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MALACKO
Týždenne do 25 500 domácností

Pekný a najmä pokojný predvolebný KRTKOVANIE
týždeň, vážení naši čitatelia!

ČISTENIE

Prosím Vás, ktorí ste
chceli dať krúžok mne,
voľte miesto mňa
Petra Polláka (č.3).
Ukážme, že Slovensko
je odvážna krajina,
plná odvážnych ľudí,
ktorí sa neboja postaviť
zlu zoči-voči. Poďte,
prosím, voliť.

KANALIZÁCIE

Kandidátky nám začali už pomerne dávnejšie ponúkať do každých
volieb väčšinou notoricky známe
mená. Nositeľom týchto mien je úplne jedno, že sa tak vlastne sami odborne devalvujú, lebo odborník na
všetko je odborníkom na nič. Treba
sa nám teda zamyslieť.

jú vznešenými heslami o nejakej čistote,
práve, spravodlivosti, heslami, ktoré
možno recyklovať od volieb k voľbám
tak, ako použitý papier. Nevoľte tých,
ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek
striedajú politické strany a tričká podľa
toho, akú kde práve majú šancu na osobný profit a ak už ju nikde nemajú, založia
si stranu vlastnú. Tým vám jasne dokaSúhlasili by ste, aby vaše dieťa učil zujú, že im nejde o vás, ale o seba.
učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie?
Boli by ste spokojní, ak by vaše matky
Ale hlavne voľte, pretože ak sa neoperovali lekári, ktorí sa možno dobre rozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambivyznajú v automobilovej elektroinštalá- cióznejší rozhodnú za vás. Často je už
cii, ale nemocnicu poznajú iba z čakár- vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa
ne pred ambulanciou? Alebo by ste sa aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými
uspokojili s tým, že máte zamestnanca, sú výsledky ich práce pre iných ľudí.
ktorého platíte každý mesiac a za tridsať Preštudujte si ešte dôkladne listiny
rokov pre vás a pre vašu firmu nič ne- kandidátov, ktoré vám nedávno prišli
spravil?
do domácností. A voľte budúcnosť, nie
minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu
Najmä o tomto by mali byť voľby, a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu
teda, výber vašich zástupcov kdekoľ- Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú
vek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše ruku. Európsky parlament rozhoduje
o mnohých témach, ktoré
rodiny, váš štát.
sa nás v každodennom
Nevoľte tých, ktorí chcú už tradič- živote týkajú. Zvoľme si
vzdelaných,
ne zastupovať iba sami seba, svoje slušných,
peňaženky a svoje veľmi úzke stra- čestných a múdrych zánícke či ideologické záujmy. Nevoľte stupcov!
kandidátov s pochybnou, neraz až kriminálnou minulosťou či dokonca aj príŠťastnú ruku
tomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že vám želá
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
sú na kandidátskych listinách, že máva-

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

NON STOP

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2,
917 01 Trnava, IČO: 36252417

ing. kubaška

15-0018

HĹBKOVÉ

KRTKO ZÁHORIE

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

10-0020

10-0043

NONSTOP
0908 151 982

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu
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Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

15-0010

MUDr. Ingrid Kriváòová
•Keramické fazety, korunky,
mostíky, protézy
•Lieèba parodontitídy
•Stomatochirurgia
•Zubná hygiena•Pieskovanie
Srdeène vítame nových pacientov

10-0028

16-0007

Miriam, tel.: 0915 677 453

Malacky:
od 12 €
Okolie
do 25 km:
od 14 €

✆ 0908 728 081

ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky

MOBILNÁ PEDIKÚRA
aj diabetické
a mykotické nohy

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk

51-0001

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

VÁM VYČISTÍ

10-0042

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

KANALIZÁCIA?

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

10-0031

www.annastudio.sk

BENÁTSKE
STIERKY

v pohodlí Vášho domova

TEPOVANIE

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

Karol Mikláš

10-0029

0908 437 079

15-0108

• čistenie kožených
sedačiek

52-0008-1

• upratovanie

UPCHATÝ
ODPAD?
www.cistyodpad.sk

Mňa, prosím, nevoľte

031190081

Najčítanejšie regionálne noviny

2
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

» Predám veterána Austin
A40, cena dohodou.Tel.
0902743401
» Predám Honda civic diesel r.v. 97 naj 315 tis km, STK
05/20, metalíza, alu disky,
cena 690 €.Tel. 0915221018
» Predám Zetor S611 po GO
motora + čerpadla, 2.000 €,
0902 370 919

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

» Predám 3-izb byt v Ma,
Malé námestie, 3/4 posch.,
77 m2, + 6 m2 loggia smerovaná do vnútrobloku,
pivnica 3 m2, dom po kompletnej rekonštrukcii fasády a strechy, cena 121.900
€.Tel. 0903158851
» Predám 2-izb byt v Ma
- Juh, 1. posch., 50 m2, +
pivnica, cena 75.000 €.Tel.
0948091425
» Predám 3-izbový byt na
prízemí na ul. 1. mája v Malackách (vnútroblok oproti
Gymnázia).Tel. 0918723764
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu 1-izb
byt v Ma centrum, plne zariadený.Tel. 0944447531
» Prenajmem 1,5-izb byt v
Zohore, nájom 330 €/mes,
dlhodobo.Tel. 0904212052

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

predseda hnutia OĽANO

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 2019

1-hrob od 1140 € • 2-hrob od 1440 €

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» CZ 175 JAWA 90 250 350
PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

» Igor Matovič

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

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

Dňa 20. 05.
2019 uplynie
19 rokov, čo
nás navždy
opustil Alojz
Vincek z Malaciek. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka s rodinou.

priestor na našej kandidátke a pokúsili sa z
neho spraviť prvého rómskeho poslanca parlamentu, aby sme z neho urobili pozitívny
vzor pre deti v osadách ... a podarilo sa.
A Peter urobil kus dobrej práce. Hoci
SNS rozkradla eurofondy špeciálne určené
na riešenie rómskeho problému, Peter dokázal v Bruseli presvedčiť kompetentných, aby
nám dali opäť dôveru. Svojim príbehom a odhodlaním získal pre Slovensko 380 miliónov
eur, ktoré vybojoval hlavne na postavenie
škôlok v dedinách, kde sú aj Rómovia (lebo,
ak výchovu malých detí nepodchytíme od
malička, nič z nich nebude a doplatíme na
to všetci).
Verím Peťovi, je mi ako brat. Vždy dodržal slovo, ktoré dal a plne mu dôverujem.
Prosím preto aj Vás, ktorí dôverujete mne,
pomôžme mu spoločne.
Ukážme hlasom pre
dobrého Róma, že Slovensko nie je čierna
diera Európy, ale odvážna krajina, ktorá
sa nebojí postaviť zoči-voči fašistom z celej
Európy, ktorí nám chcú
Náš európsky dom
mieru zbúrať.

Odišiel jeden z nás - vynikajúci
mladý futbalista LUKÁŠ NOVOTA
Dňa 5. 5. 2019 zastihla malacký futbalový život
tragická správa – vo veku 16 rokov zomrel náš
„Žolík“ Lukáš Novota.

Prihláste sa
na spevácku súťaž
Baví Ťa hudba, rád spievaš a baví Ťa vystupovať? Prihlás sa do súťaže „Spevácky talent CVČ“.
Súťažná prehliadka mladých spevákov sa uskutoční v pondelok 10. 6. 2019 o 16.15 h v Centre voľného času v Malackách. Prihlásiť sa môžu predškoláci a žiaci základných škôl, ktorí radi spievajú
a chcú si porovnať svoje spevácke umenie s ďalšími. Každý účastník si pripraví 1 pesničku podľa
vlastného výberu. Spevák môže použiť hudobný
podklad na CD/USB, hudobný nástroj, alebo môže
spievať bez podkladu.
Do súťaže sa môžete prihlásiť v CVČ do 3. 6. 2019
– osobne alebo telefonicky na tel. č. 034/772 22 28.
Tešíme sa na vás.

» CVČ

29. ročník
Slávika Slovenska

Dňa sa konal 10. 5. 2019 v Centre voľného času
Malacky 29. ročník Slávika Slovenska. Do okresného kola postúpilo 23 spevákov z okresu Malacky.
Súťaž bola určená žiakom ZŠ, ZUŠ a žiakom osemročných gymnázií a delila sa na 3 kategórie. Každý
súťažiaci sa predstavil s 2 ľudovými piesňami. Odbornú porotu tvorili 3 členovia : Mgr. O. Ballayová,
PaedDr. M. Ambrušová a D. Tatar.

Výsledky súťaže:
Kategória I.: 1. Tamara Bartková (ZŠ Záhorácka
Malacky), 2. Ema Králová (ZUŠ Malacky), 3. Sebastián Hubka (ZŠ Kuchyňa), Čestné uznanie: Hana
Urbaničová (ZŠ Zohor)
Kategória II.: 1. Natália Perničková (ZŠ Veľké
Leváre), 2. Marco Klamo (ZŠ Kuchyňa), 3. Šimon
Nimsch (Gymnázium Ul.1. mája, Malacky)
Kategória III.: 1. Branislav Malina (Gymnázium
Ul. 1. mája, Malacky), 2. Adrán Baláž (ZŠ Veľké Leváre), 3. Monika Burclová (ZUŠ Malacky), Čestné
uznanie: Michaela Feriková (ZŠ Kuchyňa).

» CVČ

Lukáš začal u nás s futbalom ako 6 ročný. Bol skvelý ľavák s vynikajúcim
futbalovým myslením nielen v útoku ,ale aj v obrane. Počas jeho futbalovej
kariéry nastrieľal množstvo gólov a pomohol získať 4x víťazstvo halovej ligy
Bratislavského kraja, 2x víťazstvo ligy MŽ ObFZ, 2x víťazstvo SŽ ObFZ ako
aj iné víťazstvá a vynikajúce výsledky, ktoré dosiahol v množstve iných
turnajoch a zápasoch.
Žolík Malacky nikdy nezabudne na tohoto vynikajúceho veľmi šikovného
"ľaváčika " futbalistu LUKÁŠKA NOVOTU.
Týmto vyslovujeme pozostalým v mene klubu Žolík Malacky, trénerov
a hráčov úprimnú sústrasť.
Lukáša si uctíme pred zápasmi minútou ticha.
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SPOMIENKY
Dňa 18. 5.
2019 uplynulo 15 rokov, čo
nás navždy
opustila milovaná manželka, mamička, babka,
svokra Danka Molitorová
rod. Hollá z Malých Levár.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. S láskou spomíname.

V sobotu sa môže
úplne reálne stať, že
Smer po predlhých
rokoch nebude víťazom volieb. Lenže
úplne reálne zároveň
hrozí, že v sobotu
voľby vyhrá Kotleba a o Slovensku budú v
celej Európe písať, ako o čiernej diere, kde
vyhrala fašistická strana.
Jednu hanbu vystrieda hanba druhá.
Minule sme boli krajina s najnižšou účasťou
a teraz môžeme byť kolískou fašistov. Neviem
ako Vás, ale mňa taká predstava vôbec neteší
a som odhodlaný urobiť čokoľvek, len, aby
sme tomu zabránili.
Rozhodol som sa, že nebudem pýtať vo
voľbách žiadne krúžky pre mňa, ale budem
prosiť ľudí, ktorí mi dôverujú o podporu iného človeka na našej kandidátke - podporu
pre Petra Polláka. Áno, je Róm, viem a zároveň viem, že je dobrý človek. Keď som ho
pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej škole,
od prvej chvíle ma zaujalo jeho odhodlanie
konečne vyriešiť rómsky problém.
Veľmi ho mrzelo, že politici reálne tento problém riešiť nikdy nechceli a tému len
zvykli zneužívať pre svoj vlastný prospech.
Riešenia, ktoré vtedy na mieste navrhol, boli
tak zaujímavé a efektívne, že som sa rozhodol
presvedčiť mojich kolegov, aby sme mu dali

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia neurobia nič

Občianska
riadková
inzercia
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Najlepšia sezóna
na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE
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EDITORIÁL / SLUŽBY

Naopak, je to pomerne zložitý proces, ktorý uvádza novostavbu do
života. Bez neho by ste sa zabývať
jednoducho nemohli.

» Predám pozemok v priemyselnej zóne v Zohore
784 m2, cena 28 € / m2.Tel.
0944601276
» 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
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Predám vnútorné garážové státie a murovanú
pivnicu 6,27 m2 v obytnom
dome Florian v Malackách.
Tel. 0944601276
» Prenajmem parkovacie
miesto v Malackách na

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

Odstránenie nedostatkov
Ak sa v procese kolaudačného
konania zistia odlišnosti od všeobecných technických požiadaviek
stavby, ktoré vznikli pri realizácii
stavby, a ktoré neohrozujú zdravie a
bezpečnosť osôb a nebránia riadnemu užívaniu stavby, stavebný úrad v
kolaudačnom rozhodnutí nariadi ich
odstránenie a určí aj lehotu, v ktorej
je potrebné ich odstrániť. Ak stavebník v stanovenej lehote drobné nedostatky neodstráni, nebude mu kolaudačné rozhodnutie vydané.

0917 850 155
danobacek@gmail.com

VLHNE VÁM DOM?

» red

• injektáž a podrezávanie
• izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode
• omietky a rekonštrukcie RD

0902 416 560
0910 322 544

náradia

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

Ste pripravení
na sezónu?

My vám
pripravíme
vašu kosačku
už teraz!
Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

www.mandr.sk

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

MAGRA - STAV
STROJOVÉ OMIETKY
ZATEPLOVANIE FASÁD

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

Slavomír Marcinových
+421 905 803 936 / magrastav@gmail.com

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk
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16-0181

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

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

10-0015

» Predám RD v Studienke, cena 68.000 €.Tel.
0904697404
» Predám novostavbu RD
bungalov na pozemku 460
m2 v obci Malé Leváre (Agátová alej). Bližšie informácie.Tel. 0917823463
» Predám 4i dvojpodlažný,
dvojgeneračný RD v Brodskom na 16,6 á pozemku,
garáž, prístavba, bazén, 2x
studňa, 0908776508

Kolaudačné konanie sa začína
na žiadosť stavebníka, ktorý musí
podať písomný návrh na kolaudáciu
stavby. Stavebný úrad po obdržaní potrebných dokumentov vyhlási
začatie kolaudačného konania. V
kolaudačnom konaní stavebný úrad
skúma, či bola stavba uskutočnená podľa projektovej dokumentácie
overenej stavebným úradom a či sa
dodržali podmienky stanovené v
územnom rozhodnutí a stavebnom
povolení. Stavebný úrad tiež skúma,
či dokončená stavba a jej užívanie nebudú ohrozovať život a zdravie osôb,
životné prostredie a či sú dodržané
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení.

STAVEBNÉ
PRÁCE

15-0002

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

Každá budova musí prejsť kolaudačným procesom. Dochádza k
nemu po ukončení stavebných prác
alebo vtedy, keď už stavebník dorába
len posledné detaily. Počas kolaudácie sa zisťuje, či stavba neohrozuje život a zdravie osôb, životné prostredie
a či je postavená v súlade s platnými
požiarnymi alebo technickými predpismi.

Desaťdňová lehota
V tomto termíne oznámi stavebný
úrad účastníkom konania začatie kolaudačného konania. Svoje námietky
a stanoviská môžu účastníci kolaudačného konania uplatniť najneskôr
pri ústnom pojednávaní, neskôr sa
na ne nebude prihliadať. O ústnom
pojednávaní spíše stavebný úrad protokol, ktorý na základe porovnania
projektovej dokumentácie schválenej
stavebným úradom so skutočným
stavom dokončenej stavby obsahuje
zistenia, či boli pri realizácii stavby
dodržané podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a
či boli splnené všeobecné technické
požiadavky na výstavbu.

15-0004

» Dám do prenájmu RD
vo Veľkých Levároch.Tel.
0905665649
» Ubytujem jednu ženu v
rodinnom dome v Malackách za 130 € mesačne.Tel.
0908114922
» Ponúkam na prenájom
1-izb byt v centre Ma, 37
m2, 8/8 posch, balkón na
medziposchodí, teplý a slnečný byt, voľný ihneď.Tel.
0905838397
» Dám do prenájmu 1 izbu,
kuchynku, spoloč.kúpeľňa,
Studienka.Tel. 0908074634
» Prenajmem 3-izb tehlový byt v centre Ma, prízemie, komplet prerobený a
zariadený, cena 600 € /
mes. vrátane energií.Tel.
0905421617
» Prenajmem 1izb zariadený byt v centre Malaciek
0903452315
» Prenajmem 2-i. byt v
centre MA po rekonštrukcii
0908593047
» Prenajmem 2-i. byt
v MA po rekonštrukcii
0948006886
» Prenajmem menší 1 iz byt
MA/Juh pre 2 pracujúcich.
Zariadený. Tel. 0905752620

45-0119

Kolaudácia
nie je večierok s priateľmi

16-0034

Občianska
riadková
inzercia

5
SLUŽBY
SME PRVÁ FIRMA,

KONSAD s.r.o.

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk
otváracie hodiny: ut – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

CELKOVÉ CENY

339 €

389 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
41-0017

499 €

KAMENÁRSTVO Janko
JARNÉ ZĽAVY

Robíme
nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
najlacnejšie
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie Bez zálohy
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma
Záruka
www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959
15 rokov

15-0088

1-hrob - africká impala: 1000 €
2-hrob - africká impala: 1200 €

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
bývalé kasárne
Továre
nská u
~ VODNÉ PRVKY
l.
(POTOKY, JAZERÁ)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

16-0107

PLASTOVÉ OKNÁ

INZERCIA

0905 387 063

68-06

Deviatakom! Rád spievaš, hráš a tancuješ?
Páči sa ti muzikál? Môžeš ho študovať.

MUZIKÁLOVÉ KONZERVATÓRIUM
v bratislavskej Dúbravke vyhlasuje

Akčná ponuka

2. kolo prijímacích skúšok dňa 14. júna 2019

platná od 15. 5. do 4. 6. 2019

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

kanvica

3,99
5,89

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY
• ALTÁNKY • TATRANSKÝ PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

hrnček
KRAJÁČ

hrnček
s výlevkou

od 2,99
od

od 4,99
od

4,19

6,99
grilovacia
sada

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

18,99

kotlík - smalt

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

trojnožka - liatina

5

3,19
poháre
na aperitív

1,49
2,09
poháre
na víno

od

19,49

od 5,39
7,39
od

7,39

11,49
14,99
14,99

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

MA19-20 strana -

2,19

od 14,99

pokrievka smalt
na kotlík

15-0009

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

14,99

63-0006

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

prestieranie

1,19 - bodky

14,49
hrnček

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

0,99

11,49

15-0126

15-0117

Viac na: www.alkana.sk, 0905 - 565220
Škola sa nachádza v blízkosti
ŽST Lamač, Batkova ul. 2, Bratislava
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NÁZOR / SLUŽBY

09

» Predám prikrývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.Tel.
0902679183
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám farebné jazierkové ryby od 0,5 €.Tel.
0907214673
» Predám ovos, raž, ošípané jatočné, cena dohodou.
Tel. 0905695828
» Predám mäsové kurčatá na ďalší chov 1-týž/1
€, 2-týž/1,50 €, 3-týž/2 €,
4-týž/2,50 €, živé na zabitie 1,90 € / kg a očistené
2,90 € / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206 783.Tel.
0908151966
» Predám volieru pre vtáky
rozdelenú na 2 časti, s rozmermi bez nožičiek v 150 š
150 h 50 cm, komplet zariadenú, treba vidieť, cena 150
€, Ma.Tel. 0907585736
» Predám kladivkový šrotovník.Tel. 0908155768
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Prosím všetkých ľudí navôkol,
aby pri najbližšej voľbe uvažovali
„Neverila som, že režim, kedy sme rozumom aj srdcom. Pretože my sme
sa deň čo deň triasli od strachu, keď toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli.
ľudia zomierali pre besnenie názorov Nechceli sme, aby čo i len náznakom
a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vôbosí v noci a v zime po lesoch, boli sme bec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to
smädní a hladní, že ten režim bude nie- všetko raz a navždy zostalo mementom
kto znovu obdivovať. Utekali sme pred doby a varovaním.“
frontom a všetkým tým zlom a nevedeli
sme, aké bude ráno. Neverila som, že
Pani Emília v časoch vojny dostala
tie myšlienky sa môžu v civilizova- reumu a ohluchla na jedno ucho z tej
nom svete vrátiť. Je jedno, či tie ha- zimy v lese keď sa ukrývali pred fašisnebné myšlienky hlásajú priamo alebo tami. A dostala týfus keď pila z potoich cynicky skrývajú do odkazov.
ka vodu a v ružomberskej nemocnici
skoro s kamarátkou zomrela... Dnes
Ospravedlňujem sa za moju generá- vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali
ciu, že sme vás dostatočne nenaučili ro- rozum.
zoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v
našej dobe sme ich právoplatne zvolili
» red

0907 304 888

V parlamente sa začali hádať poslankyne. Zavolali
pána premiéra, aby urobil
poriadok.
- Ticho! - Okríkol ich. - Nech
hovorí tá najstaršia!
V tej chvíli všetky stíchli.

INZERCIA

0905 859 679

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

Myslel už vtedy Kristus
na politikov, keď povedal:
Pane, odpusť im, pretože
nevedia, čo robia?

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY
SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY

» redakcia

TEPOVANIE
HĹBKOVÉ

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

dôchodcovia
ZĽAVA: •• ZŤP

0917 466 250

16-0095

Nenávidia inakosť, lenže pestrofarebnosť je pre život a prírodu prirodzená. Slobodu, človečinu a intelekt nevyhubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek
dokonalá bude.

0908 469 134

16-0136

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Pani Emília Žitná má 86 rokov.
Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa
najmä zlého. Nedávno videla výsledky prieskumu volebných preferencií.
Keďže on-line svet je pre jej generáciu
nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s
vnukom sme sa v redakcii dohodli, že
jej prosbu zverejníme. Pani Emília apeluje:

» S- Môj syn sa chce dať na
politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?
- Isteže. Keď sa hlási o
slovo, nevie čo povie. Keď
hovorí, nevie čo vraví a len
čo dohovorí, zabudne čo
povedal.

DREVENÉ ROLETY
ESLINGEROVÉ VÝMENA POPRUHU NÁTER
SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

0903 349 274

...spoľahlivosť, r ýchlosť, čistota...

11

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Predám jelenie parohy,
trofeje, poľovnícku výstroj
a taniere zdobené poľovníckou tématikou.Tel.
0902679183
» Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre
zberateľov a funkčný starší
písací stroj vhodný pre zberateľov.Tel. 0902679183
» Kúpim staré hodinky,
mince, bankovky, odznaky,
. Tel.: 0903 753 758
» KÚPIM JELENIE DANČIE
ZHODY A TROFEJE ZVERY
0904177812
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758
» Kúpim ľudové kroje
0902708047

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

16-0059

» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty,
cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
TOP KVALITA

adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

16-0012

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

MA19-20 strana -

6

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

16-0016

STAVBA
08 STAVBA08

a neverili sme všetkým tým správam o
ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz
tieto názory dokážu vrátiť v takej sile.
Ich nositelia obchodujú s myšlienkou, že hrdá krajina môže fungovať
len s poslušnými a odovzdanými
ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže
človečina nie je obchod. Láska, pokora
a ľudskosť sa kúpiť nedá.

PRE VÁŠ DOM

51-0119

Ceste mládeže pri dome č.
5889.Tel. 0948091425

Existujú ľudské postoje, ktoré stojí
za to zaznamenať. Lebo, našťastie,
ešte stále existujú ľudia, ktorým je
ľahostajnosť k veciam cudzia. Naopak, k spravodlivosti, morálke a
ľudskosti sa budú hlásiť do posledného dychu.

VŠETKO

Vtipy
týždňa

16-0183

Prosba babičky plnej človečiny

Občianska
riadková
inzercia
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SLUŽBY

EKASA riešenia

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

Máte už vybrané vaše EKASA riešenie?

U nás ho nájdete.

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

V hotovosti aj na splátky
od 25 € / mesačne
vrátane internetu.

63-0003

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

Frézovanie

komínov

tel.: 0905 329 541 / e-mail: maros.zvac@zvacsystems.com / www.zvacsystems.com

15-0122

Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky

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

ZĽAVAEZ
15-0004

ER

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

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE
fasádne
lešenie
Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

16-0087

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

16-0053

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679, 0908 979 469

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly, ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory

INŠTALMONT IN s. r. o., Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

MA19-20 strana -
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15-0039

16-0153

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

8
ZDRAVIE / SLUŽBY

Vitamín D, alebo
- kam nechodí lekár, chodí slnko
13

» Predám sústruh na železo a stĺpovú vŕtačku.Tel.
0911239058
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» PREDÁM OBLEČENIE 1 € ZA
1 KUS. PÁNSKE DÁMSKE DETSKÉ.Tel. 0944199764
» Kúpim staré odznaky,
mince, vyznamenania, veci
po vojakoch a armáde,
staré pohľadnice a knihy.
0908707350
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» 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
» Hľadám prácu murársku, maliarsku, úprava
terénu, vývoz odpadu.Tel.
0910301533
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» Ahoj nenájde sa štíhla rómka? mám 47r. sms
0917655780

jedálneho lístka minimálne 2 krát do
týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni,
rybom oleji. V teľacej a kuracej pečeni je
ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíčku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v
syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí
od ročného obdobia. V rastlinných potravinách je ho málo, hlavne v orechoch a
avokáde.
Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D
aj napriek dostatočnému príjmu potravou a pravidelnom a rozumnom slnení je
vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo
tabliet. Predtým je vhodné poznať hladinu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2
mesiacoch užívania.
Nízka hladina vitamínu D sa týka
veľkej časti populácie. Hlavnou príčinou je podcenenie slnečnej expozície ako
hlavného zdroja vitamínu D pre organizmus. Čoraz viac sme v uzavretých priestoroch, ľudia sú schovaní v dopravných
prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti
sa menej hrajú vonku, menej času sa trávi vonku, či už v záhradách,
pri športoch, alebo najbežnejšej chôdzi. Tento trend
je celosvetový a preto aj je
nízka hladina vitamínu D
pozorovaná celosvetovo,
nás nevynímajúc.

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

25.máj
2019

16-0173

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

Diagnostika nízkej hladiny vitamínu
D je možná na základe klinického obrazu. Je pravdepodobná, ak má človek
dve a viac z ochorení ako sú únavový
syndróm, chronická bolestivosť, osteoporóza alebo depresia. Ak má navyše ochorenie srdca a ciev, cukrovku,
poruchu metabolizmu tukov, obezitu,
alebo ochorenie imunitného systému,
pravdepodobnosť sa zvyšuje.
Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť
laboratórne vyšetrením vzorky krvi.
Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom
je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týždňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo
vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20minút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa
treba ale silnému žiareniu na pravé poludnie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poobede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému
s ochranným filtrom a potom samozrejme
s ochranným faktorom ako prevencia
pred spálením a vznikom rakovinových
ochorení kože, výšku ochranného faktora
treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom
veku však významne klesá schopnosť získať vitamin D zo slnečného žiarenia.
Stravovanie dopĺňa do 10 percent potrebného vitamínu D. Nakoľko je rozpustný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách,
ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy
tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä
tuniak, makrela, losos, sardinky, ale
aj naše sladkovodné. Ryby patria do

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

CHUDÍK -

KLIMATIZÁCIA

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0021

12 DEŤOM 12
DEŤOM

10-0008

Občianska
riadková
inzercia

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

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.

16-0035

www.klimatizacia.info

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

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
ceny
• železiarstvo
dobré+
vé
• elektronáradie
blémoie
o
r
p
z
e
n
b rkova
• pletivá, rebríky
pa
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:

MA19-20 strana -
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32-0033-3

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

www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062
16-0060

Chcete si
podať
inzerát?

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

9
SLUŽBY, ZAMESTNANIE

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

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

16-0154

75-24

0902 182 789

24-0037

VYŽÍNACIE PRÁCE

• mulčovanie • kosenie
• rotavátorovanie
✆

VSTAVANÉ
SKRINE
0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Prijmem do TPP

NAVIGAČNÝ
SYSTÉM
ZADARMO

0901 714 410

0907 721 667, Malacky

Stupava a okolie
Mzda 900 € brutto
+ variabilná zložka

ZIMNÉ
PNEUMATIKY
ZADARMO

Prijmem do
zamestnania
na pozíciu

Hľadáme

ÚČTOVNÍKÚČTOVNÍČKA

šikovné

upratovačky

16-0187

(Malacky).
Mzda od 800,- €
v závislosti od dĺžky
úväzku.
Nástup možný ihneď.
+421 903 753 025

16-0047

1 300 €

AUTOMECHANIKA

na TPP alebo na skrátený
úväzok. Vhodné
aj pre dôchodkyňu.
Mzda 4,20 €/h brutto

Kontakt: 0948 917 916

10-0108

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
16-0171

Limitovaná ponuka 100 kusov
s navigáciou zadarmo

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

ZĽAVA -30%

www.kia.sk

Obec Láb – Láb 503, 900 67 Láb v y h l a s u j e
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na na obsadenie funkcie

SUV Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.

30䝖/䜋;䜋36,"

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

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

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

MA19-20 strana -

15-0003

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.
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Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2019
Podrobné informácie, kritériá a požiadavky sú
zverejnené na www.obeclab.sk.
Termín podania prihlášok je do 24.5.2019 do 13:00 h.
Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v
Lábe.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť
označená menom a priezviskom a textom „VÝBEROVÉ
KONANIE – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite
poštou na adresu: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb.

15-0174

riaditeľa/ky Materskej školy Láb

Zmeňte svoje sny na reálne dobrodružstvá a vychutnajte si nové zážitky
s rodinným SUV Kia Sportage. Využite atraktívne cenové zvýhodnenie až 1 300 €
a ako darček vám navyše pribalíme zimné pneumatiky. Aby ste na svojej ceste už
nikdy nezablúdili, máme pre vás limitovanú extra ponuku na 100 kusov vozidiel Kia
Sportage vo výbave Gold s navigačným systémom a 8“ dotykovou obrazovkou
ZADARMO. Poponáhľajte sa, táto limitovaná ponuka platí len do konca februára 2019.
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Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len
„BSM“) sa v zmysle Občianskeho
zákonníka (ďalej len „Zákon“) vykoná jeho vyporiadanie. Zákon pozná tri spôsoby vyporiadania BSM,
a to dohodou, súdnym rozhodnutím
a zákonnou domnienkou.
Najčastejšie využívaným spôsobom
vyporiadania BSM je uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť ústne,
písomne a mlčky - konkludentne, pričom Zákon vyžaduje písomnú formu
len v prípade, že sa takáto dohoda týka
nehnuteľnosti. Z dôvodu právnej istoty
je však vhodné dohodu o vyporiadaní
BSM uzatvoriť v písomnej forme, keďže pri ústnej či konkludentnej forme
dohody existuje väčšie riziko budúcej
spornosti, týkajúcej sa zhody prejavov
vôle bývalých manželov.

valí manželia sa však môžu dohodnúť
tak, že aplikáciu týchto zásad vylúčia.
V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že na dohodu o vyporiadaní BSM
sa vzťahujú všeobecné ustanovenia
Zákona ako na každý iný právny úkon.
Ak by teda nastala situácia, kedy
by bývalí manželia úplne vylúčili predmetné zásady a v dohode o vyporiadaní BSM by sa dohodli tým spôsobom,
že všetky aktíva by nadobudol len
jeden z bývalých manželov, bol by takýto právny úkon s najväčšou pravdepodobnosťou považovaný za absolútne neplatný právny úkon. O platnosti
takejto dohody o vyporiadaní BSM by
bolo možné uvažovať v prípade existencie dôvodu ospravedlňujúceho jej
uzavretie v takomto znení. Vzhľadom
na zmysel vyporiadania BSM je dohodu o vyporiadaní BSM možné uzatvoriť
až po jeho zániku.

V súvislosti s formou dohody o vyTo znamená, že dohoda uzatvorená
poriadaní BSM je potrebné uviesť, že v čase pred zánikom BSM by bola pre
aj napriek možnosti uzavretia dohody rozpor so zákonom neplatná.
o vyporiadaní BSM ústne či konkludentne, sú manželia povinní vydať si
na požiadanie písomné potvrdenie
o tom, ako sa vyporiadali. V zmysle
vyššie uvedeného je v prípade vyporia» Tím advokátskej kancelárie
dania BSM potrebné riadiť sa určitými
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
zásadami, ktoré ustanovuje Zákon. Bý-

Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
prijme do TPP zamestnanca na pozíciu

OBSLUHA ČOV

Stupava

Nástup: možný ihneď
Náplň práce: údržba a obsluha ČOV, prečerpávacích
staníc, kanalizačných potrubí, obsluha MV do 3,5t
Predpoklady úspešného uchádzača: VP typu B
potrebný, VP typu C výhodou, samostatnosť,
manuálna zručnosť, fyzická zdatnosť
Mzda a zamestnanecké benefity: 700€/brutto
+ príplatky, PP na neurčito, stravné lístky +5 dní
dovolenky nad rámec zák., osobné ohodnotenie

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

uctovnictvo@vak-stupava.sk
info@vak-stupava.sk

Operátor výroby (Malacky)
» Spoločnosť Runtime hľadá pracovníkov
do výrobnej spoločnosti.
» Dlhodobá práca na trvalý pracovný pomer.
» Práca na 3 zmeny.
» Možnosť zárobku až 940 €/brutto
+ stravné lístky + nadčasy + príplatky.
» Miesto výkonu práce: Malacky
» Predpoklady na uchádzača:
• Flexibilita
• Dochvíľnosť
• Pracovitosť
• Zodpovednosť

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

do prevádzky
ŠH Malina, Sasinkova 2, Malacky

Východné Slovensko

Mzda: 4,80 € / h brutto + odmeny.

0911 357 558

MA19-20 strana -

10-0107

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

0905/480 010
0911/277 909

15-0123

redakcia:

Vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov dohodou
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Kontakt: tel. č.: 0905 855 810
e-mail: office@runtime.sk

16-0184

MALACKO

11
ZAMESTNANIE

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Seniorville Jablonové
hľadá do TPP s možnosťou ubytovania

PRIJMEME ŠOFÉRA

OPATROVATEĽKU

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.

15-0035

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

16-0172

15-0027

Značkový servis a predaj
automobilov v Malackách

Mzda 630 € brutto + bonusy
Kontakt:
p. Alföldyová, 0918 642 081, riaditel.svj@seniorville.eu

Do TPP

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

16-0176

Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

PRIJMEME

10-0046

Predpokladaný deň nástupu do práce: ihneď
Pracovný úväzok: 100%
Základná hrubá mesačná mzda: 550 - 650 €
Požiadavky:
- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť,
pracovitosť
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať
poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená
škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01
Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu
czsmalacky@gmail.com do 31. mája 2019.

ofotravel@gmail.com
0917 466 250

VODIČA
VP sk. D

Nástupný plat od

1600 €
brutto

Trúfneš si na
cisternu?

prijme do TPP pracovníkov na pozície

PRIJÍMACÍ TECHNIK

Hľadáme vodičov do Rohožníka

do autoservisu

PREDAJCA NOVÝCH
AUTOMOBILOV
do autosalónu

15-0020

Tel.: 0903 417 795

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA

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, fyzická
zdatnosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, flexibilita,
ochota vzdelávania sa. Základy s PC vítané.
Nástup možný ihneď.

UPRATOVAČKA

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: Katarína Rakárová, 0905 770 842

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

PRIJMEME
ZÁHRADNÍKA/ZÁHRADNÍČKU

16-0036

Spojená škola sv. Františka Assiského
ponúka voľné pracovné miesto
na pracovnú pozíciu

Máš minimálne rok praxe a vodičský preukaz typu CE? Pošli
nám svoj životopis na recruitment@sk.crh.com alebo zavolaj
na tel. č. +421 911 911 186. Získaš prácu v okolí domova
a jazdiť budeš na nových vozidlách Mercedes Euro 6

Mzda: 4,98€/ hod + 20% odmena +
13. plat + príplatky + zahraničné diéty

Leadec s. r. o. prijmeme do TPP

PONUKA ZAMESTNANIA

UPRATOVAČOV/KY

Pracujte u nás na pozíciach

Stručná pracovná náplň: ručné a strojové upratovanie a čistenie
vo výrobných halách
Nástup: ihneď
Ponúkame: stabilný príjem, príspevok na stravu, istotu dlhodobého
zamestnania, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, zákonné príplatky
Mzda: 547 € brutto/mesiac + osobné ohodnotenie a pohyblivé zložky
až do 150 € /mesiac, stravné lístky v hodnote 4 €
Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať na 3 zmeny
Pracovisko: Priemyselný park Devínska Nová Ves

720 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
619 € brutto + príplatky a bonus

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme
94-0073

Kontakt: monika.zikova@leadec-services.com
- pre zaslanie životopisu
tel. kontakt: 0911 544 003

VODIČ VZV
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10-0015

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0176

OBSLUHA - POKLADNÍK
Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

36-0090

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
85 0026

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
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www.konstrukter.sk

kachle

429,4

pece TUMA 362
362,-€

grily,
viac ako

300

modelov

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

MA19-20 strana -

12

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

85-0005

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Č. 20 / 17. MÁJ 2019 / 23. ROČNÍK

MALACKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 25 500 domácností

Znamienka bez bolesti

-61%
3x

» Miško Scheibenreif

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

ZĽAVY
PRE SENIOROV

34EU5R

BONUS
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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

MÁJ – JÚN

ZĽAVY
%
AŽ DO -35

PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

ZADARMO:

16-0001

doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo
hrobu, záruka 36 mes.

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.

OD

OD

2100

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

AKCIA

Príďte sa presvedčiť!

Hurbanova 2942, Senica

30EU0R

1200

21EU0R

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

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

0903 792 674
www.kamex.sk

OD

1500

0918 500 492
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OD

900

20EU2R

VÝRAZNÉ
Z¼AVY
DO KONCA
MÁJA

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

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

16-0002

20 rokov na trhu!

NOVÉ TVARY
POMNÍKOV
2019

AKCIA

» AMK Veterán Malacky

2400

Ach, tá prevencia
Najdôležitejšie je sa v letných dňoch
vyvarovať najsilnejšiemu slnečnému
žiareniu od 11: 00 do 15: 00 kedy na
ľudskú kožu pôsobí najsilnejšie UV žiarenie. Dôležité je to najmä pri svetlom
type pokožky, ktorý je veľmi náchylný
na nárazové spálenie sa na prudkom

dzaná country hudbou skupiny
Black Horse. Počas programu bude
zabezpečené pre návštevníkov občerstvenie.
Pozývame preto všetkých milovníkov starých vozidiel a dobrej country hudby stráviť príjemné popoludnie v zámockom parku.

1600

Opaľujme sa s rozumom
Aj keď máme akokoľvek odolný a
zdravý organizmus, každé znamienko sa pri nadmernom pobyte na slnku
kože stať nebezpečným. Znamienka sú
v podstate drobné nádory kože a treba
ich mať neustále pod kontrolou a venovať im potrebnú starostlivosť. Pri túžbe
po bronzovej pokožke teda hráme nebezpečný vabank.

Rok
ubehol a je tu
opäť sezóna
veteránov. V
tomto
roku
sa nebudeme
vzďaľovať zo
Záhoria.
Zraz
sa
uskutoční na Kamennom Mlyne
od 9,00 do 11,30 hod. kde si môžete
prezrieť vystavené vozidlá. Odtiaľ
odchádzame na trasu Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves - Jakubov - Láb. V Plaveckom Štvrtku si
spravíme prestávku na prehliadku
výstavy historických kočíkov, ktorá bude prístupná aj pre verejnosť.
Odtiaľ sa presunieme do zámockého parku v Malackách, kde budú
vozidlá vystavené asi od 14,00 do
16,00 hod. Výstava bude sprevá-

ABCDE
Ak spozorujete jeden z nasledovných
varovných príznakov, bezodkladne
navštívte dermatológa, ktorý dôkladne
vyšetrí jednotlivé znamienka dermatoskopom a jednoznačne rozozná „nebezpečné“ štruktúry:
A – ASYMETRIA - znamienko nepravidelného tvaru s vyčnievajúcimi okrajmi
B – BORDERS - znamienko je nejasne
ohraničené od okolitého kožného reliéfu
C – COLOR – znamienko zmenilo prirodzenú hnedú farbu alebo je zakrvácané
D – DIAMETER – znamienko nemá
presiahnuť priemer 5-6 cm
E – EVOLVING – nepriaznivým príznakom je aj vyvýšenie znamienka nad
úroveň okolitej kože
V prípade klinicky a histologicky
nebezpečných znamienok sa vykoná
drobný chirurgický zákrok, ktorý sa
nutne uskutoční v akomkoľvek ročnom
období. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnému pocitu z chirurgického výkonu,
dbajte na prevenciu a opaľujte sa s mierou a po väčšinu času v tieni. Pokožka si
zachová sviežosť a elastickosť a vyhnete sa aj úpalu. Rozvaha je to najlepšie,
čo pre zdravie svojej pokožky môžete
urobiť.

1600

Na slnku s mierou
Aj pri letných radovánkach a opakovaní je nevyhnutné, aby sme mysleli
na svoje zdravie. Materské znamienka,
teda pigmentované kožné útvary sú na
slnečné žiarenie mimoriadne citlivé.
Znamienka sú vrodené alebo získané
deformity kožného povrchu.

slnku. Samozrejme, nedá sa žiť bez slnka a v akejsi vitríne. Dôležité sú pravidelne preventívne prehliadky.

1600

Aj keď je počasie v posledných týždňoch mimoriadne turbulentné,
čoskoro k nám opäť zavítajú tropické horúčavy a dni plné slnka. Aj tento rok je nesmierne dôležité myslieť
na svoju kožu a materské znamienka.
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Za pokoj (nielen) na Srí Lanke
Útok islamských militantov na kostol
v Burkina Faso z nedele 12.mája, pri ktorom
zahynulo spolu 6 ľudí, vrátane kňaza, opäť
pripomenul svetu problém so stupňovaním útokov na ľudí rôzneho vyznania
pre svoju vieru. Pritom od série krvavých
útokov na Srí Lanke, ku ktorým prišlo na
Veľkonočnú nedeľu a ktoré pripravili o život
viac ako 250 nevinných ľudí, uplynuli len
dva týždne. Situácia ľudí prenasledovaných, diskriminovaných či dokonca
zabíjaných pre svoju vieru, v prípade
Burkiny Faso aj Srí Lanky pre kresťanské
presvedčenie, sa v mnohých častiach sveta rapídne zhoršuje. A to aj v krajinách,
kde až doteraz nič takémuto prenasledovaniu kresťanov nenasvedčovalo. Otec
Malako Leondard Fernardo, provinciál
Rádu františkánov na Srí Lanke, sa pre pápežskú nadáciu ACN vyjadril, že takýmto
teroristickým útokom predtým na Srí
Lanke nič nenasvedčovalo. Napriek
týmto hrozným činom, teraz, po útokoch,
kresťania spolu so svojimi kňazmi neživia
nenávisť a túžbu po odplate, ale čerpajú silu
vo viere, ktorá premáha každé zlo. Aj keď
stále majú strach, nechcú sa pomstiť a ubližovať druhým. K tomu, aby zostali pokojní
a nebrali právo do svojich rúk, vyzval ľudí
v tejto skúšanej krajine aj kardinál Malcolm
Ranjith.
Naša nadácia ACN viac ako 70 rokov
pomáha všetkým prenasledovaným,
diskriminovaným a trpiacim za svoju
vieru, všetkým, ktorí nemôžu slobodne vyznávať a praktizovať svoje kres-

ťanské presvedčenie. Na mnohé situácie
náboženského prenasledovania a diskriminácie, upozorňujeme aj vo svojej Správe
o stave náboženskej slobody vo svete, s ktorou prichádza každé dva roky. Podľa zatiaľ
poslednej z roku 2018 (v ktorej sú spracované údaje od júna 2016 do júna 2018), až v 21
krajinách na svete sú ľudia rôznych vierovyznaní stále prenasledovaní.
Kresťanom na Srí Lanke ACN pomáhala
v minulosti a pomáha aj teraz, keď je minoritná kresťanská komunita krajiny v strachu a potrebuje obzvlášť našu podporu.
Z aktuálnych projektov ACN určených
pre Srí Lanku môžem spomenúť napríklad
podporu diecéznych programov v krajine
v rámci národného Roka mládeže 2019,
podporu duchovnej obnovy kresťanských
rodín či rôznych programov pre deti, mládež a dospelých. Srí Lanka si zaslúži svoju
šancu. „To nie je o ceste k mieru. Mier
a pokoj musia byť cestou,“ dodal otec
Malako Leonard Fernando. V nadácii
ACN urobíme všetko pre to, aby sa život ľudí
(nielen) na Srí Lanke odvíjal bez násilia
a aby ľudia našli cestu pokoja .
Viac sa o nadácii ACN,
aktuálnych projektoch (aj
tých na Srí Lanke či v Burkina Faso) a možnostiach
ich podpory dozviete na:
www.acn-slovensko.
org

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ
AKCIA

UŽITE SI
VIAC VOĽNÉHO ČASU
Fúkač HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací
Robotická
výkon 86 m/s.kosačka

SILA PRE PERFEKTNÉ
VÝSLEDKY
HUSQVARNA
AUTOMOWER
310
JARNÁ AUTOMOWER®
365 €

Akciová
cena:väčších
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka
na kosenie
Bežnáveľké
cena:plochy
389 €
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi
priechodmi.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

AKCIA

CELOROČNE NÍZKA CENA

Fúkač HUSQVARNA 525BX

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
Reťazová
HUSQVARNA
445 4,3 kg, fúkací
■
Objem valcapíla
25,4 cm³,
výkon 0,9 kW, hmotnosť
Výkonná
86 druhej
m/s. generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov,
výkonpíla
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri
Akciová
cena:
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má
výklopné
viečka nádrží.
Bežnáúroveň
cena: emisií.
389 €
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú

Stupava

10. medzinárodný folklórny festival
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

1 599 €

Detské krojované
slávnosti

365 €

Výkon 2,1 kW, kosačka
dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty
Robotická
a reťaze 4,9 kg
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

■

395 €

Akciová
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy
1600cena:
m². Kosačka je
Bežná cena:
435 €
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou
sledovanie
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym
Navštívte
predajňu:
farebnýmnašu
krytom
kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

25. máj 2019 – Veľké Leváre
Zespoł Młoda Kościerzyna
DFS Malá Lipta
DFS Rouchováček
DFS Vavřínek
DFS Čečinka
DFS Sílešánek
DFS Trnavček
DFS Leváranek

CELOROČNE NÍZKA CENA

2 399 €

Navštívte našu predajňu:
Reťazová
píla HUSQVARNA 445

Ceny sú iba
odporúčané
vrátanepre
DPH.všestranné
Akcia platí použitie
do 5. 6. 2019.
Výkonná
píla
druhej generácie
pre zákazníkov,
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
ktorí
ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
zabez
štartovaciu
šnúru, má upozornenia.
pomalšom
výklopné viečka
nádrží.
špeciﬁ
káciuzatiahnutí
a vybavenie
predchádzajúceho
Husqvarna
X-Torq® znamená
nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií.
Motor
je
registrovaná
ochranná známka.
Copyright
Všetky
práva vyhradené.
■
Výkon ©
2,12019
kW, Husqvarna
dĺžka lištyAB
15"(publ).
(38 cm),
hmotnosť
bez lišty
a reťaze 4,9 kg

395 €
KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
AkciováHusqvarna
cena: neustále
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť
Bežná
cena:
435 €
zmeniť
dizajn,
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
© 2019
Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
Copyrightnašu
Navštívte
predajňu:

16-0186

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
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Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

15-0071

Východné Slovensko
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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

15-0124

novinky v predaji:
jarné bundy

Staňte sa odporúčaným elektrikárom
a získajte nových zákazníkov
Ako sa stať odporúčaným elektrikárom
Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť,
ktorá zamestnáva elektrikárov?

Rozšírte
svoju
klientelu!

Chcete bezplatne zverejniť
ponuku vašich služieb na stránke
Západoslovenskej distribučnej?
Ročne evidujeme viac než 20 000 žiadostí o pripojenie.

Staňte sa preto súčasťou výberu
preverených elektrikárov a technikov
a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom,
kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

94-0065

www.zsdis.sk/elektrikari

RegionPress Zapad_207x137mm.indd 1
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Lexaurin ako indikátor kvality
farmakoterapie na Slovensku

škola

údaje o ich predpisovaní a výdaji neboli súčasťou údajov, ktorými disponuje zdravotná poisťovňa. Súčasťou
e-zdravia však už tieto údaje budú a
po hystérii, ktorá zavládla okolo nedostupnosti jedného z mnohých benzodiazepínov sa snáď začnú tieto dáta
zodpovedne vyhodnocovať.
Už dnes však môžeme zodpovedne
povedať, že čosi ako „chronický pacient“ by v prípade benzodizepínov
malo existovať výnimočne. Viaceré
publikácie potvrdzujú, že zvlášť u
starších pacientov sú benzodiazepíny predpisované zvykovo, dlhodobo a zbytočne, resp. neefektívne
– pričom sú pacienti, ktorí dokonca
užívajú kombináciu viacerých benzodiazepínov aj niekoľko rokov. Informácie o tom, že benzodiazepíny vo
vyššom veku majú oveľa vyššie riziko predávkovania a vzniku závislosti sú pri tom roky známe.
„Kauza“ Lexaurin by mala byť preto
poučením. Komercia, ktorá sa pevne usídlila v slovenskej medicíne
a farmácii nie je dobrá a snáď už
nastal čas, kedy ukazovateľom kvality
budú konkrétne medicínske dáta, merateľné výsledky zdravotného stavu
jednotlivca a populácie a nie iba obrat,
zisk či marža.

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

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

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

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB
Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

Chyba sa málokedy stane len tak, sama od seba

Politici nie, „to oni“!
Médiami rezonuje prieskum, v ktorom mladí ľudia preferujú politickú stranu s nevhodnými názormi
na tragické historické obdobie.
Schválne nepoužívam slovo extrémistická, keďže extrémistické
postoje sa udomácňujú aj u „štandardných“ strán.

Otázkou je, prečo mladých ľudí oslovujú strany, ktoré nič nedokázali, šíria
nenávisť a vyzdvihujú totalitné zriadenia. Politici sa vyhovárajú na médiá
či vzdelávanie. Pritom práve oni majú
možnosť ovplyvňovať verejnú mienku.
Ak by sme denne neboli svedkami nemorálneho, arogantného a devastačného správania moci, médiá by neškandalizovali. Keďže sa to deje, aj mladí to
vnímajú a nedôverujú stranám, ktoré
síce nepreferujú zločinecké ideológie,
ale konajú tak, že je to v rozpore s rozumom. Odmietajú „štandardnosť“, ktorá
nadobudla pejoratívny ráz. Je známe,
že občania sa v časoch krízy utiekajú ku
kadejakým alternatívam. Nepoučia sa,
kým si neoveria, ako sa alternatíva chopí
moci. A toto je kolobeh, ktorý preberajú
mladí.

Sporná legálnosť

Vinou zabetónovaného systému je aj
to, že predstavitelia kontroverzných zo-

skupení môžu pôsobiť v politike napriek
názorom na hranici legálnosti. Keď prejdú zákonnou registráciou, je prirodzené,
že ich cieľom je získavať hlasy a rovnako
sa dá očakávať, že si získajú popularitu.
Prvopočiatkom však je, že strana s problematickými názormi vznikla a pôsobí.
Nemyslím si, že mladí, ktorí v prieskume uprednostnili kontroverzné zoskupenie, sú prívržencami zločineckej
ideológie. Málokedy sa takáto strana
oficiálne hlási k propagácii neľudského
režimu.

Dobrá muška

Avšak reční o problémoch, ktoré vedia osloviť voličov iba z dôvodu, že ich
doterajšie vlády ignorovali. Problémy so
sociálne neprispôsobivými, vnucovanie
nevýhodných pravidiel inými štátmi,
znevýhodňovanie domácich firiem, poľnohospodárov, degradovaná mediálna
kultúra a pod. Hovoria dôrazne a populisticky, keďže nemajú vládnu moc. Volič
rád počúva sľuby a v súčasnej dobe i radikálne riešenia každodenných problémov. Pritom zabudne na to, že keď mali
šancu, nedokázali nič. Vyhovoria sa, že
s nimi nikto nechce spolupracovať, čo
im tiež získa hlasy.

Miesto školy

Škola v tvorení názoru budúcich vo-

Heslo, ktoré sa tiahne celým pokrokovým svetom
ličov ťahá za kratší koniec. Posledné
vlády zničili školy tak, že žiaci nemajú
dôvod vzhliadať k nim. Učebné osnovy sú nastavené na teóriu, abstrakciu a
bezúčelné memorovanie. Nie je priestor
na kritické myslenie, diskusie, hĺbkovú
analýzu a na aktuálne problémy. Škola
nie je pre žiakov autoritou, no nie vinou učiteľov. Totalitným ideológiám sa
na vyučovaní pravidelne venujeme. Na
základnej škole sa nám ako-tak podarí
viesť deti k ich odmietnutiu príležitostnými aktivitami. No po nich deti zabudnú, nie je priestor na systematickú
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prácu. Po prechode na strednú školu si
už sami formujú názor, učitelia sú jedine
mentormi, no záverečné presvedčenie
študentov závisí od toho, čo som písal
vyššie: od systému politiky, od jej prezentácie, od fungovania spoločnosti.
Okrem toho v našej krajine sa degradoval význam vzdelávania. Je známe, že
obľúbenosť kontroverzných strán stúpa
s klesajúcim stupňom vzdelania voliča.
Politický kontext teda spôsobil to, že ľudia hľadajú alternatívu. Za každú cenu.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.,
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

16-0011

Možno si ešte spomíname na nedostupnosť viacerých životne dôležitých liekov pred dvoma – troma
rokmi. Avšak to všetko nebolo nič
oproti tomu, keď zrazu chýbal Lexaurin.
Učebnice farmakológie striktne
uvádzajú, že používanie benzodiazepínov nemá byť dlhodobé. Prísnejší
autori hovoria o týždni až dvoch, súhrny charakteristických vlastností jednotlivých benzodiazepínov o jednom
až troch mesiacoch. Samotný Lexaurin má medzi indikáciami symptomatickú liečbu úzkosti ťažkého stupňa,
subjektívne nezvládnuteľný pocit úzkosti v spojitosti s nespavosťou, stavy
úzkosti a tenzie, agitovanosť a nespavosť. Je možné použiť ho pri funkčných
poškodeniach kardiovaskulárneho,
respiračného, gastrointestinálneho
traktu, či psychogénne podmienenej
bolesti hlavy. Doba trvania liečby
má byť čo najkratšia a nemá byť
dlhšia ako osem až dvanásť týždňov,
vrátane doby potrebnej na postupné
znižovanie dávky. Dĺžka liečby nemá
prekročiť tento časový interval bez
predchádzajúceho prehodnotenia stavu pacienta.
Ako sú tieto limity v praxi dodržiavané a kto ich vlastne kontroluje? Keďže benzodiazepíny nie sú hradené
z verejného zdravotného poistenia,

5
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

výpredaj covných odevov

16-0125

15-0096

pra
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na trhu.
Porevolučné súťaživé prostredie
nás totiž našlo tak trochu eticky
nepripravených na silný tlak proti
svedomiu. Mnohé nepopulárne prepúšťania v mene reštrukturalizácie či šetrenia
sa napokon odrazili v ešte väčších finančných a inštitucionálnych problémoch
podnikov. Skončilo mnoho múdrych ľudí
a ich skúsenosť v nenávratne. Nie že by
bol dôvod na plač a sentiment, dôležité
je zmeniť filozofiu prístupu. Prehodnotiť
„ekonomickú hodnotu“ pracovníka už
nielen podľa čísel a výkonu, ale aj podľa
charizmy, vplyvu a pohodovej atmosféry,
ktorú je schopný šíriť do okolia či podľa
autority jeho mena. Takýto pracovník je
schopný motivovať k dobrému, byť nápomocný a sprevádzať aj ostatných v pracovnom procese. Ak nevidí svoj jediný cieľ v
presadení sa, je slobodný od otrockej väzby na peniaze a nemá nutkavú potrebu
zapáčiť sa šéfovi, vydáva svedectvo oveľa
hlbšieho impulzu k práci.
Tvorivosť práce totiž nepozostáva iba v
ustavičnom vymýšľaní niečoho nového, v
neprestajnej zmene, ale aj v prehodnocovaní doterajšieho formou spájania, nadväznosti, inkluzívnosti ľudí a ich schopností, v intuitívnom odhade dôsledkov
reforiem na zisk, ale aj na chuť pracovať
a byť súčasťou užitočného diela. Len taký
človek sa raz môže stať pozitívnou stopou
v živote druhých.

» Mária Raučinová, Fórum života

Prvého mája doobeda sme nášmu
starostovi Igorovi Petrovčikovi pomáhali
upratovať
košické
Staré Mesto. Natieral som detské ihrisko,
keď sa pri mne zastavili tri dámy. Jedna z
nich bola opatrovateľka, ďalšia lekárka a
bola učiteľka.
Počas nášho rozhovoru boli milé a
priateľské, ale bolo z nich cítiť, že sú hlboko nespokojné. Každou vetou jasne a
presne ukazovali, ako dnes štát a jeho politika zlyhávajú. U nich doma na východe, ale aj inde po celom Slovensku.
Prvá dáma napríklad hovorila, že
ako opatrovateľka chodí každý druhý
týždeň pracovať do Rakúska. Koľko by
potrebovala, aby mohla zostať doma? Odpovedala mi, že sedemsto eur v čistom.
Potom by sa starala o seniorov v Košiciach
a mohla by byť s rodinou každý deň.
Pani lekárka mi hovorila, že v ordináciách chýbajú zdravotné sestry. Z Košíc
aj z celého regiónu odišli preč za ako-tak
slušným príjmom. Na východe kvôli tomu
trpí kvalita starostlivosti o našich pacientov. A ona ako lekárka nevie, čo s tým má
robiť.
Tri dámy, ktoré som stretol, boli hlboko sklamané. Rovnako ako ľudia po
celom Slovensku nedokázali pochopiť, že
štát, ktorý bude pred voľbami opäť hlava-nehlava rozhadzovať peniaze, nevie zaplatiť opatrovateľky ani zdravotné sestry.

Mnohí sa pýtame, prečo sa na Slovensku
cítime ako druhoradí Európania, hoci
reči o sociálnom štáte počúvame od vládnych politikov každý deň.
Skutočný sociálny štát pomáha rodinám s deťmi nielen rok pred voľbami.
Skutočný sociálny štát dokáže seniorom
zabezpečiť opatrovanie a dôstojnú starobu. V skutočnom sociálnom štáte nemusia ľudia čakať na vyšetrenie pred ordináciou od piatej ráno.
S troma dámami sme sarozprávali o
ťažkých témach. Ale necítil som z ich slov
ani zlosť, ani nenávisť. Nechceli, aby im
politici sľubovali všetko možné aj nemožné. Aj ja som presvedčený, že byť najlepšie pripravený pomáhať ľuďom neznamená sľubovať všetko, ale vedieť rozoznať a
riešiť priority. Normálne služby pre mladých aj starších. Aby sa dočkali pomoci
vtedy, keď ju potrebujú. A dôstojné platy,
aby ľudia nemuseli utekať od rodiny do
zahraničia.
Chcem byť voči Vám fér a preto nebudem sľubovať, že urobíme všetko a naraz.
To sa nedá. Ale môžete si byť istí, že zmeníme to, čo ľudí trápi a čo
ich zo Slovenska vyháňa
preč.

» Miroslav Beblavý

predseda strany
SPOLU - Občianska demokracia

33-0017

Nebýva zvykom, že sa zorganizujú bývalí pracovníci, ktorí dostali
výpovede, resp. sami skončili s
pracovným pomerom, aby sa neformálne stretli na grilovačke so
súčasnými.
Človek totiž po takej neblahej skúsenosti odchodu obyčajne „zavrie“ dvere
za minulosťou a snaží sa prerušiť kontakty. Na jednom takom stretnutí som sa
po istom váhaní zúčastnila. A bola som
milo prekvapená, ako liečivo to pôsobí.
Nielen na tých ex-zamestnancov, ale aj na
tých terajších. Pritom nešlo v prvom rade
o sťažovanie sa na pomery minulé, ani o
vyzvedanie na tie súčasné. Skôr o isté zrelativizovanie potreby naviazať sa na istú
oblasť práce a typ ľudí.
Všetci sme si niečím prešli. Skúsenosť
nás naučila a posunula. Na povrch vyplývali podstatnejšie veci v živote, ako
sú zdravie, zomknutosť rodiny, ľudskosť,
porozumenie, obyčajná zhovievavosť, odpustenie. Zhodli sme sa na tom, že prestíž, honba za prvenstvom, úspech,
kariéra človeku na hodnote nepridávajú. Aj bývalých šéfov a kolegov sme
si zapamätali práve po linke ich ľudského
prístupu. Ten sa, pochopiteľne, najčastejšie viazal s ich rozumovou a emočnou
inteligenciou, s ich osobnostnou vyváženosťou. Bolo to príjemné a sebareflektívne
zistenie o pominuteľnosti všetkého, čo sa
viaže na individualizmus a vlastný prospech. Hoci by sa to zakrývalo rôznymi
nálepkami „nevyhnutnosti“ udržania sa

SPOLU - občianska demokracia, Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901

Akých kolegov a šéfov si pamätáme Čo má robiť skutočne sociálny štát

33-0022

KOALÍCIA Č. 29

Objednávateľ: SPOLU-občianska demokracia, Kopernikova 47, 821 07 BA, IČO: 51313901
Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

AKCIA ZĽAVA DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

terasy

EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

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

16-0029

zimné záhrady

63-0054

balkóny

49-0042

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741
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KANDIDÁTI OĽANO
DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU
IGOR MATOVIČ

MICHAL ŠIPOŠ

Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej
kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č.
3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre
neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto
gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna
krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je
Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem.

Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším
miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze
sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú
mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

občiansky aktivista proti hazardu
Stará Ľubovňa | 37 rokov

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj
pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme
európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si
vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem
Vaším hlasom.

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať
šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy
nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na
ktorých stojí naša civilizácia.

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

starostka | Chmeľnica | 57 rokov

študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb
so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom
na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia,
aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do
zahraničia.

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu
pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom
parlamente znel náš hlas aj pri témach práv
marginalizovaných skupín.

MILAN POTOCKÝ

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto
jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše
členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné
podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti.
Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu
či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem
zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a
nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a
efektívnejšie zvládnuť sami.

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí,
ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme
podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v
silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

novinár a občiansky aktivista
Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

právnik | Bardejov | 31 rokov

poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov

tlmočníčka v európskych inštitúciách
Košice | 55 rokov

vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov
Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé
a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí.
Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj
ochrana tradícií a hodnôt.

EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú
podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto
budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej
krajiny a regiónov.

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ BYSTRIANSKY

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali
na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám,
ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac
lepšie platených pracovných miest.

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas
protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho
vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele
pre lepší život všetkých ľudí.

ekonómka | Prievidza | 39 rokov

obycajniludia.sk

www.
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25. mája na hlasovacom lístku môžete dať
svoj krúžok až 2 kandidátom!

mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

