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Odpustiť komusi je oslobodzujúce, 
pretože sa zbavíme veľkého breme-
na, ktoré nás ťažilo a nedovoľovalo 
nám ísť vpred a žiť naplno. Odhod-
lať sa však k tomuto kroku vyžaduje 
nezriedka poriadnu dávku odvahy, 
silnej vôle a častokrát i sebazapre-
nia, pretože potom, ako nám niekto 
ublížil, nami prestupuje hnev, smú-
tok či pocit poníženia.

Ak nám niekto ublíži, ak sa nám 
stane krivda, ak nás zradí niekto, komu 
sme dôverovali, zostáva rana, ktorú 
treba najskôr zahojiť. Aj preto to s od-
púšťaním ani zďaleka nie je také jedno-
duché, akoby sa mohlo zdať a vyžaduje 
to istý čas.

Najskôr si potrebujeme utriediť 
myšlienky, celú situáciu  spracovať, 
precítiť, pochopiť a porozumieť tomu, 
aké pohnútky či pocity viedli druhého 
k tomu, čo urobil, k tomu, čo povedal 
či k tomu, ako sa správal. Možno bude 
osožné si tiež uvedomiť, že každý z nás 

z času na čas svojim konaním niekomu 
ublížil, niekoho sklamal, niekoho sa do-
tkol, že prosto nik z nás nie je dokonalý.

Na druhej strane treba povedať, že 
odpustiť neznamená zabudnúť na bo-
lesť, ktorá nám bola spôsobená a tiež 
že odpustenie nie je schválením toho, 
čo sa stalo. Je to skôr naše rozhodnutie 
povzniesť sa nad celú situáciu. Ak to 
dokážeme, zistíme, že spolu s odpus-
tením sa kamsi vytratili aj naše nega-
tívne emócie, že sa nám dýcha oveľa 
ľahšie, že naše dni sú opäť viac pre-
žiarené slnkom a cítime sa voľnejšími, 
šťastnejšími a slobodnejší-
mi. A za ten pocit to urči-
te stojí. Veď ako povedal 
T. D. Jakes: „Odpustiť 
neznamená oslobodiť 
vinníka. Odpustenie 
oslobodzuje obeť. Je 
to dar, ktorý si dáte 
sami.“

Odpúšťať je oslobodzujúce

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0908 437 079

• 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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„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)
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: office@e-manag.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU
0905 536 559

CHUDÍK 
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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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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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0907 721 667, Malacky

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

Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, Marianka, 
Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, 
Láb, Lozorno, Veľké Leváre, Malé Leváre, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký 
Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, Zá-
vod, 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    34.980 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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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

Rozsvecuje sa svetielková výzdoba, 
znejú adventné a vianočné piesne, 
na námestiach začali vianočné trhy. 
Už o pár dní sa u nás opäť rozžiari 
Betlehemské svetlo, ktoré symbo-
lizuje jednotu, nádej, lásku a ra-
dostnú predzvesť Vianoc. Po celom 
Slovensku ho budú roznášať mladí 
ľudia v skautských uniformách a 
šatkách. Vďaka skautom už vyše tri-
dsať rokov putuje plamienok svetla 
z betlehemskej jaskynky do našich 
domovov. 

Ak by Betlehemské svetlo roznáša-
li mladí v sýrskom hlavnom meste Da-
masku, asi by ste si ani nevšimli, že tiež 
patria medzi skautov. Vojnový konflikt 
priniesol so sebou skazu a chudobu. V 
Damasku navštevuje skautské aktivity 
1700 mladých ľudí, no osem stovák z 
nich si nemôže dovoliť kúpiť skautskú 
uniformu. Ich rodiny často nemajú 
ani na najzákladnejšie potraviny. Voj-
na zasiahla celú sýrsku spoločnosť, 
aktivity pre mladých nevynímajúc. V 
mnohých oblastiach programy zame-
rané na rozvoj mládeže úplne vymizli. 
Je teda potrebné začať nanovo a zapojiť 
skautských vedúcich so skúsenosťami 
s prácou v malých spoločenstvách do 
služby.

Skúsenosť skautingu totiž mladým 
ľuďom mení životy. Učia sa životným 
zručnostiam a zakusujú pocit spolu-
patričnosti. Skauting ich podnecuje k 

osobnému rozvoju, povzbudzuje ich, 
aby obohacovali svoje komunity a boli 
vnímaví na potreby druhých ľudí. Po-
núka im priestor žiť a zdieľať správne 
hodnoty: starostlivosť o iných, vzájom-
nú úctu, integritu a spoluprácu. Okrem 
toho má aj kľúčový duchovný rozmer. 
Skautský zákon a aktivity majú mimo-
riadny vplyv na spoločnosť a prírodu. 
Súčasne vedú mladých k nezávislosti a 
formujú z nich osobnosti, ktoré dokážu 
byť v svojom prostredí lídrami. Vďaka 
takejto skúsenosti a viere môže mládež 
„zažať sviecu“ v sýrskom temnom sve-
te. Skautské uniformy pritom zohráva-
jú dôležitú úlohu: zjednocujú mladých 
a stierajú triedne rozdiely, ktoré sa voj-
nou v spoločnosti prehĺbili. 

Jedna skautská košeľa a šatka stojí 
približne 15 eur. V Damasku ich potre-
bujú 800. Na www.acnslovensko.sk 
sa dočítate viac. 

Skautské Vianoce

» ACN
zdroj foto ACN
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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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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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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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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

montáž do 15 dní
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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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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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Dňa 25. 11. 2022 si 
pripomíname 10. 
výročie úmrtia 
našej milovanej 
mamy a babky 
Marie Koutnej – Frühaufovej 
z Malaciek. Keby sa tak 
dal vrátiť čas, dotknúť sa 
Ťa dlaňou a počuť Tvoj 
hlas. Už sa tak nikdy ne-
vráti, čo čas vzal, ostali len 
spomienky a v srdci žiaľ. S 
láskou a úctou spomínajú 
syn Zdenek a dcéra Alena s 
rodinami.

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
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kúpim havarované, mo-
toricky poškodené auto aj 
motocykel. 0905218938
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú. 
0907374235
» Kúpim motocykel Jawa, 
ČZ aj náhradné diely. 
090341672
» Predám 4ks pneumatiky 
195/65 R15T Continental, 99 
euro, 0911 200 116

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 garáž s pozemkom 
v osobnom vlastníctve, do 
5000,- eur. 0910539635
» Kúpim byt do 85000,- 
0910539635

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       
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Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť,
nám zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám veľmi, mama naša.

Dňa 24. novembra 2022 uplynulo 6 rokov
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, babka, prababka

FILOMÉNA PAVKOVÁ z Jablonového.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú deti Danka, Jarka, Juraj
so svojimi rodinami. Kto ste ju poznali a mali radi, prosíme,
venujte jej tichú spomienku spolu s nami.
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ÚČTOVNÍCTVO, DANE A MZDY

0903 77 28 78, dane@moravcikova.sk
DAŇOVÉ PORADENSTVO, OPTIMALIZÁCIA DANÍ
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TT
41

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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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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Kamenárstvo
Šarko-M.& syn

Malacky, Cesta mládeže 30
(smerom na nový cintorín)

Výstavná miestnosť

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

Stupava, Hlavná 17 (pon - pia 9.00 - 15.00)

JABLONOVÉ 391
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Tel:0905 267 750 Malacky
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0940 818 890

VYKONÁVAME 
VŠETKY DRUHY 
REKONŠTRUKCIE 

DOMOV A IZOLÁCIE 
STRIECH

ZĽAVA PRE DÔCHODCOV 20%
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Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

Maloobchod
Veľkoobchod

kúpeľňové štúdio
zariadenie kúpeľne
od A po Z

vodovodných batérií
obkladov a dlažieb Závlahové systémy | hadice na

polievanie | pračkové hadice
| WC | náhradné diely do WC
| tesnenie | filtre | radiátory |
drezy | umývadlá | sprchovacie 
kúty | sprchovacie žľaby |
sprchovacie hadice | batérie |
kúpeľnové doplnky | čerpadlá
vodoinštalatérsky materiál |
ohrievače | kotly | a iný tovar

Široký výber

NA VIANOČNÝ DARČEK
VYUŽITE ZĽAVU

kupón na nákup

26. novembra 2003    
posledný let lietadla Concorde.

Výročia a udalosti

0905 859 679

INZERCIA

0908 979 469
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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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FOTOVOLTIKA

w w w . 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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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

1500

1500

15
00

800

2300

Vonkajšie hliníkové rolety
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» Kúpim starý dom do 
35000,- 0949354813

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám kurčatá mäso-
vé 1-týž 1,20 €/ks, 2-týž 
1,80 €/ks, 3-týž 2,40 €/
ks, živé vykŕmené 2,50 €/
kg, zabité očistené 3,50 €/
kg, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám slnečnicu 60 € 
/ 1 q, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» 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 kohúty hod-
vábničky 8 mesačné.Tel. 
0902687710

HOBBY A ŠPORT 11
» Predám dámske a pánsky 
bicykel, predám plynovú 
bombu aj s regulátorom.
Tel. 0905908410
» Kúpim staré pohľadnice, 
mince, známky a rôzne sta-
ré veci. 0903765606

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

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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.
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SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235 52
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Upečte si gaštany

2. decembra 1805   
v bitke troch cisárov pri Slavkove zvíťazilo 
vojsko cisára Napoleona Bonaparteho nad 
spojenými silami rímskonemeckého cisára 
Františka II. a ruského cára Alexandra I., čo 
viedlo k uzavretiu bratislavského mieru 
(26. decembra)

Výročia a udalosti
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

Výročia a udalosti
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Vladimír Bilčík (47) je europoslan-
com zvoleným za stranu SPOLU. 
V Európskom parlamente pôso-
bí v najväčšej frakcii európskych 
ľudovcov. Zaoberá sa ochranou 
právneho štátu, bojom s dezinfor-
máciami, zahraničnou politikou a 
rozšírením EÚ na západný Balkán. 

Pán Bilčík, ako by ste ako euro-
poslanec zhodnotili uplynulý 
rok?

Pre Slovensko to bol rok, kedy bola 
zahraničná politika prvoradou témou, 
a hodnotím ho ako mimoriadne ťaž-
ký. Ihneď po pandémii na nás doľahli 
dôsledky ruského útoku na Ukrajinu. 
Putin už roky používa ropu a plyn ako 
svoje zbrane, pričom po 24. februári 
2022 je už úplne zrejmé, že nás - členov 
EÚ - považuje za svojho nepriateľa. Pre 
slovenskú ekonomiku, ktorá je na rus-
kom plyne jedna z najviac závislých v 
Európe, priniesol ruský útok na Ukra-
jinu niekoľko negatívnych dôsledkov  
- nestabilné dodávky plynu z Ruska, v 
dôsledku ktorých rástla hospodárska 
neistota a cena plynu, ale aj iných ener-
gií. Putinova vojna priniesla do Európy 
a na Slovensko vyššiu infláciu, než s 
ktorou všetci počítali. Dnes musíme ľu-
ďom pomôcť, aby zvládli aktuálnu vlnu 
zdražovania. 

Vidíte už šancu na koniec Putino-
vej vojny?

Rozumiem Ukrajincom, že si momen-
tálne nechcú sadnúť za vyjednávací stôl 
s prehrávajúcimi Rusmi. S rokovaniami 
s Moskvou, ktorá nedrží slovo, majú bo-
haté skúsenosti. Keď po anexii Krymu, 
Donecka a Luhanska uzavrel Kyjev s 
Ruskom Minské dohody, Rusi ich vždy 
len zneužili na to, aby získali čas a pod-
nikli voči Ukrajine ďalšie výbojné vojny. 
Verím, že sa z chýb z minulosti poučí-
me. Potrebujeme mier, ale potrebujeme 
zmysluplný a dlhodobý mier. Rusko 
musí pochopiť, že v súčasnej Európe 

nesmie viesť žiadne útočné vojny. Hoci 
Ukrajinci s podporou demokratického 
sveta oslobodili už polovicu svojho úze-
mia, ktoré Rusko obsadilo pri invázii 
vo februári, úplné vytlačenie Rusov z 
Ukrajiny ešte potrvá. Chápem, že mnohí 
ľudia sú unavení a znechutení z vojny, 
ale Slovensko stojí na správnej strane 
a musíme vydržať a pomáhať našim 
ukrajinským susedom naďalej. Ide aj o 
našu bezpečnú budúcnosť. Ustupova-
nie diktátorom len hromadí problémy 
do budúcnosti.

Mali sme byť tvrdší už v minulosti?
Samozrejme, som o tom presved-

čený, že anexie Donecka, Luhanska a 
Krymu a predtým aj časti Gruzínska 
prešli Rusku príliš hladko a povzbudili 
Putina k dnešnej vojne. Sankcie mali 
byť už pred rokmi tvrdšie, mali sme sa 
postupne preorientovať od ruského ply-
nu, ale politici radšej odvrátili zrak, aby 
sme neprišli o lacný plyn. Videli sme už 
dávno, že Putin používa dodávky plynu 
ako mocenský nástroj voči nám. Aj našu 
energetickú krízu spôsobil najmä tým, 
že dodávky plynu boli nespoľahlivé, a 
tak ceny vyleteli hore. 

Vidíte nejaké východisko z ener-
getickej krízy v blízkej dobe?

Európska únia sa dokázala rýchlo 
prispôsobiť. Plyn z Ruska už vieme v 
Európe nahradiť skvapalneným plynom 
a plynom z iných krajín, ako sú Nórsko 
či Alžírsko. Závislosť na ruskom plyne 
sa tak v EÚ znížila len na 7% z pôvod-
ných 40% vo februári tohto roku, hoci 
na Slovensku je tá závislosť stále vyššia. 
Druhou dobrou správou je, že krajiny 
EÚ sa posúvajú k riešeniu, aby sme plyn 
nakupovali spoločne, teda lacnejšie. To 
opäť pomôže krajinám, ako je tá naša. A 
napokon, do tretice, EÚ pomôže našim 
podnikom - už teraz je takmer isté, že 
nevyužité eurofondy pôjdu na účty ľudí 
za energie a na faktúry podnikov. Ne-
schopnosť našich uplynulých vlád pri 

čerpaní eurofondov nám tak uškodí me-
nej a tieto európske peniaze nestratíme.

Aké pozitíva by ste našli na kon-
čiacom sa roku?

Dojala ma solidarita Sloveniek a Slo-
vákov s utečencami z Ukrajiny, aj keď 
nás zasiahlo zdražovanie a obavy z cien 
energií. Ako hovorca európskych ľudov-
cov v europarlamentnom výbore pre 
boj s dezinformáciami pomáham tvoriť 
pravidlá, ktoré by obmedzili šírenie de-
zinformácií, hoaxov a nenávisti, ktoré 
často zaplavujú náš verejný priestor a 
sociálne siete. Teším sa však, že v reál-
nom živote je okolo nás veľa bežných 
ľudí, ktorí síce hlasno nekričia, ale od 
prvých dní ruskej invázie pomáhali a 
stále pomáhajú našim ukrajinským su-
sedom, ktorých postihla vojna, za ktorú 
nemôžu.

Vidíte v tom nejaký celospoločen-
ský trend?

Je to dôležitý moment pre Slovensko 
ako politické spoločenstvo - začíname 
chápať, že sa nemôžeme izolovať a ča-
kať, že sa nás svetové dianie nedotkne a 
každý nám potom dá pokoj. Vybrali sme 
hlavu z piesku a riešime nielen seba, ale 
aj situáciu v iných krajinách. A úmerne 
tomu narástol aj rešpekt voči nám u na-
šich európskych partnerov. Zrazu to nie 
je západná Európa, ale stredná Európa, 
ktorá je lídrom v pomoci Ukrajine, pre-
tože z vlastnej skúsenosti vieme, aké 
obrovské spoločenské škody dokážu 
napáchať ruskí diktátori. Aj keď stále 
sú a aj budú hlasy, ktoré volajú po našej 
zahraničnopolitickej izolácii, po sklope-
ní uší pred diktátormi, je dôležité brániť 
našu demokraciu a slobodu.

Myslíte politické hlasy?
Sú to najmä politické hlasy, ktoré 

počúva časť spoločnosti. Pred pár me-
siacmi som sledoval diskusnú reláciu v 
televízii, kde Boris Kollár strašil, že EÚ 
sa na nás vykašle, a keď bude v zime 
zle, krajiny na západ od nás si plyn 
nechajú pre seba a nás odpoja. Navrho-
val, že energetickú krízu musíme riešiť 

len sami doma a prípadne ísť poprosiť 
o ruský plyn Viktora Orbána do Ma-
ďarska. Dnes vieme, že sa úplne mýlil. 
EÚ energetickú krízu zvláda, nám po-
máha a pracuje na ďalších spoločných 
riešeniach. A Maďari? Dnes, keď ceny 
v Európe klesli, odoberajú ako jediní v 
EÚ ruský plyn a platia za neho násobne 
viac ako my. Spolupráca v EÚ funguje a 
Slovensko z nej výrazne profituje. Kto 
tvrdí opak, ohrozuje Slovensko - to je 
dnešný extrém, ale aj strany ako Smer či 
Sme rodina.

Keď spomínate dezinformácie 
- tento rok sa vám ako hovorco-
vi európskych ľudovcov v euro-
parlamentnom výbore pre boj 
s dezinformáciami podarilo na 
úrovni EÚ prispieť k novým pra-
vidlám, ktorými sa budú musieť 
riadiť veľkí technologickí giganti 
ako Facebook a Google. Obmedziť 
by to malo aj šírenie dezinformá-
cií medzi ľuďmi na sociálnych sie-
ťach. Ako?

Ľudia sociálnym sieťam odovzdávajú 
citlivé informácie o sebe a spätne do-
stávajú a sledujú na sociálnych sieťach 
množstvo reklamy. Zaslúžia si za to bez-
pečný a vyvážený online priestor, kde 
platia jasné pravidlá, zodpovednosť a 
transparentnosť. Nový európsky zákon 
- európsky akt o digitálnych službách - 
síce úplne nezabráni dezinformáciám, 
ale mal by pomôcť v zapase s ich šíre-
ním. Nastavuje prvé pravidlá pre sociál-
ne siete, napríklad v tom, že musia včas 
odstraňovať protizákonné príspevky a 
predísť masovému šíreniu škodlivého 
či nebezpečného obsahu, ktorý môže 
ohroziť zdravie a životy ľudí. Verím, že 
je to prvý úspešný krok k tomu, aby bol 
aj náš slovenský online priestor vďaka 
spoločným európskym pravidlám tro-
chu lepším a príjemnejším miestom na 
komunikáciu. 

Kedy sa môžu užívatelia tešiť na 
tieto zmeny? 

V celom rozsahu začnú tieto pravidlá 
platiť vo februári 2024.          reklamný článok

Vďaka spolupráci v Európe zvládneme 
aj ťažké časy 

Vladimír Bilčík vystupuje na zhromaždení Mier na Ukrajine na Námestí SNP.  Autor: Archív V.B.

Vladimír Bilčík počas zasadnutia výboru v Európskom parlamente.  Autor: Európsky parlament. 33
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Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je nová, 
účinnejšia forma – vitamíny a minerály       
v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve 
tuk tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE
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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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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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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 

Vo Vysokých Tatrách vyrástol po 
10-krát Tatranský ľadový dóm. Ju-
bilejný ročník najnavštevovanejšej 
tatranskej zimnej atrakcie prináša 
nielen unikátnu stavbu ale premié-
rovo pre návštevníkov aj jeden vý-
nimočný zážitok navyše.

Zima vo Vysokých Tatrách sa 
blíži. Jej predzvesťou je v posledných 
rokoch už tradične slávnostné otvore-
nie Tatranského ľadového dómu. Ten 
tohtoročný je postavený z 225 ton ľadu 
a témou jubilejného 10.ročníka tejto tat-
ranskej atrakcie sa stala unikátna sak-
rálna stavba – Bazilika Božieho hrobu 
v Jeruzaleme. „Vďaka šikovným rukám 
umelcov pod vedením Adama Bakoša 
vznikla stavba, ktorá v sebe ukrýva 
veľa symboliky. Je symbolom cesty 
bolesti, ktorú na krížovej ceste prešiel 
Ježiš, symbolom mieru stvárnenom 
kaplnkami rôznych svetových nábo-
ženstiev a zároveň symbolom odvahy 
návštevníkov, pretože po prvýkrát v 
doterajšej histórii Tatranského ľadové-
ho domu vstupujú medzi ľadové múry 
stavby,“ uviedol Lukáš Brodanský, ma-
nažér horského strediska Vysoké Tatry 

a zároveň Tatranského ľadového dómu. 
Na Hrebienok, kde sa Tatranský 

ľadový dóm nachádza, je možné dopra-
viť sa pozemnou lanovkou zo Starého 
Smokovca alebo pešo po turistickej 
trase. Otvorený je denne od 17. novem-
bra až do Veľkonočných sviatkov (16. 4. 
2022). Vstup do ľadového dómu je pre 
návštevníkov opäť bezplatný.

Tatranský ľadový dóm vznikol aj v 
tomto roku s finančnou podporou Mi-
nisterstva dopravy a výstavby Sloven-
skej republiky.

Bližšie informácie nájdete na: www.
regiontatry.sk a www.vt.sk

Informácie a foto poskytla 
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Región Vysoké Tatry

Tatranský ľadový dóm 
na Hrebienku

» ren
autor foto Marek Hajkovský

16
-0

08
6



MA22-47 strana - 11

ZAMESTNANIEMALACKO
11

52
-0

23
3

10
-0

25
2

Hľadáte prácu?
Pridajte sa k nám.
Ponúkame voľné pracovné miesto na pozície

Viac info na tel: 0918 445 908

v Autopriemyselnom parku Lozorno. Práca
od pondelka do piatka na rannú a poobednú
zmenu. Nástupný plat je od 600 € v čistom. 

Po zapracovaní možné zvýšenie mzdy 
až do 670 € v čistom. Doprava zabezpečená. 
Naše požiadavky: pracovitosť, dochvíľnosť,

zmysel pre detail.

UPRATOVAČKA 
PRACOVNÍK ODPADOVÉHO

HOSPODÁRSTVA
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0905 859 679

INZERCIA

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

32
-0

10
2



MA22-47 strana -12

ZDRAVIE / SLUŽBYNajčítanejšie regionálne noviny
12

99
-1
94

PONÚKAME 
PRÁCU 
VO ŠVAJČIARSKU
- všetky stavebné profesie...

Mzda od 32,- CHF/ hodina 
(od 33 EUR/hodina)

Bližšie info: 
+421 903 366 500

+ diety od 16,- CHF/ deň 
(16 EUR/deň)
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