Č. 4 / 25. JANUÁR 2019 / 23. ROČNÍK

MALACKO
Týždenne do 25 500 domácností

✆ 0908 728 081

KRTKOVANIE

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

KANALIZÁCIE

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

ROZVOZ ZDARMA!

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT
LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
65 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
70 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT 115 €

16-0010

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

ing. kubaška

• 1-hrob od 990 €

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

52-0008-1

• upratovanie

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

NONSTOP
0908 151 982

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h
10-0020

www.cistyodpad.sk

AKCIA • 2-hrob od 1300 €
JANUÁR všetky
2019 kamenárske
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

UPCHATÝ
ODPAD?

www.kamenarstvo-jablonove.sk

STAVEBNÉ
PRÁCE

INZERCIA

0905 859 679

» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
bytov
» zatepľovanie
domov
» obklady,
dlažby
» montáž
sadrokartónov

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-0012

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
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15-0005

NON STOP

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

ČISTENIE

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,
ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

potenciálnym záujemcom – inzerentom platený priestor k dispozícii na
prezentáciu ich programov. Naši čitatelia ho môžu ľahko identifikovať tak,
že takýto inzertný materiál je označený značkou inzercie. Od tohto čísla
však ešte viac graficky zvýrazníme,
že konkrétny článok je inzertný.
Chceme vám tak poskytnúť informácie o kandidátoch, ktorí prejavia záujem aj touto cestou sa prezentovať, no
zároveň dať tiež najavo, že ide výlučne o ich názory.
Okrem toho však zostávame verní
aj našim tradičným témam. V tomto
čísle vám chcem poradiť, že daň za
motorové vozidlo sa podáva tento rok
inak – elektronicky - a je dobré si to
včas trošku „nacvičiť“. Zverejňujeme
aj informáciu polície, z ktorej sa dozviete, že správy o únosoch detí na
Slovensku, sú, našťastie, „iba“ šírením poplašnej správy. A nielen to.
A napokon, začali sme históriou,
tak ňou aj skončíme. 27. január sa
tradične pripomína ako Medzinárodný deň pamiatky obetí
holokaustu. Jeden z dní,
na ktoré by civilizované
spoločenstvo nikdy nemalo zabudnúť.
Tak príjemný
týždeň!

16-0018

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

51-0001

Plesáme, veselíme sa, je čas zabíjačiek, šišiek. Aspoň tak to patrí k
fašiangom. Zároveň prežívame obdobie, v ktorom sa v minulosti diali veľké veci. V rôznych historických érach,
ale práve v tomto týždni napríklad
zasadol na trón rímsky cisár Traján,
ktorého légie sa dostali do Vindobony. Mimochodom, jeho nasledovník,
Marcus Aurélius to neskôr dotiahol
až po Laugaricio, teda, dnešný Trenčín. Iba deväťročný Eduard VI. sa stal
kráľom Anglicka, Kráľom Uhorska
zas Štefan IV. Historickým paradoxom tiež bolo, že Cromwellova republika dala popraviť kráľa Karola I., ale
na deň presne o dva roky neskôr bol
sám Oliver Cromwell rituálne popravený. Generál Lee sa stal vrchným
veliteľom konfederačných vojsk a
maliar izieb ríšskym kancelárom.
Pre zamilovaných, počas fašiangov sa prvý raz hrala dráma Rómeo a
Júlia majstra Shakespeara a čitateľom
sa do rúk dostalo prvé vydanie Havrana Edgara Allana Poea. História
však píše svoje nové kapitoly každý
deň.
Na Slovensku sa dňom vyhlásenia prezidentských volieb začala
aj kampaň všetkých tých, ktorí si
myslia, že z tých či oných príčin sú
schopní dôstojne zastávať post hlavy
štátu. Keďže noviny vydavateľstva
REGIONPRESS, s.r.o. sú inzertné
noviny, dávajú v súlade so zákonom

afeed - ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

15-0021

Máme fašiangy

1

0917 850 155
danobacek@gmail.com

15-0004

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZDRAVIE / BÝVANIE

Ing. Igor Abel
0905 387 063
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
Šéfredaktor: Ivan Brožík
dIstrIbúcIa (25 500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

Malacky

Môže spomalený metabolizmus
spôsobiť pribúdanie kilogramov?
Menej potrebnej energie na denné
potreby znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k jeho zníženiu, postihnutý
priberá. Spomalený metabolizmus
ale býva často aj výhovorkou, barličkou pri neschopnosti kontrolovať si
svoj denný príjem stravy a nápojov
vzhľadom k fyzickej aktivite. Čím
viac aktívny človek je, tým spotrebuje

zo Záhorskej Bystrice.

S úctou a láskou spomínajú manželka
Rozália, dcéra Barborka, syn Marian
s rodinami.
Za tichú spomienku ďakujeme.

Ako sa dá metabolizmus zrýchliť?
Pomôžu vitamíny?
Zelený čaj, čierna káva, štipľavé
jedlo sú schopné zrýchliť metabolizmus. Ale nie do takej miery, že by
to vyriešilo nadváhu. Najčastejšou
príčinou spomaleného metabolizmu
je najmä nepravidelné stravovanie,
čo pre telo znamená nepravidelný príjem živín
potrebných pre metabolizmus.

EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
JANUÁR - FEBRUÁR
AKCIA!OKNÁ + EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

(pokračovanie
nabudúce)

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Stupava

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

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

VÝROBA A PREDAJ Dám do prenájmu
• sieťky proti
ZABEHNUTÝ
hmyzu 17 €
HOSTINEC
• žalúzie 17 €
v Suchohrade

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
senecko
senicko+skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk
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Volať len vážny záujem

0910 956 312

Hotel Atrium
Malacky

PONÚKA NA PRENÁJOM
2 NEBYTOVÉ OBCHODNÉ
PRIESTORY 60 m2 a 75 m2
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16-0041

InzercIa

FRANTIŠEK FABIANEK

Napríklad, napijem sa vody a už
mám, obrazne povedané, tri kilogramy navyše? Je to prejav spomaleného metabolizmu?
Nie, je to prejav nepomeru medzi
príjmom a výdajom energie, ak opomeniem niektoré chorobné stavy, ktoré sú ale zriedkavé.

16-0029

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

viac kalórií. Na druhej strane sú aj vedecké dôkazy o tom, že veľmi obézni
ľudia majú vyšší bazálny metabolizmus, potrebujú viac energie na udržanie základných funkcií.

10-0011

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Prečo máme spomalený metabolizmus?
Príčin je veľa a u každého môžu byť
rôzne. Čiastočne máme rýchlosť metabolizmu zakorenenú aj v génoch,
teda ju dedíme. Platí ale, že muži
majú rýchlejší metabolizmus. A aj
fyzicky aktívni ľudia, bez ohľadu na
pohlavie a vek. Čím je človek menej
pohyblivý či už vekom, alebo neochotou či neschopnosťou sa hýbať,
má aj spomalený celkový a bazálny
metabolizmus, potrebuje teda menej
energie, ako aktívny človek. Menej
energie znamená aj menej jedla a keď
nedôjde k zníženiu jeho príjmu, postihnutý priberá. A začína sa začarovaný kruh – človek s nadváhou či
obezitou má viac tukového tkaniva
a v ňom metabolizmus prebieha pomalšie ako v bielkovinách – teda vo
svaloch.

Dňa 15. 1. 2019
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko

banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

(vo¾né od 1. 1. 2019)
Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

16-0004

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

VSTAVANÉ
SKRINE

Východné slovensko

bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
spišsko+LE+GL

15-0025

ZĽAVA -30%

MA19-04 strana -

2

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

redakcia:

Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie III.

10-0008

MALACKO

3
SLUŽBY

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. križovatka), Senica

VYŠETRENIE
OČNÝM LEKÁROM

» bez čakania, na presnú hodinu
» meranie dioptrií zážitkovou
metódou 3D PASCAL
» objednajte si svoj termín:
0918 734 397

VŠETKY
OKULIAROVÉ RÁMY
DO

www.oftalens.sk

-55%

Akcia končí 1. 2. 2019!
Využite poslednú možnosť!

10-0023

ZĽAVA

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

-30%

15-0038

zimné
bundy

MA19-04 strana -
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FINANCIE / SLUŽBY

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

Keď ovládate umenie
ísť neustále s dobou.
Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

Dňa 29. 1.
2019 si pripomíname
10. výročie
úmrtia našej milovanej mamičky, babky Anny
Vanišovej z Malaciek. S láskou a vďakou spomínajú
dcéry s rodinami.
Dňa 1. II.
2019 si pripomíname
smutné 2.
výročie, čo
nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec Štefan Šuster z Malaciek. S láskou a
úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím tichú spomienku.

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

STROJOVÉ OMIETKY
Fasády Potery
Strechy Hrubé stavby
Zámkové dlažby
Rekonštrukcie RD
Domy na kľúč

Tel.: 0910 644 981

Nová Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.
Nová Kia Sportage prichádza s prepracovaným dizajnom, najnovšími technológiami
a praktickými detailmi. Buďte pripravení na pozornosť všade, kde sa objavíte,
pretože nová Kia Sportage je auto, za ktorým sa obzrie každý. Je jednoducho
stvorená pre vychutnávanie každodenného života so všetkým, čo k nemu patrí.

30䝖/䜋;䜋36,"

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km, emisie CO2. 129-180 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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15-0003

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., je na rok 2016 nositeľom
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

Chcete si podať inzerát?

15-0004

» red

Frézovanie

15-0017

Odišiel si
cestou, po
ktorej kráča
každý sám,
ale
spomienky v
srdci zostali nám. 27. januára uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
Stanislav Kunák z Gajar.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

a vyplním a podám“, rozhodne sa na to
nespoliehajte. Najmä tí, ktorí budú daňové
priznanie podávať prvý raz elektronicky
– hoci len „za auto“, už pri prvom pokuse zistia, že pár minút im na to rozhodne
stačiť nebude. A predstava, spojená so
skúsenosťami z minulosti, že v posledných hodinách posledného januárového
dňa priznanie „odkliknete“ je tiež mylná.
Je veľký predpoklad, že v tento deň môže
byť systém zahltený a nemusí stíhať nápor.
Aj preto je dobré vybaviť túto záležitosť aspoň o pár dní skôr.
Je tu totiž ešte jedna zákonná lehota –
do polnoci posledného januárového dňa
nielen že je potrebné napríklad daň za
motorové vozidlo odoslať a dostať aj potvrdenie o jej zaregistrovaní v elektronickej
podateľni, ale aj príslušnú sumu dane zaplatiť na účet v Štátnej pokladnici.

16-0035

Dňa 25. 1.
2019 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustil
František
Mráz z Kuchyne. S láskou
spomínajú manželka, dcéra Simonka, zať Miško, vnuk
Davidko a syn Radovan. Venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

Na vybavenie všetkých povinností vo či
daniarom, teda, Finančnej správe, ktorým
veľa občanov podlieha aj v januári, zostáva už doslova iba niekoľko dní. Či už ide
o daň z novej nehnuteľnosti, alebo napríklad o cestnú daň, teda daň za motorové
vozidlo, ktoré používa niekto aj na účely
podnikania.
V roku 2019 platí oproti rokom minulým jedna výrazná zmena. Od 1. 1. 2019 už
všetky subjekty komunikujú s finančnou
správou iba elektronicky. Je teda jedno či
ide o „veľkých“ podnikateľov, alebo „drobných“ živnostníkov. V lepšom prípade
už máte jeden z troch možných spôsobov
komunikácie s Finančnou správou vybavený, v tom horšom máte na to „čas“ iba do
31. januára, potom už ste s plnením vašich
povinností voči štátu po zákonnej lehote.
Aj keď máte možno dobrý pocit „veď ja
už to mám vybavené, sadnem k počítaču

10-0003

SPOMIENKY
Už 17 rokov
nám veľmi
chýbaš, už
17 rokov sa
na nás z
výšky dívaš,
tak veľa by sme Ti chceli
toho povedať, tak veľmi
by sme sa chceli s Tebou
smiať. Dňa 23. 1. uplynie 17
rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a
otec Peter Maruška z Malaciek vo veku 48 rokov. Kto
ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka a deti
Peter a Katarína s rodinou.

Odošlite daňové priznanie skôr

» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

16-0016

Občianska
riadková
inzercia
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22. 2. 2019

8:00 – 12:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Program:
8:00

Otvorenie DOD - Študenti študentom,
Informácie o prijímacích pohovoroch
a o štúdiu, predstavenie vzdelávacieho
programu školy

8:30

Ukážky výučby v triedach, jazykových
a odborných učebniach, prehliadka
priestorov školy

11:00

Konzultácie a ukážka vzorových
prijímacích testov s rozborom zadaní

12:00 Záver

• moderný vzdelávací program • kvalitný
a inšpiratívny pedagogický zbor • centrum kultúrnosti
a vzdelanosti • 15 špecializovaných učební • debaty
s významnými osobnosťami • kláštorná záhrada
v átriu • ﬁtness workout a posilňovňa • muzikálová
učebňa • štipendijný fond • precízna príprava na VŠ
štúdium • medzinárodná spolupráca – jazykové pobyty
• tvorivá atmosféra • poznanie sveta – poznanie seba •
individuálna príprava študentov na SCIO testy

štúdijné programy a podrobné informácie nájdete na:
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

15-0027

www.csmalacky.sk
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Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

63-0003

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
ac
cích
zariadení
do objektov

» Ján Papuga

MELL Trading s.r.o. // 0907 154 850

riaditeľ ZŠ

16-0009

Obhliadka, ponuka
a profesionálne dokonèenie
projektu = spokojnosś klienta

AKCIA NA JANUÁR A FEBRUÁR

Servis, nastavenie
a premazanie plastových
a hliníkových okien a dverí

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

15-0010

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

BYTY, DOMY A PRÍSTAVBY
Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk
SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €
15-0011

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám starší 3-izb rod.
dom v Suchohrade na
menšom
pozemku.Tel.
0948720141
» Predám 4i rodinný dom,
centrum Stupavy, 450 m2
pozemok, 220.000 €, tichá
ulička.Tel. 0908898025
» Predám 4i rodinný dom,
centrum Jablonové, 450 m2
pozemok, 180.000 €, tichá
ulička.Tel. 0908898025
» Predám 2 novostavby RD
3-izb cena 102.000 €, 4-izb
cena 112.000 €, M. Leváre,
Tel. 0908660482 RK nevolať.
» Predám 4i dvojpodlažný
RD v Brodskom na 16,6 á
pozemku, garáž, prístavba,
bazén, 2x studňa, 139.000,EUR, 0908776508
» Predám st. rodinný dom
v Závode, na 12 á pozemku,
47.000,- eur, 0948033023
» Predám 6i dvojpodlažný
RD v Malackách, garáž, 5á
pozemok, 250.000,- eur

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg

CELKOVÉ CENY

339 €

389 €
499 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

od 89 €/t
HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE od 210 €/t
od 299 €/t
KOKS
PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t
ZABEZPEČUJEME DOPRAVU
Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

Inzerát, ktorý predáva

www.rolvex.sk
0905 485 891
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0905 859 679, 0908 979 469

41-0016

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem novozariadenú izbu so soc.zariadením, komfortne zariadenú,
pre 1 osobu, v Zohore.Tel.
0903361804
»
Poskytnem
ubytovanie v Malackách.Tel.
0908706258
» Dám do prenájmu 1i byt na
Juhu, zariadený, voľný od
februára.Tel. 0944533934
» Ubytujem partiu robotníkov v rodinnom dome v
Malackách.Tel. 0915715455
» Prenajmem 3-izb byt
vo Veľkých Levároch.Tel.
0903410071

Poskytujeme doklad o likvidácii

Ceny sú
vrátane DPH

03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám alebo dám do
prenájmu garsónku zariad., Ma Juh 5. posch.s
balkónom
(internát).Tel.
0905525169
» Predám 3-izb. byt v pôvod. stave v centre MA za
99500. 0908722793

zber - výkup autovrakov

(napr. domáce väzenie). Tie však majú
účinok, ak je dieťa lenivé, odmieta sa
učiť, svojvoľne ignoruje vzdelávanie.
Ak však dieťa jednoducho predmetu nerozumie, akýkoľvek trest môže
mať negatívny dopad a prehĺbi odpor
k vzdelávaniu. Vtedy treba účinnú
pomoc pri štúdiu, doučovanie alebo
spoluprácu s odborníkmi. Môže sa
však stať, že dieťa jednoducho „nemá
bunky“ na daný predmet, hoci v inom
vyniká. Alebo skrátka nie je študijný
typ a bude to manuálne zručný človek.
Vyžadovať od neho výborné výsledky
v každom predmete pod hrozbou trestu je nesprávne. Môže sa to neskôr prejaviť vo vzťahu k rodičom, k okoliu, k
sebe.
Škoda, že opakujúce sa mediálne
príspevky neotvoria tému, ktorá by
sčasti predchádzala problémom so
školským hodnotením. Ňou je nastavenie hodnotenia. O tom si napíšeme
v budúcom čísle.

15-0002

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521
hľadám prácu
» HĽADÁM PRÁCU BRIGÁDNE
SOM MUŽ 0904177812

Každý polrok opakujú médiá tému
trestania za vysvedčenie. I keď sa pravidelne vyjadrí aj odborník, vždy sa
pristupuje k téme veľmi povrchne a
tendenčne. Problematika hodnotenia,
odmeňovania i sankcionovania si vyžaduje analytickejší prienik, nie publicistickú skratku.
Sú prípady, keď deti zo strachu
konajú neštandardne, ba sebaohrozujúco. Avšak vysvedčenie je často poslednou príčinou v reťazci patopsychologických prejavov dieťaťa. Okrem
toho zodpovední rodičia vedia o konečnej známke skôr ako pri prezretí
vysvedčenia.
Deti neslobodno tvrdo trestať za
známky. Ak sú výsledky horšie, zodpovedný rodič rieši zlyhávanie dieťaťa skôr. Netreba však naznačovať, že
rodičia hromadne trestajú práve za
vysvedčenie. Ak to nejakí aj robia, tak
určite nie iba pre známky. A takých
treba riešiť alebo čakať, kým sa im
často trestané deti nevzoprú. Zvážiť
sa dajú symbolické tresty za známky

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

41-0017

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám MB 180 CDI, automat, 2010, 135000 km, cena
6900 €, Tel. 0948553383

Školská novoročenka

15-0009

Občianska
riadková
inzercia

16-0037

7
SLUŽBY

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

Pánske, dámske mikiny

15-0001

široký
výber
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PRÁVNIK RADI /BÝVANIE

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

• elektro • voda
• stavba • záhrada
• kovovýroba - brány,
zábradlia
• oprava a údržba
záhradného náradia
0903 942 368
krajcirmilan@azet.sk

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
NÁKLADOV NA ENERGIE

AKCIA

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

OD

900

20EU2R

0905 387 063

16-0036

schudnúś
sc

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

Chudnite pod
odborným
doh¾adom s

DO KONCA
JANUÁRA

NUTRI
F
FOOD PLAN

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

16-0034

Pomôžeme Vám
Pomô

Nájdete
Náj
jdete n
nás
ás v budove APOLYS na
Jánošíkovej
Jáno
ošíkov
vej 1606/4 v Malackách
Kont
Kontakt:
takt 0910 628 555

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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16-0009

OD

1500

∙ domy na klúč
∙ montované domy
∙ rekonštrukcie
RD a bytov
∙ zatepľovanie domov
∙ montáž sadrokartónu
∙ obklady, dlažby
∙ maliarske práce
∙ dovoz materiálu

15-0018

HODINOVÝ MANŽEL

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

0908 979 469

-61%

0917 466 250

DR-STAVMONT s.r.o

INZERCIA

AKCIA

dôchodcovia
ZĽAVA: •• ZŤP

Malacky, 0948 307 878
denis.rigo@drstavmont.sk
www.drstavmont.sk

10-0021

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
»
Predám
ovos.Tel.
0903770577
» Predám pšenicu, kukuricu
20 €/q, zmesku pre nosnice
35 €/q, po dohode možnosť
dovozu, M.Cauner, Kostolište 152.Tel. 0911206783
» Predám kvalitné sušené
nesírené, nesladené ovocie,
orechy a liofilizované ovocie.Tel. 0902729756
» Predám králiky na chov aj
na zabitie, cena dohodou.
Tel. 0902743401
» Predám a beriem objednávky na 8-týždňové
nosnice
Dominant.Tel.
0904323771
» Kúpim kozu dojku.Tel.
0905917771
» Darujem do dobrých rúk
slovenského čuvača fenku.
Tel. 0905387063
» Predám prasiatka do
40kg. 80,-e/ks., nad 40kg.
2,-e/kg. aj 180-250kg.
1,80e/kg. Odvoz viem zabezpečiť. 0911662786
» Predám šteniatka nemecký ovčiak 0905513941
» Predám prasiatka do
40kg. do 250kg. Odvoz viem
zabezpečiť. 0911662786

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com
www.radokov.sk

16-0002

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Predám plynové piecky,
stupeň ohrevu nastavenia 1 - 7, 180 € / 2 ks.Tel.
0903136756

TEPOVANIE
HĹBKOVÉ

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

2400

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

0905 662 395

1600

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Predám 10 ron chatu v
rekreačnej oblasti Adamov
cena 54000. tel.0915792745

1600

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám stavebný pozemok v Píniovej aleji, plocha 880 m2, cena 89 € /
m2, IS vybudované.Tel.
0905918923
» Predám stav.pozemok o
výmere 53 árov v Moravskom Sv Jáne určený na
výstavbu rodinných domov , el., voda, kanlizácia
pri pozemku, 15,- EUR/m2,
0908776508

nehnuteľnosť. Vtedy je potrebné, aby
bola darovacia zmluva vyhotovená
v písomnej forme, v opačnom prípade bude darovacia zmluva absolútne
neplatná. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že právne účinky darovacej
zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, nastávajú až vkladom do katastra nehnuteľností.
Za určitých okolností môže dôjsť
k zániku darovacej zmluvy, a to
v prípade, že darca vyzve obdarovaného na vrátanie daru, pričom
toto je možné len za podmienok, že
sa obdarovaný správa k nemu alebo
členom jeho rodiny spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Právo
darcu jednostranne ukončiť daný
právny vzťah, ktorý bol darovacou
zmluvou založený (a tým docieliť
vrátenie daru), je možné uplatniť vo
všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa,
keď darca mohol toto právo vykonať
po prvý raz.

1600

0948 033 023
» Predám 4i dvojpodlažný
RD v Brodskom na 16,6 á
pozemku, garáž, prístavba,
bazén, 2x studňa, 139.000,EUR, 0908776508

Asi každý z nás bol už v živote
obdarovaný alebo niekomu niečo daroval, či už počas narodenín,
menín alebo iných príležitostí. Pri
týchto bežných situáciách si ľudia
častokrát ani neuvedomia, že vlastne
uzatvárajú darovaciu zmluvu, ktorá
predstavuje azda najpoužívanejšiu
bezodplatnú zmluvu, a to najmä z dôvodu, že k takejto zmluve dochádza
vo väčšine prípadov verbálne. Na základe darovacej zmluvy darca niečo
bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo
sľub prijíma.
Predmetom darovania môže byť
všetko, čo je spôsobilé byť predmetom občianskoprávnych vzťahov
a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide
o hnuteľné alebo nehnuteľné veci,
ale predmetom darovacej zmluvy
môžu byť aj práva alebo iné majetkové hodnoty. Podstatnou charakteristikou darovacej zmluvy je znak
bezodplatnosti, t.j. za poskytnuté
či sľúbené plnenie obdarovaný nie
je povinný poskytnúť darcovi protiplnenie. V prípade porušenia povinnosti darcu z darovacej zmluvy
nastávajú dôsledky ako pri iných
zmluvných záväzkoch. Konkrétne sa
obdarovaný môže domáhať plnenia
od darcu.
Na formu darovacej zmluvy si treba dať pozor v prípade, že predmetom
darovania je nehnuteľná vec, resp.

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad

10-0012

Darovacia zmluva

Občianska
riadková
inzercia

9
SLUŽBY

OTVÁRACIA AKCIA
ku každej streche nad 150 m2

VYSOKODIFÚZNA FÓLIA

1 ks

silný partner

ZDARMA
Akcia pla
platí do 28.2.2019

Brnianska 4, Malacky ((smer Veľké Leváre- bývalý autoservis)
www.strechybejz.sk

16-0039

0911 950 299

NOVÁ REUMATOLOGICKÁ
AMBULANCIA V NEMOCNICI MALACKY

Na Slovensku trápia reumatické ochorenia približne 100 000 ľudí, častejšie ženy ako mužov. Sú
ochorenia, ktoré postihujú predovšetkým mladých ľudí, dokonca aj deti, iné sú typické pre ľudí
vyššieho veku.
Varovnými príznakmi sú opuchy
kĺbov, výrazná ranná stuhnutosť,
bolesti kĺbov aj v pokoji, ale aj
celkové príznaky ako únava,
slabosť, nechutenstvo, zvýšená
teplota. Toto sú dominantné
príznaky reumatoidnej artritídy,
reumatické ochorenia sa však
môžu prejaviť aj postihnutím
obličiek, srdca, pľúc, očí a ďalších
orgánov.
Naša reumatologická ambulancia sa zameriava na prevenciu,
diagnostiku a liečbu reumatických
ochorení kĺbov, chrbtice a liečbu
osteoporózy. Okrem komplexného
reumatologického
vyšetrenia

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679, 0908 979 469

poskytujeme interpretáciu laboratórnych výsledkov, RTG snímkov a
výsledkov
denzitometrického
vyšetrenia, vykonávame diagnostickú a terapeutickú punkciu kĺbov.
Našou najväčšou výhodou je, že
sme momentálne najdostupnejšou reumatologickou ambulanciou pre pacientov v okrese Malacky. Keďže sme pomerne novootvorená ambulancia, ktorá si ešte len
buduje svoju klientelu, čakacie
doby sú u nás zatiaľ prijateľné, v
porovnaní s reumatologickými
ambulanciami v okolí.
Do našej ambulancie sa pacient
môže objednať telefonicky na call

VIZITKY

reumatologička z Nemocnice Malacky
centre na tel. čísle 034/28 29 700
alebo osobne na ktoromkoľvek
klientskom centre v rámci nemocnice. K vyšetreniu potrebuje
výmenný lístok, ideálne aj
kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

VIZITKY

0905 387 063

MA19-04 strana -
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15-0033

Reuma nie je jedno ochorenie,
ale súbor viac ako 300 rôznych
ochorení. Zjednodušene ich môžeme rozdeliť na dve veľké skupiny,
zápalové reumatické, nezápalové –
degeneratívne, metabolického pôvodu a pod. Z nezápalových je
najčastejšia osteoartróza, ktorá
patrí medzi najčastejšie choroby
pohybovej sústavy vôbec, najčastejšie príčiny práceneschopnosti a
invalidity. Postihuje hlavne ľudí
starších ako 60 rokov, nad 70 rokov
trpí osteoartrózou až 50 % ľudí. Zo
zápalových chorôb je najčastejšia
reumatoidná
artritída,
ktorá
postihuje takmer 1 % populácie.

10
TRADÍCIE / SLUŽBY

Krňačkoví šampióni z Brezna

Občianska
riadková
inzercia
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti,
odznaky, mince, staré hodiny, trofeje.Tel. 0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám prvorepublikový
nábytok z masívu vo výnimočnom stave. Kontakt:
alena.ulicnikova@gmail.
com.
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Kúpim hodinky Schaffhausen.Tel. 0944137683
15 HĽADÁM
PRÁCU 15
HĽADÁM
PRÁCU
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov ZŠ
a SŠ a angličtiny pre každého.Tel. 0949764183
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Posádka v zložení Pavol Zlúky a
Peter Stieranka z Brezna zvíťazila na
prvom podujatí v rámci tohtoročného
Slovenského pohára v krňačkových
pretekoch. Súťaž sa uskutočnila počas
príjemného zimného počasia vo Valaskej v okrese Brezno. Celkovo pretekalo 40 posádok. Ako pre TASR uviedol
predseda Slovenskej krňačkovej rady
Branislav Séleš, Brezňania zvíťazili s
časom jedna minúta 33 sekúnd pred
domácou posádkou v zložení Miroslav
Zelenčík a Ján Vrbenský. Trať nad obcou pritom merala asi 1,8 kilometra. V
rámci tohtoročného slovenského pohára sa až do konca marca koná deväť
pretekov. Druhé boli v Podlaviciach, 23.
februára bola Veľká cena Chopku aj s
medzinárodnou účasťou a celý kolotoč
sa končí 23. marca v Telgárte.
Krňačky sa v jednotlivých dedinách, kde sa organizujú preteky na
týchto starobylých saniach, volajú rôzne. Niekde sú krnohy, inde krnohe či
krnaky, alebo krnačky či krne. Názov
zjednocuje krivé drevo samorast-krnáč. Krňačky na Slovensko priniesli
pred stáročiami drevorubači z rakúskeho Tirolska. Ako sa píše na stránke
krne.sk, na krnohách musel gazda
stiahnuť meter dreva, na čo musel mať
poriadnu silu a zručnosť. Boli aj sánkami minulých detských generácií. V lete
sa využívali na sťahovanie sena z ťažko
dostupných terénov. Dnes sa krnohy na
dopravu materiálu používajú len oje-

6

dinele, zato sa však stali vhodným náradím folklórno-športových podujatí v
rámci krnohových pretekov.
Krňačky sú akýmsi pozemným vozidlom bez kolies, pohybujúcim sa na
drevených plazoch. Celé sú vyrobené z
dreva, bez kovových súčastí. V súčasnosti sa krňačky na dopravu materiálu
používajú len ojedinele, zato sa však
stali vhodným náradím folklórno-športových adrenalínových podujatí.
Nájsť vhodný strom, z ktorého kmeňa by sa dali vyrobiť špičkové pretekárske krňačky, je asi najťažšou časťou
celého procesu ich výroby. Výrobcovia
často absolvujú hodinové či dokonca
niekoľkodňové „túry“ po lesoch, aby
našli ten správny strom. Vodiace časti krní musia byť vyrobené z jedného
kusa dreva, najčastejšie z javora, buka
či jaseňa.
Na výrobu tradičných slovenských
maxisaní, ktorých popularita vzrástla
najmä v uplynulých rokoch sa navyše
nemôže použiť ani jeden klinec. Sane
nemôžu byť tvrdé, ale pružné.
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Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.
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~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

8
5

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk

MA19-04 strana -
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dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663
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» red

~ Komplexné pohrebné a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

1

6

4 3 1
8
3

16-0011

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

3

2 8
9
3
4
6 7 2
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Chcete si
podať
inzerát?

7 2
3
7
4 8
3 1 7 4 6
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0905 926 822
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32-0173
32-0021
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HLAVU HORE / SLUŽBY

Naša Katolícka
vácie musia byť v súlade s princípmi,
ktoré tomuto svetu vtlačil Stvoriteľ. Ešte
nám spadne veľa babylonských veží,
kým pochopíme, že bez Boha je naše
úsilie márne. Pýcha predchádza pád a
spolupráca so zlom vedie k deštrukcii.
Máme na Slovensku unikátne
spoločenstvá a projekty mladých ľudí
(Campfest, Godzone), Spoločenstvo
kresťanských podnikateľov Ľuba Klieštika, Kolégium Antona Neuwirtha, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Katolícku
univerzitu, veľké kresťanské osobnosti.
Mnohé svetové univerzity dnes
ovládajú neomarxisti a učia sa tam
čudné veci. Na Slovensku máme jednu
malú univerzitu. Písali a hovorili o nej
rôzne veci. Spoznal som na nej zaujímavých ľudí, ktorí robia výbornú prácu. Je
to naša univerzita – Slovenská a katolícka. Strážme a rozvíjajme si ju. Mohla
by byť majákom
svetla medzi babylonskými vežami a
pomôcť nám objaviť
poklady, o akých
sa nám dnes
ešte ani nesníva.

Nové tvary
pomníkov 2019

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
NA ZÁHORÍ

0903 792 674
www.kamex.sk
Hurbanova 2942, Senica

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY
NOVÉ TVARY POMNÍKOV
UŽ V PREDAJNI

AKCIA JANUÁR 2019

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €

» Ján Košturiak

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

0905 859 679

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

HELPET BAU

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

63-0018

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

INZERCIA

www.kamenarstvo-bocan.sk

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

16-0001

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

VIZITKY

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

Som strojár a nemyslím, že univerzity by mali pripravovať ľudí na prácu
v automobilkách a železiarňach. Mnohé
činnosti, ktoré dnes vykonávajú ľudia
v podnikoch, budú čoskoro robiť roboty
a umelá inteligencia.
O životoch ľudí v budúcnosti nebudú rozhodovať nové technológie, ale
ľudskosť a citlivosť k svetu okolo nás.
Filozofia, teológia, pedagogika alebo
sociálna práca budú dôležitejšie ako
programovanie robotov alebo údržba
dronov. Striedmosť v spotrebe a úspornosť vo výrobe a logistike budú viac,
ako rast HDP a bohatstva v rukách úzkej
skupiny ľudí. Korene dnešnej Európy sú
v kresťanských kláštoroch. Budúcnosť
Európy je v kresťanských komunitách.
Slovensko nie je také bohaté, ako
Nemecko alebo USA. Nemci nás dnes
učia vyrábať autá a Američania nám
predávajú svoje stíhačky. Možno, že príde čas, keď my ich budeme učiť spoznávať Ježiša Krista a Jeho Matku, svätcov,
ktorí vybudovali kultúru Európy. Mnohí
ľudia v Európe majú veľké autá a domy,
ale prázdne srdcia. Spiritualita je v našich životoch dôležitejšia, ako produktivita. Sme jediné živé bytosti na svete,
ktorým dal Stvoriteľ svoju schopnosť
tvoriť – ale ľudské vedecké objavy a ino-

20 rokov na trhu!

Inzerát, ktorý predáva

0908 979 469

0905 859 679, 0908 979 469

Na tidlá
svie
y
k
t
e
vš ladom
sk

J
A
D
E
R
P
Ý
V
Akcia neplatí
na svetelné zdroje.
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15-0006

Svietidlá a elektroinštalačný materiál
Štefánikova 59, 901 01 Malacky
0917 570 370 • www.feim.sk

20%

13
POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

MALACKO
na roznos novín počas víkendov na dohodu
» Záhorská Ves
» min. 4,60 € brutto za jeden roznos
» Plavecký Mikuláš
» min. 3,01 € brutto za jeden roznos
» Lozorno
» min. 7,42 € brutto za jeden roznos
» Plavecký Štvrtok
» min. 5,27 € brutto za jeden roznos

PRIJMEME

predavačku

+ PRÍPLATKY: VÄČŠÍ POČET STRÁN NOVÍN,
ROZNOS LETÁKOV, NÁROČNOSŤ RAJÓNU

do predajne v Kútoch

čašníčku

Informácie na t.č. 0908 979 469, e-mail: malacko@regionpress.sk
po – pia: 8.30 – 16.30 h

16-0014

0948 307 878
www.drstavmont.sk

JCB 1cx

15-0018

Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

Malacky: od 11 €
Okolie do 25 km: od 13 €

Miriam
tel.: 0915 677 453

Prijmeme
UPRATOVAČKU

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

aj diabetické
a mykotické nohy

0948 002 614

41-0027

v pohodlí Vášho
domova

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch
16-0043

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

PRIJMEME do prac. pomeru PRACOVNÍKA
NA ÚDRŽBU VONKAJŠÍCH PRIESTOROV
(4,00 EUR/h brutto). Tel.: 0903 730 423

na penzión Zuzana
v Malackách.
Mzda: 500,- € netto
Nástup možný ihneď.
Môže byť aj dôchodkyňa.
Tel.: 0908 416 089

MA19-04 strana -

16-0026

» Marianka
» min. 5,20 € brutto za jeden roznos
» Stupava
» min. 5,27 € brutto za jeden roznos
» Malacky
» min. 4,90 € brutto za jeden roznos
» Kostolište
» min. 4,32 € brutto za jeden roznos

JUDr. Štefan Harabin
občianský kandidát
na prezidenta SR

HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM
NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

HĽADÁ KOLPORTÉROV
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33-0003

sačné príspevky (hovorí sa asi o 1000
Eurách mesačne na osobu) a pritom
nechávajú slovenské mamičky s malými deťmi - našu budúcnosť, živoriť.
Moji najvýznamnejší protikandidáti na prezidenta hovoria viac
o prijímaní imigrantov ako o podpore slovenských rodín. Robert
Mistrík odpovedal na otázku o imigrantoch, že „multikulturalizmus
obohacuje krajinu“ (multikulturalizmus = miešanie národov). Maroš
Šefčovič ako náš vyslanec v EU pritakával umožneniu vstupu imigrantov do EU a teda aj na Slovensko.
Pre mňa sú záujmy Slovákov prvoradé, som proti vstupu imigrantov na
Slovensko. Naopak budem bojovať
za to, aby štát významnejšie podporoval mamičky s deťmi. Radšej dám
500 eur mesačne na jedno dieťa
mladej slovenskej mamičke, ako
oveľa viac akémukoľvek imigrantovi zo zahraničia.

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SR

dím niekoľko divných vecí. Ľudia
trávia viac času s mobilom v ruke
ako rozprávaním sa so svojou rodinou. Deti sa odkladajú až do času po
kariére, pričom veľa ľudí už „neskôr“
deti mať nemôže. Tí čo majú deti, sú
nútení dlho do večera pracovať a na
výchovu detí ostáva málo času. Nefungujúce rodiny sú dnes častejšie
ako rodiny harmonické, čo je veľa
krát spôsobené zlou finančnou situáciou.
Nedávno som sa rozprával s
mamičkou na materskej dovolenke a sťažovala sa mi, že sa im ťažko žije. Tým, že otehotnela počas
vysokoškolského štúdia, dostáva
iba cca 260 eur na 2 malé deti (rodičovský príspevok 215 eur mesačne
a 2x24 eur ako prídavok na 2 deti).
Manžel je pochopiteľne stále v práci
a vidia sa málo. Bez pomoci starých
rodičov by to nezvládli. Spoločnosť
ju odsudzuje, vraj má deti ako príliš
mladá (25 ročná a už 2 deti). Ja s týmto absolútne nesúhlasím. Keď som
mal ja 25 rokov, tak už moji rovestníci mali deti a bolo to lepšie.
Pýtam sa našich politikov, ako
môže mamička s 2 malými deťmi
vyžiť z 260 eur mesačne?
Veľmi ma hnevá, že naši politici,
ako napr. Andrej Kiska, hovoria viac
o tom, že musíme prijať imigrantov

10-0022

keby tu žil, tak by takúto podporu prijať
nemohol. Strana Smer sa už dávno stala
symbolom korupcie a nespravodlivosti,
ktorá tu vládne viac ako desaťročie - a
pán Šefčovič je v týchto voľbách tvárou
Smeru. To sa nedá nijako spochybniť, ani
nijako zahovoriť.
Preto tieto voľby budú aj o tom, či
Smer po všetkých škandáloch a prehrách dokáže získať v prezidentských
voľbách opäť väčšinu. Ja urobím všetko
pre to, aby ju Smer - hoci aj s usmievavou
tvárou pána Šefčoviča - nezískal.
Zároveň stále platí, že spolufavoritom na druhé kolo je aj kandidát extrému: preto je dôležité, aby už do prvého
kola išiel čo najsilnejší demokratický
kandidát s čo najširšou podporou. Nedopusťme, aby sa úradu prezidenta zmocnil extrémista alebo predĺžená ruka Roberta Fica.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Čakali sme ako na Godota a napokon
sme sa dočkali. Pred niekoľkými dňami
sme sa konečne dozvedeli meno prezidentského kandidáta strany Smer. Maroš Šefčovič prijal ponuku strany, ktorej
lídrom je už dve desaťročia Robert Fico.
Ešte počkáme, ako sa rozhodne SNS, no
zoznam kandidátov sa pomaly uzatvára.
Dovoľte mi k tomu povedať pár viet.
Výkon prezidentskej funkcie sa odohráva na dvoch poliach: jedno je reprezentácia našej krajiny smerom von a druhé je
výkon úradu doma na Slovensku. Čo sa
týka reprezentácie smerom do zahraničia, je dôležité povedať, že všetci doterajší prezidenti Slovenskej republiky držali
jasný zahranično-politický kurz. Mohol
byť rozdiel v detailoch, ale kým boli v
úrade, držali kurz a naše euroatlantické
smerovanie bolo jasné a nespochybniteľné. Samozrejme, jedným z dôležitých kritérií pri voľbe nového prezidenta bude,
aby to tak zostalo aj po voľbách.
Druhá - a pre mňa oveľa podstatnejšia časť výkonu úradu prezideta - je u
nás doma, tu na Slovensku. Práve v tom
je medzi mnou a kandidátom Smeru zásadný rozdiel. Kým pán Šefčovič strávil
posledných 15 rokov mimo Slovenska a
zašiel sem len občas na návštevu, ja som
tu po celý ten čas žil. A možno práve tých
15 rokov mimo Slovenska môže vysvetliť,
že sa stal kandidátom Smeru. Pretože

33-0001

Neprenechajme úrad prezidenta HARABIN: Rodina je základ.
Keď sa pozriem okolo seba, vi- napr. zo Sýrie a platiť im vysoké meani extrémistom, ani Smeru
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ZA ŽIVOT / ZAMESTNANIE

Konšpirácia, či miera pravdepodobnosti
Príroda, hoci sa zdá v mnohých ohľadoch drsná, v skutočnosti je vyvážená
a nastavená na samokontrolu. Napríklad zvieratá sa neprežierajú, nevyhľadávajú nadmerné sexuálne pôžitky,
všetko je medzi nimi zariadené tak,
aby splnilo účel čo najzdravšieho pokračovania rodu. K excesom, naopak,
dochádza v prípade človeka, ktorý má
slobodnú vôľu. A túto svoju slobodu
zneužíva len na vlastné túžby bez ohľadu na určitý poriadok spoločnosti. Žiaľ,
sme svedkami tohto bezhraničného
presadzovania sa bez sebakontroly vo
viacerých oblastiach života.
Napríklad v oblasti výskumu. Niektorí „pokrokoví“ vedci považujú za
jediný limit skúmania výšku financií.
Ak sa im podarí zohnať slušný obnos,
alebo im niekto ponúkne sponzora,
neváhajú využiť túto „altruistickú“
službu, aby sa ich bádanie posunulo.
Dokumentuje to aj nedávny „objav“
čínskeho výskumníka prezentovaného cez sociálnu sieť youtube. Podarilo
sa mu zasiahnuť do genómu počatého

Reedukačné centrum
Veľké Leváre prijme
príjme ihneď do TPP

Požiadavky:
• vzdelanie poľnohospodárskeho smeru minimálne
stredoškolského stupňa
• skúsenosti v oblasti pestovania ovocia
• ochota pracovať vo vonkajšom prostredí
• práca vhodná aj pre absolventov
Ponúkame:
• junior agronóm od 1000,-€ do 1500,-€ (mzda brutto)
• senior agronóm od 1500,-€ do 2000,-€ (mzda brutto)
• vyškolenie v centrách pestovania v Európe

» Mária Raučinová, Fórum života

Prijmeme
šoférov B, E

PRIJMEME SKLADNÍKA/ČKU

na TPP do veľkoskladu v Malackách.
Pracovná doba od 08.00 do 16.30. Víkendy voľno. Mzda 600 €
netto (+ možné benefity vo výške 200 € každý mesiac).
Podmienkou je základné znalosti práce s PC, ochota pracovať,
flexibilita, fyzická zdatnosť. Nástup možný ihneď.

36-0006

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!

Životopisy posielajte na: spuchlak@spuchlak.sk
alebo osobne odovzdajte v Drogérii u Spuchláka
na Sasinkovej 75 v Malackách.

0908 707 454

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

OPERÁTOR VÝROBY

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

OPERÁTOR vo VÝROBE

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda: 750,- € brutto, výrazné navýšenie
po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
a mesačný bonus + ostatné benefity
» Moderné a nové pracovné prostredie

0949 636 264

Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

Pracovná pozícia:

do Malaciek a Moravského Sv. Jána
Plat 850,- € brutto + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

15-0035

v Malackách

OBCHODNÍK - PREDAVAČ

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
hlavný pracovný pomer
» Viaczmenná prevádzka

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –
Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky

10-0005

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com
IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

Ponúkame: stabilnú a fyzicky nenáročnú prácu vhodnú pre manuálne zručných ľudí •
bonusový systém – dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, príspevok na čistenie
OOPP, príplatky nad rámec Zákonníka práce, cafeteria, príspevokna ubytovanie •
zabezpečené stravovanie priamo na pracovisku • práca v čistom pracovnom prostredí
• 8-hodinové zmeny (2-zmenná prevádzka) + 12-hodinové zmeny
Plat: nástupný plat 700 €, po skúšobnej dobe základ. plat 715 € + 61 € variabilná zložka
• 20 € dochádzkový bonus • príspevok na čistenie oblečenia • príspevok na dopravu
Požiadavky: manuálna zručnosť • zodp. prístup k práci • práca vhodná pre absolventov
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie:
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01 Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.
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16-0013

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

prijme zamestnanca na pozíciu

Podmienky:
» tachograf. karta
» prax 2 roky
» odmena 80 €/deň
» po 3 mes. rast
» práca EU
15-0034

16-0023

PRIJMEME ŠOFÉRA

s VP. C na TPP do veľkoskladu v Malackách.
Denné závozy, pracovná doba od 08.00 do 16.30. Mzda 600 €
netto (+ možné benefity vo výške 200 € každý mesiac).
Podmienkou je zodpovednosť, pracovitosť, fyzická zdatnosť,
prípadne výpomoc v sklade. Nástup možný ihneď.

10-0004

Ak Vás naša ponuka zaujala, prosím pošlite životopisy na adresu :
praca@ovocnafarma.sk, ďalšie informácie na tel.: +421 917 643 100

16-0037

na TPP do záhradného centra v Malackách.
Pracovná doba od 08.00 do 18.00, soboty do 12.00, nedele –
voľno. Mzda 600 € netto (+ možné benefity vo výške 200 € každý
mesiac). Podmienkou je ochota pracovať, odolnosť voči stresu,
komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávania sa. Potrebné
základy s PC vítané. Nástup možný ihneď.

SBS
LAMA SK

Kontakt:
0948 289 238

Poľnohospodárska farma pôsobiaca v oblasti pestovania
drobného ovocia – Ovocná Farma, s.r.o. hľadá zamestnancov
na pracovnú pozíciu agronóm, na trvalý pracovný pomer
do svojej prevádzky v Plaveckom Petre.

PRIJMEME PREDAVAČA/ČKU,
ZÁHRADNÍKA/ZÁHRADNÍČKU

DENNÉHO
VYCHOVÁVATEĽA
Nástupný plat od 810
do 1000 EUR
mesačne brutto.
Info 0905 508 948.

Ponuka zaujímavej práce
AG RO N Ó M

dieťaťa tak, aby sa nemohlo infikovať
vírusom HIV od svojich rodičov.
Na pohľad skvelý výkon s obdivuhodným cieľom: pomôcť zvýšiť genetickú odolnosť. Avšak za akú cenu?
Za cenu narušenia ľudského genómu,
teda zdroja dedičnosti a prenosu originálneho ľudského rodu . V tomto prípade nejde o individuálny reparatívny
zásah na molekule génu, tzv. opravenie genetickej mutácie, ktorá sa dnes
bežne a s úspechom používa. Ale ide o
„vystrihnutie“ časti genómu, ktoré navyše nie je presné a môže zmeniť celý
nasledujúci sled generácií nepredvídateľným spôsobom. Genóm sa totiž považuje vo vedeckom a kultúrnom svete
za nedotknuteľný majetok, dedičstvo
ľudstva. A tak sa doteraz k nemu s plnou vážnosťou aj pristupuje.
Nejde o strašenie a konšpirácie, ale
skôr o prezieravosť a o pozornú kontrolu dôstojnosti človeka. Aby napokon
egoistické túžby neprevýšili hranicu
ľudskosti i ľudského druhu.

15
ZAMESTNANIE

10-0001

prijme do zamestnania pracovníkov na pozície
operátor výroby • manipulačný pracovník •
skladník • vodič VZV • pracovník expedície
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EDITORIÁL / SLUŽBY

PONÚKAME PRÁCU
���������

KONTAKT:
������0948 894 998
email: �����������������
web: ���������������

85_0067

- rôzne odvetvia
- výhodné platobné podmienky
- ubytovanie a doprava zdarma
������������������������
�����������������

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

85-0085

PREDĹŽENIE
VLASOV

LUCITEX - INTERIER

RÝCHLA, ŠETRNÁ A BEZPEČNÁ APLIKÁCIA

Pomocou páskovej metódy dosiahneme požadovaný
objem a dĺžku vlasov v čase kratšom ako 35 minút.
Ak chcete dlhšie a hustejšie vlasy, napíšte nám.
Vlasy Seamless1 - ten pravý darček pre Vás.

adresa predajne:
≈ Koberce od 3 EUR
1. mája 5470/46
≈ PVC od 7,99 EUR
Malacky
034/772 41 91
≈ Dvere od 60,00 EUR
≈ Obšívanie kobercov
bercov
≈ Montáž podláh a ko

ŤAŽNÉ

ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

Nedostáva
te
pravidelne

NAŠE NOVI

NY

KONSAD s.r.o.

do schránk
y
a chceli by
ste?

prijme do TPP

•ZAHRADNÍKA
•POMOCNÉHO
PRACOVNÍKA

y
≈ Záclony a dekoraèk
≈ Galantéria
v
≈ Šitie záclon a záveso

adresa predajne:
Záhorácka 46/30
- AFK, Malacky
034/772 42 60

Kontaktujte nás:
ufrlova@regionpress.sk
16-0045

plat 5,00 EUR/h brutto, VP sk. B vítaný
Nástup od 1. 3. 2019

0905 310 906

16-0040

Tel.: 0907 854 644 | www.seamless1.sk

49-0015

0904 832 593

0908 979 469
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/lucitex-interier

15-0036

������������������

85_0029

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
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