo, zápcha či hnačka, točenie 
či bolesti hlavy – je ich celý rad a sú veľmi 
individuálne.

Zdravý život a čaje

Pokiaľ sú vaše problémy so spánkom 

chronické, skôr než siahnete k akýmkoľ-
vek tabletkám, mali by ste urobiť maxi-
mum pre fungovanie v zdravom režime: 
dve až tri hodiny pred spánkom mať kľud, 
nesledovať elektronické prístroje (hlavne 
mobily), nejesť alebo ak jesť, tak len ľah-
ké jedlá bez zbytočného cukru a tuku, cez 
deň mať aspoň hodinu pohybu – ideálne 
na čerstvom vzduchu a pred spánkom 
mať svoj ukľudňujúci rituál – napríklad 
čítanie knihy.

Okrem týchto psychohygienických 
zvykov sa mnohým ľuďom osvedčilo piť 
bylinkové čaje – ale treba vedieť aké. 
Osvedčený relaxačný účinok má medov-

ka lekárska, valeriána lekárska, mäta 
prieporná, ale aj ľubovník bodkovaný, 
chmeľ či levanduľa.

CBD ako prírodná cesta k rovnováhe

V poslednej dobe čoraz viac ľudí vyskú-
šalo na podporu rýchlejšieho a kvalitnej-
šieho spánku CBD. Laické reakcie sú pozi-
tívne. A tie potvrdzujú aj vedecké štúdie. 
CBD nie je liek, je to prírodná látka, ktorá 
je pochádza z konopy siatej a poznali ju 
prastarí predkovia vo všetkých častiach 
zeme. Funguje tak, že stimuluje recepto-
ry endokanabinoidného systému v tele   
a ten pomáha hľadať rovnováhu v mno-
hých procesoch organizmu. Podľa štúdie 
vedcov z Univerzity v Colorade v časopi-
se Permanente Journal z roku 2019 sa po 
mesiaci užívania CBD prejavilo zlepšenie 
u 66% pacientov trpiacich nespavosťou. 
Obdobné výsledky majú aj viaceré men-
šie štúdie, avšak presný rozsah a očaká-
vané účinky nie sú zmapované natoľko, 
aby existovalo niečo ako záruka. Dôležité 
je vždy dávkovanie a to si musí nájsť kaž-
dý individuálne. Štúdie sa však zhodujú 
v tom, že u pacientov užívajúcich CBD sa 
neprejavili žiadne vedľajšie účinky. 

Tak ako pri čajoch, aj pri CBD však pla-
tí, že žiaden prípravok nedokáže plne na-
hradiť efekt zdravotného životného štýlu 
a preto každému, odporúčame, aby pra-
coval najmä na odstránení dôvodov, pre 
ktoré sa mu nedarí ľahko zaspať.                          
             » red.

Foto: Canva.com
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„Profesionalita je základom úspechu“

Elmoni s.r.o.

PRE RODINNÉ DOMY UŽ OD 4700 €
elmoni777@gmail.com    |    elmoni.sk    |    0918 458 924

Elmoni s r oMONTÁŽ
FOTOVOLTAIKY

na kľúč

(inštalovaný výkon  3150 Wp, invertor, panely, konštrukcia, montáž, dokumentácia)

Na budove observatória Astronomic-
kého ústavu Slovenskej akadémie 
vied na Skalnatom plese stavbári 
od júna 2022 rekonštruovali hlavnú 
strechu observatória, strechu pozo-
rovateľne a strechu prístavby pre die-
selagregát. Aktuálne prebieha proces 
odovzdávania a prebratia stavby po 
ukončení opráv.

Opravený bol aj plechový obklad na 
fasáde, bleskozvody i zábradlie okolo 
strechy. Prvá fáza náročného procesu 
opráv sa začala už v roku 2021, kedy došlo 
k výmene dreveného debnenia a plecho-
vej krytiny na kupolách. Celková hod-
nota investície dosiahla sumu 501 442 
eur a bola financovaná z kapitálových 
výdavkov štátneho rozpočtu pridelených 
Slovenskej akadémii vied. 

Národná kultúrna pamiatka
Budova observatória Astronomického 

ústavu SAV, v. v. i. sídliaceho na Skalna-
tom plese v nadmorskej výške 1786 m. n. 
m. je významnou národnou kultúrnou 
pamiatkou postavenou v roku 1943. Aj z 
tohto dôvodu na priebeh prác dohliadali 
odborníci z Krajského pamiatkového úra-
du v Prešove. V observatóriu sú umiest-
nené dva ďalekohľady. V malej kupole sa 
nachádza 61 cm automatický ďalekohľad 
typu Newton na fotometrické pozorovanie 
planétok a komét. Plnoautomatický 1,3 m 

ďalekohľad vo veľkej kupole je určený na 
pozorovanie objektov Slnečnej sústavy, 
stelárnych objektov (napríklad premen-
ných hviezd) či exoplanét. Okrem toho sa 
v budove nachádzajú viaceré ďalšie ve-
decké prístroje a meteorologická stanica 
patriaca Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

Oprava strechy observatória má 
kľúčový vplyv na získavanie nových 
kvalitných astrofyzikálnych pozorovaní 
na európskej úrovni. Bez jej realizácie 
by boli vedecké prístroje umiestnené v 
observatóriu v priamom ohrození a sa-
motný výskum by bol do značnej miery 
obmedzený. Vedci plánujú obnoviť svo-
je pozorovania ihneď po skolaudovaní 
stavby. Predpokladajú, že tak nastane do 
konca roka 2022.

Observatórium na Skalnatom 
plese dostalo novú strechu

» ren
autor fotografií: Vladimír Dubjel, AsÚ SAV, v. v. i.
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Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–16, 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 všetky
kamenárske

práce

Pri objednaní
kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA

R O B Í M E  N A J L A C N E J Š I E

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Môžete teraz objednať na:

Alebo kúpiť aj v predajni:

alebo na tel.:

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

SLNIEČKO ZDRAVÁ VÝŽIVA
Coboriho 1, Nitra - OC Polygon

0904 552 345
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Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?
Vitamín B patrí do skupiny vitamínov 

vo vode rozpustných ako napríklad aj 
vitamín C. 

Je to skupina ôsmich odlišných vitamí-
nov, ktoré sa v kombinácii spoločne ozna-
čujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupi-
ny B majú viacero užitočných vlastností, 
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané, 
že podporujú premenu potravy na ener-
giu čím samozrejme znižujú pocit úna-
vy, pomáhajú k správnemu fungovaniu 
nervového systému a podporujú správne 
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu 
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie. 
Iná skupina B vitamínov zase napomáha 
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k 
tvrdosti nechtov. 

 
B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí-
nov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :

B1-tiamín (podporuje správnu tvorbu 
glukózy)
B2-riboflavín (správne fungovanie bu-
niek, antioxidant)
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha 
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červe-
ných krviniek)
B7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, 
pokožku, má proti starnúci účinok)
B9-kyselina listová (správna tvorba bu-
niek - hlavne v tehotenstve)

B12-kobalamín (podporuje chuť do jed-
la, podporuje správnu funkciu nervového 
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé vi-
tamíny z tejto skupiny pôsobia samostat-
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné 
pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý 
nás udržiava zdravých.

Prečo práve lipozomálna forma 
vitamínu B ? 

Lipozomálne výživové doplnky po-
núkajú systém s  rýchlym vstrebávaním 
a účinným dodaním cenných látok priamo 
do  buniek. Lipozómy sú vysoko účinné 
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože 

sú pripravené z  prírodných fosfolipidov, 
sú biokompatibilné a netoxické.

  Pomocou modernej technológie doká-
žeme minerály a vitamíny obaľovať do 
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý 
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je 
telu prirodzený. Takto získavame alternatí-
vu aplikácie injekčnou formou vitamínov 
a minerálov, ktorá týmto spôsobom do-
káže dopraviť neporušené molekuly pria-
mo do krvného riečišťa. To je dôsledkom 
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom 
trávenia pri prechode tráviacim traktom 
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám. 
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90% 
VSTREBATEĽNOSŤ!

,70
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Bocán s.r.o.

betónové chodníky, doprava, zameranie,
váza, svietnik, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA na rok 2023
ZĽAVA až do 40%

Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certifikát

0910 902 635•0905 323 022

Ak patríte medzi používateľov elektro-
nického podpisu, ktorí v rámci svojej 
profesie potrebujú na dennej báze pod-
pisovať všetky úkony, je vhodné požia-
dať o nový občiansky preukaz (OP). V 
tomto roku do konca októbra požiadalo 
o vydanie OP z dôvodu zmeny v čipe už 
takmer 56-tisíc osôb.

„O nový občiansky preukaz možno 
požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokla-
dov a nechať si ho doručiť na oddelenie do-
kladov najbližšie k bydlisku či pracovisku, 
prípadne kuriérom do vlastných rúk,“ po-
vedal minister vnútra SR Roman Mikulec. 
Ministerstvo vnútra pripomína, že najvy-
ťaženejšie pracoviská dokladov sú v kraj-
ských mestách, najviac v klientskom centre 
v Bratislave na Tomášikovej ulici, kde sa pri 
priemernej návštevnosti 10-tisíc klientov 
za mesiac čaká 50 minút. Na druhej strane 
v Košiciach sa čaká asi 20 minút. Najmenej 
vyťažené pracoviská sú v Banskej Štiavnici, 
Stropkove či v Žarnovici, kde vás vybavia 
ani nie za 7 minút.

Koniec platnosti certifikátov - koniec 
platnosti certifikátov na podpis sa týka len 
držiteľov občianskych preukazov vydaných 
do 20. júna 2021. Nijako však neovplyvňuje 
ostatné digitálne funkcie dokladu – naďalej 
je teda možné prihlasovať sa ním do elek-
tronickej schránky a používať e-služby, kto-
ré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Ak podpisujete zriedkavo, alebo len nie-

ktoré úkony, občiansky preukaz nie je po-
trebné meniť. Rezort informatizácie pripra-
vil návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch 
autorizácie, ktorá to umožní aj dokladmi 
vydanými do 20. júna 2021. Podrobnosti 
budú zverejňované na Ústrednom portáli 
verejnej správy.

Občianske preukazy vydávané v sú-
časnosti sú vydávané s platnosťou do 3. 
augusta 2031, čiže so skrátenou dobou 
platnosti. „Podľa európskeho nariadenia 
o posilnení bezpečnosti totiž od augusta 
2031 musí každý doklad totožnosti vydaný 
v krajine EÚ obsahovať biometrické údaje 
obdobne, ako je to pri cestovných pasoch,“ 
vysvetlil minister Roman Mikulec. Minis-
terstvo vnútra je po technickej i procesnej 
stránke pripravené začať s vydávaním bio-
metrických bezkontaktných občianskych 
preukazov aj skôr ako od 1. januára 2023.

Rezort vnútra odporúča všetkým, ktorí 
uvažujú o výmene OP z dôvodu končiacej 
platnosti certifikátov pre e-podpis, v prí-
pade, že je to možné, vyčkať na tento nový, 
najmodernejší typ dokladu - pohľad na 
nový OP cez ÚV svetlo.

Elektronický podpis 
a nový občiansky preukaz

» ren
zdroj foto minv.sk
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Sme lídrom na trhu

v montáži KOKPITOV

SAS Automotive s.r.o.
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

Operátor výroby

Manipulačný
pracovník
v sklade

zmenové príplatky
a iné benefity

aktívne využívanie
VZV príplatok 50 €

adštandar ne odmeňovanán d
nadčasová práca

nástup
ihneď

variabilná zložka
50 – 130 € po zaškolení

zabezpečená doprava
a ubytovanie

Platí pre nástup v roku 2022 po

odpracovaných 15 dňoch

€
brutto1085

€
brutto1 161

Ďalšie benefity:

Nástupný plat €900
+ € variabilná zložka140
+ € zmenový príplatok45

Nástupný plat €930
+ € variabilná zložka140
+ € zmenový príplatok46

PONUKA PRÁCEPONUKA PRÁCE

Career.Bratislava@faurecia.com

+421 +421902 557 655 902 557 825|
150

€
Náborový
príspevok

Inzercia 207x67 14.11.2022
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14€ - 20€
PODĽA KVALIFIKÁCIE BRUTTO NA HODINU

20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmluva
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná prácaStabilná celoročná práca

8
5_

13
31

10
-0
24
5

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 920 € bru�o
+ 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

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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SBS
LAMA SK
prijme bezpečnostných
pracovníkov
na obchodné prevádzky 

1 000  €  brutto/ mesiac 
Nástup ihneď ! POS nutný!

0914 333 342

v Malackách

SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

Malacky 
Mzda: 4,00 € / 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 36
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

Stupava (s ubytovaním)
Mzda: 4,00 € / 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 36
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

20. novembra 1945    
začiatok norimberského procesu.

Výročia a udalosti
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Spojená škola sv. Františka Assiského
ponúka voľné pracovné miesto

na pracovnú pozíciu

Predpokladaný deň nástupu do práce: po dohode
Pracovný úväzok: plný úväzok
Hrubá mesačná mzda: 1000 – 2000 EUR

Požiadavky:
• Úplné stredné vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie
   I.st. / II. st. so zameraním na informatiku a informačné
   technológie, príp. blízke technické vzdelanie
• Prax v odbore minimálne 2 roky
• Primeraná znalosť práce s digitálnymi technológiami
• Dôslednosť, zodpovednosť

Pracovná náplň:
• Administrátor školského systému ASC agenda
• Správca školského informačného systému EduPage
• Správa a údržba webovej stránky školy – systém
   WordPress
• Riešenie so�warových a hardwarových požiadaviek 
  – prvý kontakt, analýza problému 
• Odborná pomoc a poradenstvo zamestnancom 
   v oblasti používania digitálnych technológií
• Registratúra IKT

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné zaslať 
elektronicky na adresu barankova.lydia@csmalacky.sk 
alebo odoslať poštou, príp. doručiť osobne na adresu 
školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné 
nám. 1, 901 01 Malacky) do 1. decembra 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: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

Správca informačných školských
systémov a digitálnych technológií
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Starostlivosť Starostlivosť 
o komíno komín

23. novembra 2004    
0. ročník udeľovania slovenských filmo-
vých cien Slnko v sieti

Výročia a udalosti

24. novembra 1859    
Charles Darwin publikoval O pôvode dru-
hov (On the Origin of Species).

Výročia a udalosti
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Schodiskový výťah 
Starla vo farbe Stone.

Starla: voľba klientov číslo 1

Získajte bezplatnú ponuku ešte 
dnes, bez záväzkov.
Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu. *Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami.

Rôzne možnosti 
prispôsobenia

Rýchla a čistá 
inštalácia

Vhodné pre rovné a 
zakrivené schody

CENA

FUNKČNOSŤ

KOMFORT

10%-
ZĽAVA

*

Platí do 30.11. 2022

0800 162 162
BEZPLATNÉ ČÍSLO

Náš schodiskový výťah Starla bol naším bestsellerom v 
roku 2021 a naši klienti ho považujú za výrobok s 

najlepším pomerom ceny a kvality v danej kategórii.   


