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V práci väčšina z nás trávi tretinu dňa, 
niektorí aj viac. Je preto veľmi dôleži-
té, aby sme mohli robiť to, čo nás baví 
a napĺňa, a aby tak naša práca nebola 
pre nás len nutným zlom.

Sú medzi nami šťastlivci, ktorí vyko-
návajú povolanie, ktoré je zároveň ich ko-
níčkom a je to na výsledkoch ich práce aj 
poznať. Potom sú tu takí, ktorí si vybrali 
určitú profesiu len preto, lebo sa jednodu-
cho nejako živiť musia. Aj medzi nimi sa, 
pravdaže, nájde veľa takých, ktorí svoju 
prácu vykonávajú poctivo a zodpoved-
ne a zaslúžia si naše uznanie. No a ešte 
tu máme jednu skupinu ľudí, sú to tí, pre 
ktorých je ich povolanie zároveň posla-
ním. V tomto prípade mám na mysli prá-
cu množstva zdravotníkov, záchranárov, 
sociálnych pracovníkov, ale aj hasičov či 
policajtov. 

Prečo o tom vlastne hovorím?
Tento týždeň mi prišiel email od trnav-

skej krajskej policajnej hovorkyne. Písa-
la v ňom o kolegoch – policajtoch, ktorí 

počas svojej služby pomohli ľuďom v ich 
neľahkej situácii, a to hneď v dvoch prí-
padoch. Najskôr podali pomocnú ruku 
zúfalej žene, ktorá bola celkom bezrad-
ná, pretože nemala ako presunúť zo sa-
nitky do bytu svojho imobilného otca. O 
pomoc v ťažkej situácii požiadala por. Jo-
zefa. Na jeho výzvu okamžite zareagova-
li práp. Ľubomír a stržm. Kristína a bez-
mocnej žene s otcom pomohli. Policajná 
hliadka v rovnakom zložení pomohla v 
ten istý deň aj hendikepovanej pani, kto-
rá spadla na ulici a nedokázala sa sama 
postaviť. Pravdaže, mohli len prejsť okolo 
a tváriť sa, že nepočujem, nevidím..., na-
šťastie však konali inak.

Je skvelé, že mnohí z 
nás nepovažujú svoje po-
volanie len za prácu, hoci 
na tom nie je nič zlé, ale 
dávajú doň aj akúsi pri-
danú hodnotu, či už v 
podobe nezištnosti, 
obetavosti, alebo 
ľudskosti. Vďaka.

Keď je povolanie poslaním

» Renáta Kopáčová, redaktorka

NOVOOTVORENÁ AMBULANCIA

0918 796 429

VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV

Malacky, Nádražná ulica 15

Vchod do

oproti
železničnej

stanici
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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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0915 280 199
rescue.sk.mr@gmail.com

RESCUE SK MR, s.r.o.

KURZY PRVEJ
POMOCI

pre firmy, školy, ...
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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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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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19. februára 1986                   
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir

Výročia a udalosti

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

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

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, 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
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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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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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Obec Lozorno 
v súlade s ustanovením  §9a ods. 1 písm. a)  zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov      

zverejňuje

zámer previesť hnuteľný majetok Obce 
Lozorno – motorové  vozidlo 

Škoda Praktik 
na základe  obchodnej verejnej  súťaže.

 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú prílohou tohto 
zverejnenia na www.lozorno.sk.  Znenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže je  tiež sprístupnené 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, 90055 Lozorno alebo osobne do 
podateľne Obecného úradu najneskôr do 06.03.2023 do 
12,00 hod.
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Obec Lozorno 
v súlade s ustanovením §9a ods.11  a §9a ods. 1 písm. a)  

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov   

zverejňuje
zámer previesť majetok Obce Lozorno – cenné papiere 

takto: 
V zmysle § 9a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov sa navrhuje realizovať 
predaj 13 ks akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, 

a.s. v majetku Obce Lozorno, ISIN SK1110001270, 
v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 399,- EUR, 

v celkovej menovitej hodnote 13 ks akcií vo výške 
5.187,- EUR, ktoré predstavujú podiel na základnom 

imaní spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 
0,0023% na základe  obchodnej verejnej  súťaže. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na 
www.lozorno.sk. 
Znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže je  tiež sprístupne-
né 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, 90055 Lozorno alebo osobne do podateľ-
ne Obecného úradu najneskôr do 24.02.2023 do 12,00 hod.
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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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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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

Od 1. februára 2023 nadobudol účinnosť 
generálny pardon, ktorý potrvá do 31. 
augusta 2023. Odvádzateľom poistného, 
ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, 
generálny pardon poskytuje možnosť, 
aby si vyrovnali svoje záväzky a takto 
splnili podmienky pre odpustenie pe-
nále z dlžnej sumy. 

Znamená to, že Sociálna poisťovňa s 
účinnosťou od 1. februára 2023 nepredpíše 
penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť 
penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a 
dlžné príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022, 
splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné 
poistné a dlžné príspevky na starobné dô-
chodkové sporenie dlžník v plnom rozsahu 
zaplatí do 31. augusta 2023. „Základnou 
podmienkou uplatnenia generálneho par-
donu voči dlžníkovi je teda zaplatenie celej 
dlžnej sumy poistného (istiny) do 31. augus-
ta 2023 a predloženie chýbajúcich mesač-
ných výkazov poistného za rozhodujúce 
obdobie,“ uvádza Sociálna poisťovňa na 
svojej webovej stránke.

Odvádzateľ poistného - zamestnávateľ 
a takzvaná zahraničná samostatne zárob-
kovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje zá-
kon o sociálnom poistení - musí teda pred-
ložiť podklady na zistenie správnej sumy 
poistného a príspevkov za obdobie do 30. 
júna 2022. „V prípade zamestnávateľa je 
takýmto podkladom mesačný výkaz po-
istného a príspevkov, v prípade tzv. zahra-
ničnej samostatne zárobkovo činnej osoby 

ide o poskytnutie dokladov na posúdenie 
vzniku a zániku jej povinného sociálneho 
poistenia a určenie správnej výšky poist-
ného,“ objasňuje inštitúcia a dodáva: „Ak 
si odvádzateľ túto povinnosť nesplní, hľadí 
sa na neho tak, ako by mal za toto obdobie 
nezaplatené poistné, a teda nemá možnosť 
zapojiť sa do generálneho pardonu.“ 

Od februára Sociálna poisťovňa do-
časne prerušuje predpisovanie penále tý-
kajúce sa obdobia generálneho pardonu. 
Rovnako tiež prerušuje vymáhanie pohľa-
dávok na penále. O odložení vymáhania 
pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo 
vlastnej réžii, bude osobitne už počas feb-
ruára dotknutých klientov informovať. Na 
generálny pardon už upozornila aj Slo-
venskú komoru exekútorov a informácie 
o generálnom pardone a možnom zániku 
vymáhaného penále dostali aj samotní 
exekútori.

Pri dlžníkoch, o ktorých má Sociálna 
poisťovňa k dispozícii všetky potrebné 
údaje a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý 
proces odpustenia penále vykoná automa-
ticky, bez ich žiadosti či návštevy pobočky. 
Prvý hromadný automatický proces Sociál-
na poisťovňa pripravuje na apríl 2023 pre 
tých odvádzateľov, ktorí si svoje záväzky 
už vysporiadali, respektíve zaplatili dlžné 
poistné, prípadne aj predložili chýbajúce 
doklady do konca marca 2023. Títo odvá-
dzatelia poistného dostanú o uplatnení 
generálneho pardonu a o odpustení penále 
oznámenie listom alebo do e-schránky.

Dlžníkom pomôže generálny pardon

» ren

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

DAMSKE MIKINY
DAMSKE MIKINYI

V PONUKE
V PONUKE
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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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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú. 
0907374235
» Kúpim auto. 0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
» Kupim diely na Tatra 
805-kacena.Tel.0951336570
» KUPIM STARU MOTORKU 
ZNACKY ČZ/PIONIER/STA-
DION/SIMSON/BABETA AJ 
POKAZENE SOM ZBERATEL PO-
NUKNITE 0915215406

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 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / mes s 
energiami, len pre pánov.Tel. 
0903214187
» Prenajmem vrchné 
podlažie rod. domu.Tel. 
0904637536
» Dám do prenájmu 1-izb byt 
v centre Ma.Tel. 0905838397
» Prenajmem v centre PK po-
lozariadený 1 izb. byt, cena 
410 eur vrátane energií. Tel. 
0949423600 

DOMY - PREDAJ 05
» Predám RD v blízkosti cen-
tra Ma vhodný na ubytova-
nie viacerých osôb, v dome 
sú 2x trojizbový byt, 2x jed-
noizbový byt + garáž, poze-
mok 798 m2, cena 295.000 
€.Tel. 0910418101

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,- 0910539635
» Kúpim starší dom do 
35000,- 0949354813
» Kupim garaz s pozemkom 
v osobnom vlastnictve, do 
5000,- eur. 0910539635
» Kúpim byt do 80000,- 
0910539635

STAVBA 08

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám ošípanú 180 kg, 
Gajary.Tel. 0944682112

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    
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MALOOBCHOD
VEĽKOOBCHOD

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

kotly

ohrievače
radiátory
inštalačný
materiál
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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

1500

1500

15
00

800

2300

Vonkajšie hliníkové rolety
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

montáž do 15 dní

Od tohto roku sú zavedené celo-
slovenské evidenčné čísla vozidiel 
(EČV), pričom na nových typoch EČV 
už nie je skratka okresu.

Evidenčné čísla sú po novom viazané 
na vozidlo, nie na majiteľa. „Vlastník si 
pri predaji vozidla môže ponechať  tabuľ-
ky s evidenčným číslom, ktoré následne 
môže prideliť na svoje ďalšie vozidlo,“ in-
formuje Ministerstvo vnútra SR. Zrušil sa 
dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v 
tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlá-
si vozidlo na svojom dopravnom inšpek-
toráte a potom ho nový vlastník prihlási 
na svojom inšpektoráte.

Ako rezort vnútra uviedol, EČV s 
pôvodným dizajnom sa budú vydávať 
do vyčerpania skladových zásob od pre-
chádzajúceho externého dodávateľa. Na 
dopravných inšpektorátoch sa teda ešte 
stále míňajú zásoby vyrobených EČV. Ak 
však vlastník či prevádzkovateľ vozidla 
požiada o celoslovenskú EČV s novým 
dizajnom, polícia mu to umožní. „Nové 
tabuľky dostane tiež každý, kto požiada 
o zmenu držby či vlastníctva vozidla ale-
bo o výmenu tabuliek prostredníctvom 
elektronických služieb,“ uvádza minis-
terstvo vnútra, ktoré v uplynulých dňoch 
oficiálne predstavilo modernú linku na 
výrobu tabuliek s evidenčnými číslami 
vozidiel, ktorú od začiatku roka zabez-
pečuje štátna akciová spoločnosť Auto-
mobilové opravovne MV SR. Prevádzka 
sídli v Banskej Bystrici.

Výrobu tabuliek v réžii štátu ohlási-
lo ministerstvo vnútra začiatkom roku 
2022, keď pre štát začal vyrábať tabuľky 
nový dodávateľ. „Téma tabuliek bola 
v našej krajine dlhé roky takpovediac 
tabu, môjmu manažmentu v rezorte 
vnútra sa však po 20-tich rokoch poda-
rilo vymeniť dlhoročného dodávateľa za 
lacnejšieho dodávateľa z Čiech. Už vtedy 
však naše automobilové opravovne prišli 
s myšlienkou, že by sme ich dokázali vy-
rábať vo vlastnej réžii. Po dvoch rokoch 
je to realita a aj vďaka tejto zmene uspo-
ríme z verejných financií ďalšie milióny 
eur,“ povedal minister vnútra Roman 
Mikulec na tlačovej konferencii v priesto-
roch prevádzky.

Tabuľky majú nový dizajn
Nový dizajn tabuliek vznikal na pôde 

Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej 
školy výtvarných umení. Študenti 3. a 4. 
ročníka pripravili šesť návrhov, zvíťazila 
práca študentky Simony Čásarovej. Pod-
ľa slov vedúceho katedry Michala Tor-
naya, konečnému dizajnu predchádzala 
hĺbková rešerš dizajnov EČV používa-
ných vo svete. Analyzovali parametre 
použitých písmen, pričom zohľadnili po-
žiadavky ministerstva vnútra na čitateľ-
nosť, jedinečnosť a nemodifikovateľnosť 
znakov. „Vo veľkej miere sme zvýšili či-
tateľnosť značky, tvary sú taktiež prispô-
sobené špecifikám výrobného procesu,“ 
spresnil Michal Tornay.

Evidenčné čísla vozidiel po novom

» ren
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(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:
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY

13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti

0905 859 679

INZERCIA
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0908 979 469

INZERCIA
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Škola môže vyzerať aj inak
16. februára 2023 v rámci Dňa otvorených dverí tradične privíta malacké Gymnázium sv. Fran-

tiška Assiského množstvo nových záujemcov o štúdium. V rozhovore s riaditeľom gymnázia 
Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neis-
tom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.

Čím je systém výučby na vašej 
škole tak jedinečný? 

Model štúdia na našej škole je založe-
ný na tom, že učiteľ študentovi odovzdá-
va správne impulzy a dôvody, prečo sa 
vzdelávať oplatí a študent sa aktívnym 
a tvorivým prístupom spolupodieľa na 
svojom vlastnom osobnostnom a vzdelá-
vacom rozvoji. Tomu zodpovedajú indi-
vidualizované postupy vo výučbe. Naším 
cieľom je mladý človek, ktorý sa naučil 
učiť sa, adaptovať sa na zmenu a má kva-
litné komunikačné, prezentačné a sociali-
začné zručnosti. Snažíme sa o to, aby po 
ukončení štúdia poznal vlastný osobnost-
ný potenciál a rozpoznával zmysel svojej 
životnej cesty. Je pre nás rovnako dôležitá 
špecifická odbornosť, ako aj pevný cha-
rakter mladého človeka. Len tak je totiž 
zaručené vyzrievanie v osobnosť, ktorá je 
schopná v pracovnom i osobnom živote 
robiť zodpovedné a kompetentné rozhod-
nutia.  

 
Ste cirkevné gymnázium s kres-
ťanským zameraním. Zohráva to 
úlohu pri prijímaní študentov?

Je to častý predsudok, ktorý nás spre-
vádza pravdepodobne predovšetkým v 
súvislosti s názvom našej školy. V skutoč-
nosti prijímame žiakov bez rozdielu vie-
rovyznania, pretože každý človek má rov-
nakú dôstojnosť a hodnotu. To je hlavný 
znak nášho zamerania. Ľudskosť s nezišt-
ným záujmom o dobro človeka. Dnešná 
doba je poznačená spochybňovaním 
prirodzených princípov vedy, overených 
etických hodnôt a elementárnej pravdy o 
živote a človeku. O to dôležitejšie je naše 
zameranie aj na schopnosť rozlišovania, 
hľadania pravdy a správnej názorovej 
orientácie. Spleť dezinformácií a poloprá-
vd zasahuje do našich životov a my cítime 
povinnosť učiť našich študentov netvoriť 
si názory na základe nejakej vyhranenej 
sociálnej skupiny, ale v otvorenom dialó-
gu na základe faktov, vecných argumen-
tácií, prirodzenosti a zdravého rozumu. 
Podnecujeme študentov prevziať svoj po-

diel zodpovednosti za seba i za budúcnosť 
tejto krajiny. 

Pracujete v škole inovatívnymi či 
dokonca vlastnými cestami výuč-
by?

Dnes sa významne mení rola vzdelá-
vania, najmä masívnym nástupom auto-
matizácie a umelej inteligencie prakticky 
do všetkých spoločenských a pracovných 
oblastí. Požiadavky pracovného trhu sa 
menia. Oveľa viac sa výučbe zdôrazňuje 
rozvíjanie globálnych kompetencií ako 
kritické myslenie, kreativita, kooperácia 
a komunikácia. Schopnosť tvorivého mys-
lenia prinášajúca riešenia problémových 
úloh sa stáva najvyššou vzdelávacou 
hodnotou. Tomu je potrebné prispôsobo-
vať učenie na školách, o čo sa významne 
usilujeme aj my na našom gymnáziu. Štu-
dent musí byť aktívnym a tvorivým účast-
níkom procesu učenia sa.

Jedinečný systém môže fungovať len 
v jedinečnej atmosfére. Prostredie vytvá-
rajú spoločne študenti, pedagógovia, ro-
dičia, ako rád vravím - celé školské spo-
ločenstvo. Dôležité však je aj inšpiratívne 
materiálne prostredie. Starostlivosť o štú-
dium študenta zabezpečuje kvalitný pod-
porný tím, zložený nielen z vynikajúcich 
pedagógov, ale aj odborných konzultan-
tov, ako je kariérny a výchovný poradca. 
Živý máme aj program mentoringu, indi-
viduálneho sprevádzania mladého člove-
ka. Pomáhame študentovi postupne po-
znávať a rozvíjať jeho schopnosti, talent 
a kľúčové dispozície pre jeho neskoršie 
pracovné zaradenie. Považujeme to za 
najprirodzenejší spôsob, akým sa človek 
môže pripraviť na budúcnosť a čeliť ne-
ustálym zmenám. 

Inšpiratívnosť medziľudského 
priestoru je očividne silná. Ako ju 
dopĺňa priestor samotnej školy?

Škola dlhodobo pracuje na zatrak-
tívnení a estetizácii nielen vnútorných 
priestorov. Tie sú napokon sami osebe 
príťažlivé, pretože sa v nich prelína a do-

pĺňa  duch starých priestorov bývalého 
františkánskeho kláštora s modernosťou 
nového, mladého. V ostatnom čase sme 
dobudovali niekoľko špičkových von-
kajších relaxačných a edukačných zón 
- Kláštornú záhradu, Piknikový park či 
športová work-out zóna. Interiér tvoria 
výborne vybavené triedy a odborné učeb-
ne, ale aj spoločenské priestory určené 
pre relax a debaty. Veľkej obľube sa tešia 
novovybudované priestory školskej kniž-
nice so študovňou a pohybové centrum s 
posilňovňou a gymnastickou telocvičňou.

Čo v sebe zahŕňa váš vzdelávací 
program?

Sme moderná škola poskytujúca kva-
litné všeobecné a jazykové vzdelanie. 
Výsledky našich žiakov na poslednej 
maturitnej skúške hovoria samé za seba. 
V anglickom jazyku sme mali o 6% lepší 
výsledok ako celoslovenský priemer, v 
slovenskom jazyku dokonca o 12%. Or-
ganizujeme poznávacie jazykové pobyty, 
kurzy, viacero zaujímavých vzdeláva-
cích programov posilňujúcich rozvíjanie 
intelektu študenta. Máme štipendijný 
fond pre podporu talentov. Máme aj mi-
moriadne výsledky nielen v úspešnosti 
našich absolventov na vysokých školách, 
ale už počas štúdia u nás. Pravidelne za-
znamenávame úspechy našich študentov 
v rámci Stredoškolskej odbornej činnos-
ti i na najvyššej, celoštátnej úrovni. Tá 
úspešnosť, prirodzene, nie je samozrej-
má. Je predovšetkým výsledkom poctivej 
prípravy študenta napríklad napríklad 
cez ročníkové projekty, kedy študent pod 
patronátom skúseného konzultanta vy-
pracováva akúsi malú diplomovú prácu. 
Zmyslom tohto študijného formátu je to, 
aby aj študent sám si volil vlastný učebný 
obsah, ktorému sa chce počas štúdia ve-
novať na vyššej odbornej úrovni. Pre nás 
je však škola predovšetkým o zdravých a 
priateľských vzťahoch, otváraní sa novým 
svetom, schopnosti rozlišovať a kriticky 
posudzovať informácie, vidieť, kráčať a 
predovšetkým byť a spoznať samého seba. 
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» Predám brojlerové kurčatá 
na chov od 1 týždňa, kurčatá 
vykŕmené žívé a očistené s 
drobkami, M. Cauner, Kosto-
lište 152. Tel: 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám jatočné ošípané a 
odstavčatá, predám nosnič-
ky.Tel. 0905835768
» Predám chovné husy a 
gunárov, Gajary. Tel. 0944 
682 112
» Predám kačice na mäso aj 
na chov, pižmová kačica 15 €, 
káčer 18 €.Tel. 0910418101

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

S tichou spo-
mienkou k 
Tvojmu hro-
bu chodíme, 
pri plamien-
koch sviečok 
sa za Teba modlíme. Dňa 16. 
02. 2023 uplynie 16 rokov, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá Alžbeta Krivdová z 
Malaciek. S láskou spomína 
syn Ján s manželkou a vnuč-
ka Mária s pravnúčatami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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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Kto Vás mal naozaj rád,
len ťažko môže zabudnúť.

Odišli ste, niet Vás medzi nami,
no v našich spomienkach ste stále s nami.

Dňa 12. 2. 2023 uplynulo 10 smutných rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedo

 JÁN PAVKOV z Jablonového
a dňa 16. 2. 2023 si pripomenieme nedožitých
87 rokov našej drahej mamy, babky a prababky 

FILOMÉNY PAVKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú deti Daniela, Jarka
a Juraj so svojimi rodinami. Kto ste ich poznali,

venujte im prosím tichú spomienku spolu s nami.
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18. februára 2023 si pripomíname 
1. výročie,  čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka, maminka, svokra, babka a prababka

EMÍLIA BALÁŽOVÁ
z Veľkých Levár.

Stíchol dom, záhrada, 
dvor, už nepočuť 
Tvoje kroky v ňom. 
Zostali len spomienky 
a odkaz jediný, 
chýbaš nám, maminka, 
v kruhu našej rodiny.

S láskou v srdci spomína manžel Jozef, syn Jožko 
a dcéra Dáška s rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
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S láskou a úctou spomína celá rodina. Kto ste ju 
poznali, venujte jej, prosím tichú spomienku.

Nezomrel ten,
kto v srdciach zostáva.

Dňa 10. februára 2023 uplynuli 4 roky, 
kedy nás navždy opustila naša milovaná 

HELENA HABOVÁ
 z Gajar. 

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

Výročia a udalosti

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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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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Fašiangové 
hodovanie - šišky
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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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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Malackách 

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 5 € /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
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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

Mzda: 5 € /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
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Obec Malé Leváre
vyhlasuje výberové konanie 

na pracovnú pozíciu 

Bližšie informácie sú zverejnené na
www.malelevare.sk

REFERENT
STAVEBNÉHO ÚRADU
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Brigáda
– víkendová výpomoc

Hľadáme
šikovných a pracovitých mužov 

na víkendovú výpomoc pri spracovaní 
odpadu v Autopriemyselnom parku Lozorno

Pracovná doba: sobota a nedeľa
- ranná a poobedná zmena

 Platové podmienky: 5,- €/h v čistom
Viac info na tel: 0918 445 908
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Firma s 25 ročnou tradíciou, rakúskym majiteľom zaoberajúca  sa výrobou okien, dverí a príslušenstva.

Pošlite svoju žiadosť na
job@hsf.sk

HSF FENSTERTECHNIK s.r.o.,
Jesenského ul. 50, SK 901 01 Malacky | mail: job@hsf.sk

PRACOVNÍK NA EXPEDÍCIU
ÚLOHY UCHÁDZAČA
• balenie hotových výrobkov, skiel a dodatkov na paletu • nakladanie a pripravovanie výrobkov
na export
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
• ukončené SOU, stredná škola • manuálna zručnosť • ochota pracovať na zmeny • zodpovednosť, 
samostatnosť, flexibilita • práca vhodná pre mužov • miesto výkonu práce Malacky (Priemyselná 
5874) – zamestnanec si zabezpečuje dopravu do a zo zamestnania sám

SKLADNÍK – vodič VZV
ÚLOHY UCHÁDZAČA
• práca na VZV – vykládka a nakládka kamiónov • zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa 
dokumentácie • zásobovanie liniek tovarom
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
• ukončené SOU, stredná škola • platný preukaz vodiča VZV • skúsenosť s vedením VZV • manuálna 
zručnosť • ochota pracovať na zmeny • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita • práca vhodná pre 
mužov • miesto výkonu práce Malacky (Priemyselná 5874) – zamestnanec si zabezpečuje dopravu 
do a zo zamestnania sám

PONÚKAME
• nástupný plat až do výšky 1.130 € • zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe 
• 3% príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie • vernostné finančné odmeny (životné 
a pracovné jubileum, narodenie dieťaťa) • príspevky na športové a kultúrne ak�vity, príspevok 
na rekreácie • stabilný podnik, možnosť kariérneho rastu • predaj výrobkov so zamestnaneckou 
zľavou • pozi�vne pracovné prostredie • bezproblémové parkovanie • možnos� ďalšieho 
vzdelávania, výučby jazykov

15. februára 1947        
v Prahe sa začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu 

Výročia a udalosti 16. februára 1959         
Fidel Castro sa stal premiérom Kuby po zvrhnutí prezidenta Ful-
gencia Batistu 1. januára 1959 

Výročia a udalosti

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva
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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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0904 832 593
www.taznezariadenie.eu

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka

Pánske hodinky timberland 
tbl.15359jsu/02m

ZlatnictvoLion.sk

116,10 €

Koberec PETIT ZOO ZVIERATKÁ 
krém / sivý

najkoberce

68,60 €

SKRYTÝ ZÁLIV
akryl na plátne

zlatovsky.eu

690,00 €

Chloe Nomade Naturelle
EDP 50ml 1ks

Demro.sk

101,50 €

SUŠIAK NA BIELIZEŇ 
POLICOVÝ BIELO - ŠEDÝ

ShopJK.sk

29,90 €

SADA TERMO POHÁROV 
70ML 6 KUSOV

ShopJK.sk

28,90€26,90 €

Sivá vrúbkovaná deka
180x200 cm

PreMamku.sk

21,40 €

29,90 €

ROCKWOOL - Deltarock 
1000x600x100 mm

www.profisiet.sk

6,39€
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Zostaňte v domove, ktorý milujete.
Žite nezávislý život so schodiskovým 
výťahom Stannah
Zvažujete možnosť presťahovať domov kvôli schodom?
Už nie! Schodiskový výťah Stannah je všetko, čo potrebujete, 
aby boli vaše schody opäť bezpečné.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SH
L1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 24. 2. 2023

10%
ZĽAVA

*-

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

46
-0
00
9

Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

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

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 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €


