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MALACKO
Č. 4 / 27. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

BRATISLAVA - OC KORZO (vedľa IKEA) Pestovateľská 13

TRNAVA - OC STAVMAT Zavarská 10 F | PRAHA - PARK Poděbradská 30
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Záhorácka 30 (AFK), Malacky
Po–Pia: 10–15, So: 9–12

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 (len po tel. dohovore)
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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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!
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Tel:0905 267 750 Malacky
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RD NA K¼ÚÈ
stavebné
práce
jadrá, ploty
dlažby

0907 199 998

Počas života sme vystavení rôznym 
situáciám, riešime všakovaké prob-
lémy, prekonávame neľahké prekáž-
ky a niekedy je to skutočne ťažké.

Keď som v mladosti nastúpila do 
môjho prvého zamestnania a občas 
si zúfala, jedna moja staršia kolegyňa 
mi vždy hovorila: „Dievča, keď nejde 
o život, nejde o nič.“ Až časom som 
pochopila, akú pravdu v sebe ukrýva 
táto jednoduchá myšlienka. Človek si 
prejde v živote mnohými skúškami a 
keď je dostatočne vnímavý, nadobudne 
vďaka vlastným skúsenostiam mnoho 
užitočných poznatkov, ktoré mu môžu 
tú tŕnistú cestu životom predsa len 
trošku uľahčiť. Vďaka tým svojim by 
som dnes ja mojej mladšej kolegyni po-
radila asi toto:

• neboj sa povedať nie bez toho, aby si 
sa cítila previnilo a hľadala stovky vy-
svetlení či ospravedlnení, 
• človek nie je neomylný a máš právo 
urobiť chybu bez toho, aby si sa musela 
za každú cenu obhajovať, 
• nemusíš vždy vedieť všetko a nemu-
síš sa báť to priznať, je normálne, že 
ešte veľa vecí nedokážeš či nepoznáš, 
• nedbaj toľko na to, čo si o tebe myslia 

iní ľudia, žiješ predsa svoj život, a tak to 
je v poriadku, 
• snaž sa zmeniť veci, ktoré ťa robia ne-
šťastnou, 
• viac načúvaj sebe samej, spoznávaj 
vlastné potreby, hodnoty a očakávania 
a konaj v súlade s tým, ako to cítiš, 
• uč sa odpúšťať, pretože spolu s od-
pustením sa kamsi vytratia aj tvoje 
negatívne emócie a bude sa ti dýchať 
oveľa ľahšie, 
• neporovnávaj sa s inými, každý z nás 
je jedinečný, má iné nastavenie, iné da-
nosti, iné tempo, iné priority, iné potre-
by a ak sa to niekomu nepáči, je to jeho 
problém, nie tvoj,
• ak na teba niekedy doľahne deň 
„frfľoš“, snaž sa spomenúť si na všetko, 
za čo si životu vďačná, 
• to, ako to s tvojim životom dopadne, 
záleží v konečnom dô-
sledku od toho, ako ho 
ty sama uchopíš, 
• každý deň aspoň 
na chvíľu vystúp z 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a 
dopraj si sladké 
ničnerobenie.

Čo je dôležité

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0915 280 199
rescue.sk.mr@gmail.com

RESCUE SK MR, s.r.o.

KURZY PRVEJ
POMOCI

pre firmy, školy, ...
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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

DISTRIBÚCIA (29.680 domácností)
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Obec Lozorno 
v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti na 

ustanovenie §9a ods. 1 písm. a)  zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje
zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno 

– nebytové priestory na 1. NP o celkovej výmere podlahovej 
plochy 35,95 m2 umiestnené na prízemí  stavby  Kultúrny 

dom, súp. č.: 657, zapísanej na LV č. 963, k. ú. Lozorno 
vystavanej na parcele č. 8880/903 (Športové námestie) 

(nebytový priestor doteraz prevádzkovaný  ako 
maloobchodná predajňa mäsa a údenín s príslušenstvom 

 o výmere 35,95 m/2)

na základe  obchodnej verejnej  súťaže.  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
sú zverejnené na www.lozorno.sk. 

Podmienky sú tiež dostupné na Obecnom úrade Lozorno, 
Hlavná 1, 900 55 Lozorno a ich kópia môže byť poskytnutá 

za úhradu nákladov na ich tlač alebo kopírovanie. 

Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného úradu 
Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno  alebo osobne 

do podateľne Obecného úradu najneskôr 
do 06.03.2023 do 12,00 hod.
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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

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

2684 K bezpečnostné systémy 
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostiku bezpečnostných 
systémov v doprave 
a automobilovom priemysle, spôsobilosť 
v elektrotechnike.  n  o v i n  k  a    

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

2466 H 02 mechanik opravár - stroje 
a zariadenia, zameraný na nadstavby 
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové 
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne 
vozidlá novinka

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3766 H lodník - obsluha plavidiel       

2381 Q 00 strojárstvo 
3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  -  DUÁL 18 +, titul DiS    

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:
 
2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a 
3757 L dopravná prevádzka 
 
2-ročné štúdium ukončené maturitou 

3776 K 
01 mechanik lietadiel1-mechanika 
02 mechanik lietadiel - avionika , špecifické 
zameranie na opravy a pilotáž malých lietadiel 
a dronov.  n  o v i n  k  a    

3778 K technik informačných a telekomu-
nikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle  

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením  

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo 
a logistiku.  n  o v i n  k  a    

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY

• odborná prax v SDV (systém duálneho vzdelávania alebo na zmluvných 
 pracoviskách autorizovaných servisov
• finančné zabezpečenie žiaka

web: www.sosdba.sk
e - mail: sekretariat@sosdba.sk

telefón:
mobil:

+421 243 191 852 
+421 905 812 277

Srdečne Vás pozývame na 
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

dňa 15. 02. 2023 (10,00 – 15,00 h) !!! 
Prípadná osobná prehliadka školy a konzultácia možná kedykoľvek 

po telefonickom dohovore.
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AJ S DOPRAVOU
www.palivalanzhot.sk  // +420 733 712 755

BALENÉ UHLIEBALENÉ UHLIE

BRIKETYBRIKETY

PELETYPELETY

PLYNPLYN

BALENÉ UHLIE
HNEDÉ, ČIERNE, KOVÁČSKE

BRIKETY
DREVENÉ, UHOĽNÉ, SLNEČNICOVÉ

PELETY
DREVENÉ, SLNEČNICOVÉ, ĽANOVÉ

PLYN
PROPÁN-BUTÁN, PROPÁN PRE KARAVANY
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Kostolište
Najnižšie podanie: 225 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 01.03.2023 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Dom kultúry RUŽINOV, miestnosť 
č. 271, Ružinovská 28, 821 03 
Bratislava, Bratislava, okres 
Bratislava II, Bratislavský kraj
Dražobná zábezpeka: 
30 000,00 EUR

Predmet dražby:  
Rodinný dom súpisné č. 153 v obci Kostolište. Predmetom dražby 
sú tiež pozemky parcelné č. 2601/3, parcelné č. 2601/4, parcelné č. 
2601/11 o celkovej výmere 489 m². Predmet dražby je evidovaný na 
LV č. 931, k.ú. Kostolište.

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.

1x
 H

1x
 H

1x H1x H

Kontakt: 0903 404 713, drazby@heypay.sk, www.heypay.sk
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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 PREDAJINOVINKY V PREDAJI

DAMSKE PREDLZENE MIKINYDAMSKE PREDLZENE MIKINY
VV IIII

II
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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

Nová ponuka akciových postelí

KERSTIN 180x200
komplet posteľ s matracmi 

1235 €1519 €

ESTELL 180x200
komplet posteľ s matracmi 

1099 €1345 €

RUBY 180x200
komplet posteľ s matracmi 

819 €1019 €

TIFFANY 180x200
komplet posteľ s matracmi 

959 €1179 €
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Slza v oku, v 
srdci žiaľ, čo 
drahé nám 
bolo, osud 
vzal. Odišiel 
si nám všet-
kým, ktorí Ťa radi mali, 
odišiel si bez toho, aby 
nám Tvoje ústa Zbohom 
dali. Len ten, kto niekoho 
navždy stratí, vie, čo je bo-
lesť a žiaľ. Tá rana v srdci 
stále bolí a zabudnúť ne-
dovolí. Spomienkou si dňa 
31. 1. 2023 pripomíname 15. 
výročie, kedy nás navždy 
opustil náš drahý tatko, 
dedo, svokor Jozef Binčík zo 
Záhorskej Vsi. S veľkou lás-
kou spomíname dcéry Anič-
ka a Gabika, vnučky Lucka a 
Petruška a zať Roman. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

To, že sa rana 
zahojí, je len 
klamné zda-
nie. V srdci 
nám bolesť 
zostáva a 
tiché spomínanie... Dňa 
1.2.2023 si pripomíname 
1. smutné výročie úmrtia 
Mgr. Evy Brimichovej rod. 
Malej z Malaciek. S láskou 
spomína dcéra s rodinou 
a ostatná rodina. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Keby sa tak 
dal vrátiť 
čas, dotknúť 
sa Ťa dlaňou 
a počuť Tvoj 
hlas. Už sa 
však nikdy nevráti, čo čas 
vzal, ostali len spomienky 
a v srdci žiaľ. Dňa 2. 2. 2023 
si pripomíname 1 rok, čo nás 
navždy opustil náš milova-
ný Marián Bolf z Malaciek. 
Za tichú spomienku ďakujú 
a s láskou spomínajú man-
želka, synovia, celá ostatná 
rodina, priatelia a známi.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú. 
0907374235
» Kúpim auto. 0903818122
» ZA UČELOM ROZSIRENIA 
ZBIERKY KÚPIM STAREHO 
PIONIERA MUSTANGA SIM-
SON ENDURO ELECTRONIC 
STELU MOPED STADION AJ 
POKAZENE PLATIM IHNED PO-
NUKNITE 0915215406

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03
» Predam trojizbovy byt v 
Malackách na ulici 1.mája. 
Bližšie informacie získate 
na telefonnom čísle 0918 
723 764

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem menšiu gar-
sónku v Zohore, cena 280 € 
/ mes.Tel. 0903361804
» Prenajmem 1,5 izbový 
byt čiastočne zariadený, 
Malacky, sídlisko Juh.Tel. 
0905840301
» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / mes 
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám brojlerové kur-
čatá na chov od 1 týžd-
ňa, kurčatá vykŕmené 
žívé a očistené s drobka-
mi, M. Cauner, Kostolište 
152. Tel: 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám zemiaky kon-
zumné a sadbové.Tel. 
0915957746
» Predám jatočné ošípané 
a odstavčatá, predám nos-
ničky.Tel. 0905835768
» Kúpim 100 kg brava s do-
vozom. 0904 022 725

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13
» Predám čerstvú masť z 
mangalice, 4,50 € / 1 kg.Tel. 
0915120116

RÔZNE - INÉ 14
» Hľadám učiteľa /-ku ma-
tematiky ZŠ 2. stupňa.Tel. 
0907286944
» Hľadám učiteľa /-ku slo-
venčiny ZŠ 2. stupňa.Tel. 
0907286944

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16
» Hľadám kamarátku od 
45 do 50 rokov, ktorá vie, čo 
chce.Tel. 0915204433

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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   

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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Odišiel si tak skoro... 
cestou, ktorou ide každý 
sám, len brána spomienok 
ostala dokorán... 
Ten kto Ťa poznal, mal Ťa 
rád a nikdy nezabudne!“

Dňa 2. februára si pripomíname 
7. smutné výročie úmrtia 
nášho milovaného 

�DOVANA RUŽU.

S láskou a úctou spomínajú manželka 
Andrea, dcéry Simonka a Natálka, otec 
a brat s rodinou a ostatná rodina.
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Dňa 1. februára 2023 si pripomíname
2 roky, čo nás opustil manžel, otec, 
dedeček, brat, švagor, strýko a kamarát

STANISLAV VANIŠ
z Gajar.

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

Prosím, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomíname...
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Dňa 31. januára 2023 si pripomíname 
1. výročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá

IRENA PRIVRELOVÁ
z Veľkých Levár.

Sú vety, ktoré 
Ti už nikdy nepovieme, 
sú chvíle, na ktoré 
nikdy nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré 
stále spomíname.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel 
a deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosím tichú spomienku.
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S láskou a úctou spomína celá rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím tichú spomienku.

Nezomrel ten,
kto v srdciach zostáva.

Dňa 29. januára 2023 uplynú 3 roky, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný 

MARIÁN ŽVACH
 z Gajar. 
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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

549 € 599 €

849 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety
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Bocán s.r.o.

doprava do 100 km, váza + lampáš antikora, 
MONTÁŽ, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK
zameranie, cenová ponuka

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA
JANUÁR - FEBRUÁR

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certifikát

0905 323 022•0910 902 635
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žalúzie · siete · rolety · roletky · roletky deň a noc
okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

PÔSOBÍME NA CELOM ZÁHORÍ

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

alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné! 

AKCIA -25% zľava na látkové roletky,
interiérové žalúzie a siete
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Agentúra štátom podporovaného 
nájomného bývania (AŠPNB) spusti-
la na stránke najomnebyvanie.gov.
sk formulár, kde sa môžu záujemco-
via o nájomné byty so štátnou pod-
porou registrovať. Zároveň musia 
špecifikovať, aký veľký byt by potre-
bovali, v akej lokalite, ale napríklad 
aj to, koľko osôb bude s nimi bývať.

Tento formulár slúži na prejavenie pr-
votného záujmu. Ďalším krokom bude 
zverejnenie ponúk bytov, kde si záujem-
covia budú môcť rezervovať konkrétny 
byt. „Agentúra spúšťa webstránku, kde 
sa ľudia dozvedia všetko o štátom podpo-
rovanom nájomnom bývaní a môžu sa i 
registrovať. V tejto chvíli je dôležité pove-
dať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú 
pravidelne informovaní o projektoch v 
nimi vybranej lokalite,“ informoval pred-
seda predstavenstva Agentúry štátom 
podporovaného nájomného bývania Pe-
ter Sekáč. Celý systém štátom podporova-
ného nájomného bývania je vo fáze, kedy 
by mali investori Agentúre predkladať 
projekty bytových domov s nájomnými 
bytmi na schválenie. Až keď budú byto-
vé domy schválené agentúrou, dostanú 
záujemcovia možnosť si konkrétny byt 
vybrať na stránke najomnebyvanie.gov.
sk, a tým prejaviť záväzný záujem o toto 
bývanie.

Stránka najomnebyvanie.gov.sk okrem 
informácií o tomto systéme ponúka pou-
žívateľom aj informatívnu kalkulačku s 

možnosťou vypočítať si, aký príjem mu-
sia mať, aby mali nárok na požadovaný 
byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam 
všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, 
aby bol záujemca o nájomný byt úspešný. 
Štátom podporované nájomné bývanie 
by malo priniesť vyššiu dostupnosť bý-
vania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale 
ten nepostačuje na schválenie hypotéky, 
prípadne by hypotéka pohltila väčšiu 
časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v 
projekte štátom podporovaného nájom-
ného bývania by malo byť lacnejšie v 
priemere o 62 % oproti splátke hypotéky. 
Nájomné byty nebudú staršie ako 5 rokov. 
Byty budú stavať zatiaľ dvaja zahraniční 
investori. Investičné zmluvy, ktoré schvá-
lila vláda SR v decembri minulého roka 
ako pilotný projekt, by mali priniesť na 
Slovensko spolu 9 000 nájomných bytov 
za približne 1,5 miliardy eur. AŠPNB mo-
mentálne rokuje aj s ďalšími investormi.

Spustili formulár na nájomné byty 

» ren
zdroj foto wal_172619 pixabay
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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

(pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme
Hydinárska farma Topoľnica

Aktuálne platí 

do vypredania zásobAktuálne platí 

do vypredania zásob

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj:

63
-0

00
9

RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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 Odporúčania súvisiace 
s vtáčou chrípkou
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Vlašské orechy sú plody listnatého 
stromu orecha kráľovského. Svojím 
vzhľadom sa podobajú tvaru mozgu 
a preto sú mnohokrát považované 
za „potravinu mozgu“. Avšak za to 
pomenovanie vďačia nielen svojmu 
vzhľadu, ale i obsahu živín, kto-
ré pozitívne vplývajú na zdravie a 
podporu funkcie mozgu.

Účinky na zdravie
„Vlašské orechy taktiež veľmi dobre 

vplývajú na zdravie srdcovo-cievneho 
systému, sú dobrým zdrojom bielko-
vín, obsahujú vitamín E alebo vitamí-
ny skupiny B, taktiež minerály ako na-
príklad mangán, fosfor či meď“, hovorí 
MUDr.Šranková z Poradne zdravia Re-
gionálneho úradu verejného zdravot-
níctva Bratislava. „Tak ako u všetkých 
orechov, veľkú časť vlašských orechov 
tvorí tuk, avšak s tým rozdielom, že 
vlašské orechy obsahujú vysoké množ-
stvo esenciálnych omega-6 a omega-3 
polynenasýtených mastných kyselín. 
Obsahujú i vlákninu, ktorá je nesmier-
ne dôležitá pre správne tráviace proce-
sy“, dopĺňa odborníčka. 

Skladovanie
Vlašské orechy nie sú náročné na 

skladovanie. Orechy v škrupinke je 
vhodné skladovať na suchom, tmavom 
a chladnom mieste. Vylúpané orechy 

odporúčajú odborníci skladovať v 
chladničke, kde vydržia i niekoľko me-
siacov. 

Použitie
Vlašské orechy majú lahodnú chuť 

a sú ideálnou prísadou do mnohých  
jedál, či už len prisypané v celku ale-
bo nahrubo podrvené na doplnenie 
chuti a vzhľadu jedla, alebo pomleté a 
tak pridané do slaných receptov, ako 
napríklad omáčok a nátierok či do slad-
kého pečenia. Pridávať ich tam môže-
me v surovom stave alebo aj opražené. 
Výbornou pochúťkou sú však aj orechy 
v celku alebo napríklad namáčané v 
mede.

Nepodceňujte 
silu vlašských orechov

» ren
zdroj foto maxmann pixabay
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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

CENA 
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30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti



MA23-04 strana - 7

RADÍME / ZAMESTNANIE, SLUŽBYMALACKO 7

 4
61

23
00

13

KONTROLÓR KVALITY

Firma Diand Trade s.r.o. 
hľadá pracovníkov na pozíciu 

(práca na živnosť)
Miesto výkonu práce: Malacky,

Mzda: od 8 EUR/hod.
(príplatky: noc, víkend, štátny sviatok) 

Žiadosti posielajte na adresu:
zuzana.cibulkova@diandtrade.sk

Bližšie informácie: 
Zuzana Cibulková   0918 467 469
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Malackách

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Stupave (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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Spojená škola sv. Františka Assiského
ponúka voľné pracovné miesto

na pracovnú pozíciu

Predpokladaný deň nástupu do práce: ihneď
Pracovný úväzok: 100%
Základná hrubá mesačná mzda: 800 – 1000 €
Požiadavky:
- stredné odborné vzdelanie 
- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť 

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

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

ŠKOLNÍK
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Epidémia vysokopatogénnej vtáčej 
chrípky v rokoch 2021 – 2022 s presahom 
do roku 2023 je doteraz najväčšia pozo-
rovaná v Európe. Vírusy vtáčej chrípky 
môžu spôsobiť infekciu u vtákov, ale aj 
u ľudí. Prirodzeným rezervoárom víru-
su vtáčej chrípky sú voľne žijúce vodné 
vtáky. V tejto súvislosti vydal Úrad ve-
rejného zdravotníctva SR pre verejnosť 
nasledovné odporúčania:

V prípade, že spozorujete uhynuté 
vtáctvo, sa odporúča:
• pri nájdení uhynutých vtákov sa nedotý-
kajte kadáveru, vyvarujte sa akémukoľvek 
kontaktu s uhynutým vtáctvom, ich výluč-
kami a kontaminovanými predmetmi (po-
vrch vajec, predmety v kuríne a pod.), 
• podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy je potrebné informáciu o uhynutom 
vtáctve čo najskôr nahlásiť na telefónne číslo 
112 alebo orgánom Štátnej ochrany prírody SR.

Pri chove domácej hydiny je potrebné 
dodržiavať:
• zásady osobnej hygieny, najmä dôkladné 
umývanie rúk, 
• v prípade zmeny správania sa hydiny 
okamžite informovať Štátnu veterinárnu a 
potravinovú správu SR.

Pri manipulácii s mäsom a vajíčkami 
z hydiny je dôležité:
• dôkladné a časté umývanie rúk teplou vo-
dou a mydlom pri príprave surového mäsa z 
hydiny a vajec, 
• surovú hydinu a vajcia skladovať a pri-
pravovať oddelene od ostatných potravín; 

používať oddelené náradie, riady a pomôc-
ky, ako napr. nože a dosky na krájanie pre 
manipuláciu so surovými potravinami, 
• uskladňovať jedlo v nádobách - obaloch, 
aby ste zabránili kontaktu medzi surovina-
mi a pripravenými jedlami; aby ste predišli 
kontaminácii iných potravín, hydinu roz-
mrazovať na podnose v chladničke, 
• odstraňovať obaly, v ktorých bola zabale-
ná hydina, vajcia, a hygienicky odstraňovať 
tekutinu vytekajúcu z rozmrazenej hydiny, 
• dôkladné umývanie pracovných plôch, 
kuchynského náradia a riadu pod tečúcou 
teplou vodou s prídavkom čistiaceho pros-
triedku na riady, 
• dôkladné varenie usmrcuje vírus - všetky 
jedlá z hydiny (vrátane vajec) je potrebné 
tepelne upraviť tak, aby sa dosiahla teplota 
najmenej 70 °C vo všetkých častiach spra-
covanej potraviny; ideálne je používať tep-
lomer. Presvedčte sa pri tepelnej úprave, či 
šťava z mäsa hydiny je číra a nie ružová, či 
mäso hydiny nie je červené alebo ružové a v 
prípade vajec, či sú bielka a žĺtka pevné (od-
porúča sa tepelná úprava vajec minimálne 
6 minút v závislosti od ich veľkosti), 
• neodporúča sa konzumovať surové alebo 
nedostatočne tepelne upravené pokrmy z 
hydiny (vrátane vajec).

POZOR: Osoby, ktoré prišli do priameho 
kontaktu s chorým alebo uhynutým vtác-
tvom, musia sledovať svoj zdravotný stav 
a v prípade vzniku príznakov chrípky či 
chrípke podobného ochorenia ihneď kon-
taktovať lekára.

Odporúčania v súvislosti s vtáčou chrípkou

» ren
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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 Cestovanie do Chorvátska 
sa zjednoduší

0905 859 679

INZERCIA
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VÝKUP
MINCÍ

VÝKUP
MINCÍ

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m
cena predĺženia o 2m

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

100 €
160 €
160 €
150 €
160 €
160 €
150 €

200 €
200 €
400 €
750 €

AKCIAAKCIA

649 €

100 €

Gamma 3x4 m
549
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