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

DENNE MERANIE
DIOPTRIÍ 3D

najpresnejšia metóda
na stanovenie dioptrií

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
objednajte si termín:

0918 734 397

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

www.vuenne.sk / 0905 413 229
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

MALACKY, KOZIA 46/B

0917 568 470

Po - Pia
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 13.00

ROZVOZ
ZDARMA!

Stáva sa aj to

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ako a čím tento týždeň začať? Prvý-
mi rannými mrazmi už aj v níži-
nách? Zničenou úrodou vlašských 
orechov, ktoré napadol po celom 
Slovensku akýsi červovitý škodca? 
Alebo úplne z inej strany?

Odišiel majster Karel Gott, symbol 
generácií. Odišla pani Vlasta Chramo-
stová, symbol vzdoru proti boľševickej 
svojvôli. Bolo výročie Václava Havla, 
Antona Bernoláka – oboje takmer ve-
rejnosťou nepovšimnuté. Veď prečo aj, 
stačí si pustiť z rádia vysmiatu kulisu a 
svet je hneď krajší, aj keď – ten rozhla-
sový či televízny, minimálne ten – je 
myšlienkovo a hlavne ideovo o ničom. 
Ak nie aj svet okolo nás v oveľa širšom 
, no slovenskom okruhu. Hoci, zostáva 
aj vďaka tomu tak príšerne prázdny. 
Len si to nevšímame, ignorujeme tú de-
sivú skutočnosť, obchádzame ten fakt 
– na radosť mnohých iných.

Zostáva mesiac do výročia Novem-
bra 89. Ťažko ho z dnešného pohľadu 
nazvať nejak inak – zamatová revolú-
cia? Prevrat? Kozmetická úprava spo-
ločenského zriadenia tými istými? Raz 
mávajúcimi na východ, keď sa hodí, 
zas na západ? Tými, ktorým sa popri 

moci zachcelo aj bohatstvo, ktoré pred 
tridsiatimi rokmi akosi oficiálne možné 
v našich končinách nebolo?

REGIONPRESS si bude spolu s 
vami, milí čitatelia, celý tento mesiac 
pripomínať, čo pre nás pôvodne mal 
znamenať November 89 a čo by mal 
znamenať aj v ďalších desaťročiach. V 
cykle Tridsať rokov zápasu o slobodu, 
nielen o jej účelové výklady nám bude 
dôležité momenty tohto medzníka 
našich dejín pripomínať uznávaný a 
skúsený diplomat, pán Tomáš Valášek. 
Začíname už v tomto týždni časťou, 
venovanou nástupu éry Michaila Gor-
bačova.

Mimochodom, pevné zdravie vám, 
akási nová epidémia sa totiž šíri – 
mnohí, ktorí majú za ušami, sú zrazu 
na péenkách. No, niektorí 
aj celé roky. Len aby sa 
vyhli spravodlivosti. Iní 
tak, operatívne... podľa 
aktuálnych predvolaní 
na súdne pojednávania. 
Sme tridsať rokov 
po Novembri 89!
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VÁM VYČISTÍ
KRTKO ZÁHORIE

0915 87 93 49
0940 50 30 50

www.krtkozahorie.sk

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

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

igorkrajcir01@gmail.com
0908 420 353
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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NÁTER  BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229



MA19-41 strana - 2

POLITICKÁ INXERCIA, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
2

InzercIa

 

MALACKO

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 

Každý týždeň: 
Malacky, Borinka, Gajary, Jaku-
bov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, 
Lozorno, Malé Leváre, Marianka, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Pla-
vecký Štvrtok, Rohožník, Sološ-
nica, Studienka, Mást, Stupava, 
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká 
pri Morave, Závod, Zohor, Plavec-
ký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno, 
Závod, Gajary, Marianka, Závod 

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc   26.700 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (27.450 domácností)

Keď vláde Ivety Radičovej zostávali 
posledné mesiace, opozičný poslanec 
Robert Fico ju vyzval, aby sa už do 
ničoho nepúšťala. “Svietiť a kúriť” – 
odkazoval jej vláde škodoradostne. 
Dnes sa mu to vracia ako bumerang.

Vláda Roberta Fica (formálne 
na čele s Petrom Pellegrinim) sa roz-
padáva od samého začiatku. Najprv 
stratila niekoľko poslancov Siete, 
potom roztrhal koaličnú zmluvu An-
drej Danko, Béla Bugár potom vytla-
čil Fica s Kaliňákom z vlády a teraz 
na konci sa rozpadáva aj poslanecký 
klub Mostu-Híd. 

Do toho sa z Kočnerovho mobilu 
dozvedáme, že tieto politické tančeky 
sú len úplným vrcholom ľadovca. Pod 
oným vrcholom sa odohráva špinavá 
podstata tejto politickej garnitúry. 

Kupujú sa rozsudky priamo na mi-
nisterstve spravodlivosti, korumpujú 
sa sudcovia, prokurátori a policajti, 
zbierajú sa kompromitujúce materi-
ály a objednávajú sa vraždy nepo-
hodlných novinárov, prokurátorov, 
advokátov...

Akoby toho nebolo málo, vláda 
nedokáže zorganizovať ani jeden je-
diný tender, ktorý by nesprevádzali 
pochybnosti o cene alebo o tom, že 
súťaž je šitá pre jediného uchádza-
ča. Svedčí o tom aj návrh rušenia 
rodných čísel, ktoré nás má stáť 250 
miliónov eur, alebo aj zbabraný ten-
der na kamery pre policajtov za 100 
miliónov eur. Oba tieto biznisy boli 
nateraz stopnuté, no stále existuje ri-
ziko, že do konca volebného obdobia 
ich vláda schváli.

Toho hnusu je už toľko, že na to 
nestačia ani Ficove slová z roku 2012. 
Táto koalícia by už ne-
mala ani len svietiť 
a kúriť, lebo by hro-
zilo, že to bude buď 
predražené, alebo sa 
rozkradnú ešte aj lam-
py a radiátory, ktoré 
na to svietenie 
a kúrenie po-
trebujú.

Svietiť a kúriť
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» Gábor Grendel
 tieňový minister vnútra za OĽANO
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Branislav Gröhling pracuje ako poradca pre 
školstvo na Bratislavskom samosprávnom kraji. 
Tam ukazuje, že školstvo sa dá reformovať aj zdo-
la, bez podpory parlamentu či ministerstva.

Gröhling pracuje pre Bratislavský kraj už dva 
roky. Odvtedy začal v krajskom školstve prinášať 
nové riešenia. Kraj už druhý rok učiteľom prepláca 
krúžky a aktivity po vyučovaní, začínajúcim uči-
teľom navyšuje plat o 100 eur, končiacim zvyšuje 
odchodné a všetkým učiteľom umožňuje bezplat-
ne študovať cudzí jazyk.

„Motivovaný učiteľ je spokojný učiteľ. Preto uči-
teľom preplácame aj krúžky, za ktoré doteraz ne-
boli platení. Ide na to cez 100 000 eur mesačne,“ 
hovorí Gröhling.

Okrem toho na školách v kraji zavádzajú moder-
né odbory či podporujú využívanie fondov a pro-
jektov, vďaka ktorým si učitelia aj študenti môžu 
vycestovať do zahraničia a spoznať tam školstvo. 
Za dva roky záujem o školy, ktoré zriaďuje Brati-
slavský kraj, narástol až o 25 %.

„S reformou školstva netreba čakať na minis-
terstvo. Na župe nechceme školy iba udržiavať pri 
živote. Chceme školstvo zlepšovať 
pre žiakov aj učiteľov,“ hovorí 
Branislav Gröhling, ktorý je zá-
roveň poslancom NR SR za SaS 
a tímlíder pre školstvo.  

Gröhling: Reforma školstva? 
Už teraz ju robíme

Branislav Gröhling
poslanec NRSR

Školstvo

Politické strany sa predháňajú v darčekoch voli-
čom a zároveň zamlčujú, že tieto darčeky zaplatíte 
sami cez vyššie dane a dlhy. SaS AKO JEDINÁ ZÁ-
SADNE ODMIETA VYŠŠIE DANE A AKÉKOĽVEK 
NOVÉ DANE. Zároveň vravíme - menej regulácie, 
menej byrokracie.

Máme ľudí s riešeniami pre všetky dôležité ob-
lasti. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Braňo Gröhling, 
Alojz Baránik, Eugen Jurzyca, Martin Klus, Jana Ci-
gániková, Karol Galek, Anna Zemanová, či Jarmila 
Halgašová. 

A pribudli ďalší – Monika Filipová z ministerstva 
vnútra, ktorá bude mať na starosti zoštíhlenie štát-
nej byrokracie, bývalý elitný vyšetrovateľ NAKA 
Pavol Milan, Zuzana Šubová, ktorá sa postavila 
rozkrádaniu eurofondov. Ján Krošlák sa venuje 
mladým športovým talentom a Jozef Drahovský je 
špičkový dopravný analytik. Ich vzácne skúsenosti 
pribudnú do už teraz skvelého programu SaS.   

Možno ste zachytili, že v SaS sme si prešli men-
šou vnútrostraníckou búrkou a som rád, že je už na 
nami. V živote je to tak, že ľudia prichádzajú aj od-
chádzajú. Samozrejme, mrzí ma to, ale urobil som 
všetko. Ako sa hovorí, „větru dešti 
neporučíš“. Interné záležitosti ne-
riešim na verejnosti. 

Ako prvá strana sme schváli-
li kandidátku a sme pripravení 
spraviť Slovensko lepším. 

Chceme meniť Slovensko, s nami 
viete, na čom ste

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

• pánske obleky • saká • nohavice 
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

tel.: 0944 958 096           e-mail: aizolacie@gmail.com

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
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Na každého raz dôjde. Takto zvykli rozprá-
vať naši prarodičia. Oni ešte zažili časy, kedy 
bývalo viac generácií pod jednou strechou. 
Možno práve z tých čias pramení naša túžba 
po  vlastnom bývaní. Potreba mať vlastnú 
strechu nad hlavou vôbec nemusí súvisieť 
s vekom, ale skôr s vnútorným pocitom nie-
čo v živote dokázať, vedieť sa postarať o seba 
a o  svoju rodinu. A ako sa k nej dá dostať? 
V  podstate veľmi jednoducho. Stačí sa roz-
hodnúť.

Jedno miesto, veľa možností
Keď zistíte, že nastal čas na zmenu bývania, 
poznáme miesto, kde vám určite dobre po-
radia. Za  27 rokov svojej existencie v  ňom 
odborníci nazbierali toľko skúseností, že ich 
nevyvedie z miery akákoľvek zmena v legisla-
tíve. Poznajú životné situácie ľudí v každom 
kúte Slovenska. Tým miestom je Prvá sta-
vebná sporiteľňa.

Každý vek má svoje potreby
V PSS vám poradia bez ohľadu na to, koľko 
máte rokov. Veď v každom veku ľudia túžia 
bývať podľa svojich predstáv. Možno sa práve 
vy nájdete v niektorej z nasledujúcich skupín.

Mládež 
Ak ste ešte mladí, študujete, nemusíte utekať 
z  rodičovského hniezda hneď po  dovŕšení 
plnoletosti. Pokojne doštudujte ale už teraz 

myslite na  to, ako a kde budete bývať. Keď 
už máte akú takú predstavu, začnite si sporiť 
v PSS. Nezabudnite, že podľa najnovšej legis-
latívy vám banky požičajú na bývanie najviac 
80 % z ceny nehnuteľnosti a zvyšok si musíte 
doplniť z vlastných zdrojov. Práve preto je dô-
ležité začať so sporením čo najskôr. Vyčleňte 
si čiastku, ktorú budete vkladať na účet sta-
vebného sporenia a  uvidíte, ako vám budú 
úspory rásť. Že neveríte? PSS tým, ktorí sa 
rozhodli sporiť a  pri dohodnutom šesťroč-
nom sporení splnia stanovené podmienky, 
pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov, 
percentá navyše. 

Ľudia v produktívnom veku
Vašou výhodou je, že máte svoju ekonomi-
ku vo vlastných rukách. Poberáte príjem, 
s ktorým ste sa naučili hospodáriť. Môžete 
si v PSS sporiť i využiť niektorý z ponuky jej 
výhodných úverov zo stavebného sporenia. 
Či chcete rekonštruovať, kupovať i  stavať, 
na  každý účel má PSS riešenie. Neverili 
by ste, ale úvery zo stavebného spo-
renia v  PSS sú odteraz výrazne 
dostupnejšie pre všetky príj-
mové kategórie. Na  kúpu 
je vhodný úver zabezpečený 
nehnuteľnosťou do  170  000 € 
a  na  rekonštrukciu postačí 
ten, pri ktorom nemusíte použiť 
svoju nehnuteľnosť ako zábezpe-

ku. Pre sporiaceho klienta má PSS priprave-
ných až 50 000 €. Pri ich dlhej, maximálne 
30-ročnej splatnosti, a  teraz aj mimoriadne 
nízkej úrokovej sadzbe vás nezaskočí ani výš-
ka mesačnej splátky. Ak sa vám vo vašom, 
už zabývanom, príbytku nechce nič zásadné 
meniť, oživte ho drobnou modernizá-
ciou. Využiť na to môžete úver na zariade-
nie domácnosti do výšky 7 000 € a so splat-
nosťou 8 rokov. 

Seniori
Ani by ste neverili, akú dôležitú funkciu 
v rodinných fi nanciách zohrávate. Idete prí-
kladom svojim deťom i vnúčatám. Učíte ich 
zodpovednému prístupu k peniazom a ak im 
vaše deti uzatvorili zmluvu o stavebnom spo-
rení v PSS, môžete im tiež prispieť drobnou 
čiastkou. Ste vo veku, v  ktorom si bývanie 
prispôsobíte vlastným potrebám. Ak máte 
nasporené v PSS, k dispozícii máte úvery zo 
stavebného sporenia s podmienkami, ktoré 

zvládnete aj s nižším príjmom. 
Iste, váš vek vám neumožní 

využiť maximálnu dobu 
splatnosti úveru, až 
30 rokov, no vďaka 
sporeniu získate me-
dziúver či stavebný 
úver s  mimoriad-
ne výhodnou úro-
kovou sadzbou.

Túžiť po vlastnom bývaní nie je nič nezvyčajné. Prešli alebo 
prechádzame si tým všetci. Presný model, kedy by sa mal človek 
osamostatniť, zrejme neexistuje. 

BÝVANIE JE JEDNA 
ZO ZÁKLADNÝCH POTRIEB
CLOVEKA

Neverili 
spo-

ne 
-

zvládnete a
Iste, vá

využ
spla
30
sp
d
ú
n
ko

PSS VÁM VYJDE V ÚSTRETY!Neváhajte sa informovať a zavolajte na telefónne číslo 
02/58 55 58 55 alebo kontak-

tujte niektorého z  obchod-ných zástupcov zo zoznamu na www.pss.sk. 

ˇ
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SPOMIENKY 17

Čas plynie, 
s m ú t o k 
z o s t á v a , 
tá strata v 
srdci bolieť 
neprestáva 
... Dňa 11.10. 2019 si pripo-
míname 2. výročie úmrtia 
Eduarda Pavlíka z Ma-
laciek. S láskou a úctou 
spomínajú manželka a 
synovia s rodinami. 

„Boh roz-
hodol si 
ho k sebe 
povolať, no 
v našich 
srdciach na 
neho zostaneme spomí-
nať.“ Dňa 14. 10. 2019 si 
pripomíname 13. výročie 
úmrtia Stanislava Ho-
lošku z Vysokej pri Mo-
rave. S veľkou vďakou a 
láskou spomína sestra s 
manželom a krstné deti 
s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Keby sa tak 
dal vrátiť 
čas, do-
tknúť sa Ťa 
dlaňou a 
počuť Tvoj 
hlas. Už sa však nevrá-
ti, čo čas vzal, ostali len 
spomienky a v srdci žiaľ. 
Dňa 15. 10. 2019 si pri-
pomenieme 10. výročie 
úmrtia nášho milovaného 
manžela, otecka, dedka, 
svokra Štefana Zemánka 
z Veľkých Levár. S láskou 
a úctou spomína manžel-
ka, syn Peter s rodinou a 
dcéry Monika a Andrea s 
rodinami.

Aj keď si 
odišla a 
nie si me-
dzi nami, v 
našich srd-
ciach zosta-
neš stále s nami. Dňa 17. 
10. 2019 uplynie 14 rokov, 
čo nás opustila naša dra-
há manželka, mamička, 
babička Margita Bílková 
rod. Včelková zo Závodu. 
S láskou a úctou spomína 
manžel a deti s rodinami 
a ostatná rodina.

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY
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KONSAD s.r.o.
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

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO

KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

51
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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Ponúkame Vám 
komPlexné sPracoVanie 

jednoduchého a PodVojného 
účtoVníctVa, 

vypracovanie daňových priznaní 
(dPh, daň z príjmu, daň z motorových 

vozidiel), spracovanie miezd, štatistiky
Alena Mullerová   tel.č.:  +421 905 834 190
Jana Sedláčková   tel.č.: +421 903  511  533
mailová adresa: alena.mullerova@gmail.com

j & a, spol. s r.o.

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

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

16
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29
0

32
-0

03
3-

9

www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

Po-Pia: 7:45-17:00 h.
Sob: 7:45-12:00 h.

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie

41
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DÁMSKE ODEVY
MOLET MÓDA 42-64 
Kabáty, bundy, spoločenské odevy, 

kostýmy, blúzky, pulóvre, riflový 
tovar, nohavice, sukne, pánske obleky, 
košele, spoločenské a svadobné odevy 

a úpravy odevov 
Stupava, Mlynská 2. Tel.: 0904 044 966

Malacky, Zámocká 1 (Hotel Atrium) Tel.: 0904 466 875 
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Obdobie rekordne nízkych úro-
kov nás stále motivuje, aby sme si 
požičiavali na bývanie. Podľa úda-
jov Národnej banky Slovenska sa 
za posledných 12 mesiacov zvýšil 
objem úverov na bývanie o viac ako 
2,5 miliardy eur, čo predstavuje rast 
o takmer 10% v priebehu jediného 
roka. 

Objem úverov na domácnosti do-
siahol na konci augusta 29,35 miliar-
dy eur, čo znamená, že na každého 
pracujúceho človeka na Slovensku 
vychádza zaťaženie úverom na býva-
nie vo výške 11.419 eur.

Od začiatku júla sú v platnosti 
prísnejšie pravidlá pre poskytova-
nie úverov na bývanie a obmedzenie 
počtu výnimiek, ktoré z týchto pravi-
diel banky mohli dať. Tie iniciovala 
Národná banka Slovenska, ktorá má 
obavy z toho, že sa niektoré domác-
nosti až príliš zadlžujú. Po prvých 
dvoch mesiacoch sa zdá, že tempo 
rastu objemu úverov sa trochu zmier-
nilo. Kým minulý rok sa za dva letné 
mesiace zvýšil objem úverov o 560 
mil. eur, tento rok to bol rast „len“ o 
495 miliónov. Na dlhodobejšie hod-
notenie sú však dva letné mesiace 
príliš málo.

Čo sa nezmenilo sú nízke úroky. 
Aktuálne sa priemerná úrokové sa-

dzby z nových úverov na bývanie po-
hybujú na historicky najnižšej úrovni 
okolo 1,35 % a tak ich väčšina ľudí 
nepociťuje ako záťaž. Hlad po lep-
šom a bývaní sa tak prejavuje najmä 
v cenách nehnuteľností, ktoré rastú 

výrazne rýchlejšie ako úroky. Pod-
ľa údajov Štatistického úradu SR sa 
ceny nových nehnuteľností zvýšili za 
posledný rok o 5% a pri existujúcich 
nehnuteľnostiach ich rast dosiahol 
dokonca 10,3%. V porovnaní s rokom 
2010 sa ceny existujúcich nehnuteľ-
ností zvýšili až o 42,4%. Pri nových 

nehnuteľnostiach sú ceny o 21,8 % 
vyššie ako boli v roku 2010, keď ich 
štatistici začali podrobne sledovať.

Práve rast cien nehnuteľností je jav, 
ktorý u mnohých vyvoláva obavy. 
Kým odborníci diskutujú, či už je trh 

prehriaty a súčasná úroveň cien do-
mov a bytov už predstavuje bublinu, 
ktorá môže spľasnúť, predovšetkým 
pre mladých ľudí je tento vývoj riziko-
vý a otvára otázku kedy si budú môcť 
byt dovoliť. Banky totiž môžu poskyt-
núť úver na maximálne 80% hodnoty 
nehnuteľnosti, pričom majú aj ďalšie 

podmienky, ktoré musia skúmať: Ob-
jem všetkých úverov klienta nemôže 
presiahnuť 8-násobok jeho čistého 
príjmu a skúmajú aj všetky jeho po-
vinné platby a splátky, aby sa uisti-
li, že na každého člena domácnosti 
zostane viac ako životné minimum 
plus 20% rezerva. Kombinácia na-
sporených peňazí a úveru je tak nie-
len rozumnou, ale pre väčšinu ľudí aj 
jedinou možnou variantou ako sa k 
vlastnej nehnuteľnosti dostať. „Dnes 
žijeme v dobe, kedy si málokto môže 
dovoliť vyriešiť svoje bývanie inak, 
ako hypotekárnym úverom. Preto čím 
skôr človek začne sporiť,  tým lepšie 
pre neho,“ zhodnotil odborník na fi-
nancie Tomáš Podhorný z Partners 
Group.

Ideálny začiatok pre sporenie na 
bývanie je už počas štúdia. Ak to nie 
je možné, tak platí že čím skôr tým 
lepšie. Optimálne je začať si odkladať 
už z prvej výplaty. Vo všeobecnosti 
však platí pravidlo „lepšie neskôr 
ako nikdy.“ Ak niekto býva 5 rokov v 
podnájme a platí 300 eur mesačne, 
minie 18 000 eur bez toho, aby bol 
vlastníkom nehnuteľnosti. A to je pri 
nízkych úrokoch a rastúcich cenách 
nehnuteľností tá najmenej výhodná 
alternatíva.

» dd

Nízke úroky stále motivujú požičiavať si

32
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0 % ÚROK 
ROČNE
NA PÔŽIČKY 

AŽ DO 2 000 EUR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Parádna pôžička vás nezaťaží

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie a jej trvaní získate
v pobočke alebo na www.paradnapozicka.sk.

B1925701010_rb_pozicka_inzercia_207x137_0919.indd   1 19.9.19   10:01
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám elektrický skú-
ter Alfa Centauri Model 
TC-016, max nosnosť 120 
kg, max dojazd 50 km, 
max rýchlosť 40 km/h, 
nové batérie, nová na-
bíjačka, technický list k 
dispozícii, cena 1000 €.Tel. 
0903431134
» Predám Renault Mega-
ne 1,5 DCI r.v. 2004 čier-
na metalíza, 77000 km, 
cena 2300 €, zimné pre-
zutie STK do 07/2020.Tel. 
0917538185
» Predám Kia Optima 2015, 
1.7CRDi, 136000km, zimné 
pneu, záruka 2022, úplná 
história, 1.majiteľ, cena 
dohodou. 0904122824

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 
všetko od motorizmu (tro-
feje).Tel. 0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
» KÚPIM TRAKTOR ZETOR 
ALEBO UNC V AKOMKOĽVEK 
STAVE 0908853714

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 2i byt v Sološ-
nici, 62 m2, zrekonštru-
ovaný, + balkón, + piv-
nica, cena 76.900 €.Tel. 
0907775922
» Predám 2-izb byt v Ma-
lackách na sídlisku Juh, 
posch. 1/8, 52 m2, + piv-
nica, nová fasáda (zatep-
lená bytovka). V blízkosti 
obchody, škôlka, pošta, 
zdravotné stredisko. Cena 
75.000 €, k dispozícii 
ihneď, s možnosťou vy-
bavenia hypotekárneho 
úveru.Tel. 0948091425
» Predám 1i byt, Záho-
rácka ul, 8p., 38m2+piv-
nica, rekonštruované 
jadro. Cena dohodou. 
0904122824

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem zariadenú 1 
izbu v RD v Zohore, kom-
fort.Tel. 0903361804
» Prenajmem na bývanie 
zariadené podkrovie v 
rod.dome, centrum mesta 
Malaciek, vhodné pre pár, 
ihneď,.Tel. 0919033488

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 
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 ✆ 0902 182 789
VÝRUB - VÝREZ STROMOV
v domovej zástavbe
☑  výrub - prierez rizikových stromov
☑  prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
☑  rezanie - strihanie živých plotov
☑  výchovný rez ovocných stromov
☑  štiepkovanie    ☑  odvoz odpadu 
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.skMALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

~ hutný materiál 
~ kotly 
~ ohrievače vody 
~ kanalizácia 
~ digestory 
~ kúpelňa - možno aj Vaša

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

+421 904 465 115

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY

63
-0

00
3

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

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

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera
   (noviny, časopisy, letáky)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

41
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4Kompletný sortiment nájdete na www.labetex.sk

Predaj: Čsl. Armády 1403,
Areál HYDINÁR - Gbely

KRYCIE DOSKY NA MÚRIKY
VÝROBA NA MIERU - DOBRÉ CENY!

tel : 0905 926 330

VYMÝVANÝ BETÓN

Studničné skruže + poklopy

Schodnicové dosky
pre bytové domy

Záhradné kvetináče
Schodnice pre rodinné domy
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

Nakoľko slovenský právny poriadok 
nepozná výraz „res nullius“, ktorým 
možno označiť vec bez pána alebo vec 
nikomu nepatriacu, preto stratenú, 
skrytú alebo opustenú vec nemožno 
považovať za vec bez svojho vlastníka.

V zmysle Občianskeho zákonníka kaž-
dá vec musí mať svojho vlastníka. Strata 
veci je mimovoľnou udalosťou, bez roz-
hodnutia jej vlastníka. Na to, aby vlast-
ník stratil vlastnícke právo k veci je však 
nutné splnenie ďalších podmienok. Náj-
dením stratenej veci sa nemení vlastnícke 
právo k nej. Nálezca je povinný vec vrátiť 
jej vlastníkovi. V situácii, ak vlastník nie 
je nálezcovi známy, tak je povinný ju zo 
zákona odovzdať príslušnému štátnemu 
orgánu, najjednoduchšie je odovzdať ju 
na polícii. Až v  prípade, ak sa vlastník 
danej veci neprihlási do uplynutia lehoty 
jedného roka od jej odovzdania, vlastníc-
ke právo k  takejto nájdenej veci prechá-
dza na štát, a to bez nutnosti vykonania 
ďalšieho právneho úkonu. Štát sa stane 
vlastníkom tejto veci priamo zo zákona. 
Ak by nastala situácia, že by nálezca takú-
to nájdenú vec neodovzdal, išlo by z jeho 
strany o  bezdôvodné obohatenie. Moti-
váciou pre nálezcu vec odovzdať je právo 
na náhradu potrebných a preukázateľne 
vzniknutých výdavkov, a  taktiež právo 
na nálezné vo výške 10 percent z hodnoty 
nájdenej veci. Porovnateľná situácia na-

stáva v prípade, ak sú veci skryté, avšak 
len za predpokladu, že ich vlastník nie je 
známy, a taktiež pri veciach opustených. 
Ak je vlastník známy, tak sa vec, či už 
stratená alebo skrytá vráti jemu. V  prí-
pade skrytých vecí ide častokrát o veci s 
historickou, vedeckou alebo umeleckou 
hodnotou. Aj v  tomto prípade prináleží 
nálezcovi nálezné vo výške 10 percent 
z hodnoty nálezu. Opustenie veci spočíva 
vo vôľovom správaní daného vlastníka, 
ktorý už nemá vôľu naďalej vec vlastniť 
a  je to z  jeho konania zjavné. Opustenie 
je právnym úkonom, a teda prejavom 
vôle vlastníka, ktorý zahŕňa jeho úmysel 
vzdať sa vlastníckeho práva k  opustenej 
veci. Vlastník má túto možnosť z  titulu 
jeho dispozičného práva k  veci. Právo 
opustiť vec a vzdať sa jej vlastníctva je 
súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jed-
nostranný právny úkon opustenia veci 
však musí byť urobený slobodne a vážne, 
určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľo-
vú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať 
sa vlastníctva veci a jej fyzické opustenie, 
pričom iba samotné neužívanie veci samo 
osebe ešte neznamená zánik vlastníctva.

Nájdenie stratenej, 
skrytej alebo opustenej veci

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Stavebné úpravy v byte majú z pohľa-
du stavebného zákona rôzne formy. 
A naozaj nejde iba o starú skúsenosť, 
že panel je v nedeľu ráno o šiestej naj-
vhodnejší na vŕtanie.

Poznáme u udržiavacie práce, pri 
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 
stavebnému úradu – predovšetkým 
opravy a výmeny nepodstatných sta-
vebných konštrukcií, najmä vnútorných 
priečok, omietok, obkladov stien, podláh 
a dlažby, komínov, okien a dverí, údržba 
a opravy technického, energetického ale-
bo technologického vybavenia stavby, 
ako aj maliarske a natieračské práce.

Medzi stavebné úpravy, ktoré pod-
liehajú ohláseniu stavebnému úradu  
patria stavebné úpravy pozostávajúce 
napríklad z búracích prác na deliacich 
priečkach alebo z výstavby nových prie-
čok, pri ktorých sa musia splniť tri pod-
mienky: nesmú zasahovať do nosnej kon-
štrukcie stavby, nesmú podstatne meniť 
vzhľad stavby a nesmú meniť účel býva-
nia. Ak len jedna z nich nie je splnená, je 
potrebné stavebné povolenie.

Do tretice sa stretávame so staveb-
nými úpravami, na ktoré je potrebné 
povolenie stavebného úradu – sú to 
najmä búracie práce, pri ktorých vlastní-

ci bytov majú záujem zväčšiť priestorové 
usporiadanie bytu tým, že odstránia 
nosnú stenu alebo jej časť a spoja dve 
miestnosti do jednej. Treba podať žiadosť 
o stavebné povolenie. 

Každý vlastník bytu sa musí riadiť zá-
konom o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. V zmysle tohto zákona musí 
na stretnutí spoločenstva vlastníkov by-
tov získať k plánovaných úpravám súhlas 
väčšiny vlastníkov v dome (pričom jeden 
hlas sa počíta za jeden byt). Zo schôdze 
musí byť spísaná zápisnica o hlasovaní. 
Ak mu spoluvlastníci nepovolia odstrá-
niť nejakú nosnú stenu, žiadať stavebný 
úrad o povolenie je zbytočné, lebo bez 
ich súhlasu stavebné povolenie nedosta-
ne. Dôležité je stanovisko statika, ktorý 
posúdi, či stavebné úpravy (vybúranie 
nosnej steny medzi miestnosťami alebo 
jej častí) sú možné, či neohrozia statiku 
domu, prípadne život a zdravie ľudí v 
bytovom dome. Statik spracuje statický 
posudok. Potom sa uskutoční stavebné 
konanie, ktorého účastníkmi sú všetci 
vlastníci bytov v dome. V tomto konaní 
majú podľa stavebného zákona možnosť 
a právo podávať námietky, ktoré staveb-
ný úrad posúdi, a ak sú opodstatnené, 
stavebné povolenie nevydá.

Začíname s rekonštrukciou bytu II

» red
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CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

Nie vezmi 
na to jed, ale spoľahni sa.

Slovenčina naša
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA
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» Dám do prenájmu izbu v 
obytnom dome 150 €.Tel. 
0903145523
» Prenajmem / predám 
3-izb byt v centre Ma. Tel. 
0948553383
» Prenajmem 1-izbový 
dom Veľké Leváre. Tel. 
0919191018

DOMY - PREDAJ 05

» Predám 2-podlažný 
RD v Gajaroch vhodný 
na 2-generačné bývanie, 
rozloha pozemku 10,3 
ára, cena dohodou.Tel. 
0905438605
» Predám rod.dom v Gaja-
roch, cena 30 tisíc €.Tel. 
0940535403

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám 1/3 lesného po-
zemku vo výmere 1185m2. 
Cena 1.000€. Možný pre-
daj aj zvyšku pozemku po 
dohode s 2 vlastníkmi. Tel. 
0908763288

REALITY - INÉ 07

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt, 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
» Predám zrekonštruo-
vanú 2-podlažnú chatu 
s pozemkom 4á v Sološ-
nici, cena 27.000 €.Tel. 
0907775922
» Vymením byt v Malac-
kách Stupavská ul., príze-
mie, 29 m2, vlastná kotol-
ňa, vlastné park.miesto, 
pivnica 2 m2 za byt bližšie 
k centru.Tel. 0944607739
» Predám murovanú 
garáž, 18m2 v osobnom 
vlastníctve s elektri-
kou, pri I.ZŠ Námestie 
SNP. Cena: ponúknite. 
0904122824

STAVBA 08

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

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

Občianska
riadková
inzercia

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

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062

KLIMATIZÁCIA

www.klimatizacia.info

399399
EUR / s DPH
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk

HELPET  BAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

Otázka: „Ráno mávam vyššie hodnoty 
cukru na lačno, ako cez deň po jedle, 
prečo  je to tak, keď večeriam okolo 
17.30, potom už nič. Čo sa týka diéty, 
snažím sa ju dodržiavať.  Ďakujem.“

Dobrý deň, je to veľmi častá otázka 
tých diabetikov, ktorí majú vyhovujúci 
hladinu cukru večer, a preto ich prekva-
puje, ak majú zvýšenú hladinu ráno a pri-
tom v noci nič nejedia. Všeobecne možno 
povedať, že na hladine glykémie ráno 
sa nepodieľa iba skladba potravy večer, 
ale aj prirodzený proces  uvoľňovania 
cukru zo zásob v pečeni, ktorý dominu-
je hlavne v noci, keď spíme a prirodzene 
nekonzumujeme jedlo. U zdravého člo-
veka fungujú pri dosiahnutí požadova-
nej hladiny cukru v  krvi v  čase spánku 
kontrolné mechanizmy. Tieto môžu byť 
a zväčša aj sú, u diabetika narušené. Ďal-
ším faktorom je inzulínová rezistencia, 
stav typický u diabetikov 2. typu. Bunky 
nie sú schopné účinne využívať inzu-
lín na zníženie hladiny krvného cukru.  
Okrem toho je nadránom  a  skoro ráno 
dôležitý vplyv hormónov, ktoré majú svo-
je úlohy, ale ako vedľajší účinok znižujú 
účinku inzulínu. Výsledkom môže byť 
ranná zvýšená hladina krvného cukru. 
Ide hlavne o kortizol, rastový hormón, 
glukagón, andrenalín a noradrenalín.  

Navyše hlavne u diabetikov, ktorí užívajú 
inzulín, príčinou môže byť stav nazvaný 
Somogyiho efekt. Ak je dávka inzulínu 
večer vyššia, ako je potrebné, v noci 
sa môže vyskytnúť hypoglykémia, 
ktorú diabetik ani nemusí vnímať, ale 
telo na ňu zareaguje zvýšeným uvoľ-
nením cukru a  výsledkom je ranná 
hyperglykémia. Inou príčinou môže byť 
Dawn fenomén, nazývaný aj fenomén 
svitania, ktorý býva u diabetikov 1. typu. 
Večer aj v noci majú dobrú hladinu cukru 
v krvi, ale ráno už majú vysokú hladinu, 
hovoríme, že inzulín „nedoťahuje“ a čas-
tou príčinou je účinok rastového hormó-
nu.

Ak je ráno zistená zvýšená hladina 
a  cez deň už je v  norme, nedeje sa nič 
závažné. Ak je ráno trvalo zvýšená hla-
dina, je potrebné sa poradiť s  lekárom. 
Ak je dlhodobo glykémia 
ráno vysoká a  rovnako 
aj cez deň, ide o  stav, 
ktorý sa rieši zmenou 
liečby, aby sa predišlo 
vzniku vážnych kom-
plikácií na dôležitých 
cievach.

Hyperglykémia ráno nalačno

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na rok 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

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

s podložkou 

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
OKTÓBER

krátka
dodacia lehota
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11
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17. novembra to bude 30 rokov, čo sa začal rúcať komunistický režim. Česká a slovenská časť histórie je relatívne 
dobre zmapovaná, menej je už však známe o tom, čo umožnilo revolúcii vo svete prebehnúť relatívne bezbolestne?  

Gorbačov nechtiac spustil demokratickú revolúciu

Táto úvaha sa nemôže nezačať inak ako osobou 
Michaila Gorbačova. Komplikovaného človeka, 
ktorý síce vytvoril podmienky pre demokratické 
revolúcie v Európe, ale aj to neskôr oľutoval, keď sa 
mu udalosti v samotnom Sovietskom zväze vymkli 
spod kontroly. Jeho úmyslom nebolo dať slobodu 
národom strednej Európy, tobôž nie iným repub-
likám ZSSR.
 
■   Gorbačovov „omyl“

Keď v r. 1986 oznámil perestrojku (reformu), mal 
oveľa skromnejší cieľ: posilniť sovietsky komu-
nizmus ozdravením ekonomiky. Gorbačov nebol 
osloboditeľ ani demokrat, bol to inteligentný komu-
nistický funkcionár, ktorý pochopil, že bez ožive-
nia hospodárskeho života ZSSR pod jeho vedením 
zbankrotuje. A rozhodol sa s tým niečo urobiť. 

■   Niečo sa muselo stať
Sovietsky zväz ťahala nadol kombinácia nízkych 

cien ropy a plynu, vysokých výdavkov na zbrojenie 
a nekompetentný manažment. Krátko po príchode 
do funkcie sa Michail Gorbačov na Islande stretol 
s americkým prezidentom Ronaldom Reaganom 
a pripravili spolu niekoľko nových dohôd o ob-
medzení jadrových arzenálov. Tým de facto zastavi-
li preteky v  zbrojení – a zároveň aj astronomické 
sovietske výdavky na obranu. Popritom Gorbačov 
spustil hospodársku reformu. Pripustil súkromné 
vlastníctvo (v r. 1988) a otvoril diskusiu o iných eko-

nomických modeloch ako centrálne plánovanie. 
To bolo pôvodným cieľom slávnej glasnosti – nie 
ukončiť komunizmus, ale vniesť nový prístup do 
manažovanie sovietskej ekonomiky.

■   Nečakaný dôsledok
Gorbačov podcenil, koľko frustrácie a hnevu 

sa pod pokrievkou komunizmu za tých nie-
koľko dekád nazbieralo, nielen v  Sovietskom 
zväze, ale aj v „bratských“ socialistických kra-
jinách. Gorbačovove kroky poňala verejnosť za 
hranicami ZSSR ako právo spochybniť celý komu-
nistický režim. Veď keď už padli tabu plánovanej 
ekonomiky a  večného zápasu s  kapitalistickými 
nepriateľmi, prečo nie otvoriť aj iné otázky, ako sa-
motný monopol komunistickej strany a ideológie? 
Márne namietali miestni pohlavári ako Miloš Jakeš 
či Erich Honecker, že Gorbačov to tak nemyslel.

■   Začali to Poliaci
Proti komunizmu sa postavili najskôr Poliaci, 

potom obyčajní východní Nemci (masovým útekom 
na Západ v lete r. 1989) a neskôr maďarská vláda 
(ktorá nemeckým utečencom otvorila hranice do 
Rakúska). Keď sme sa neskôr pridali my – a potom 
v decembri Rumuni – už bolo neskoro brzdiť. Keď 
sa začal rúcať samotný Sovietsky zväz, Gorbačov 
ešte vyslal tanky do pobaltských krajín. Ale ani ich 
nezávislosti už nevedel zabrániť a  neskôr ho vo-
jenský puč v Moskve odstránil od moci.

■   Poučenie pre Slovensko
Dnes už sa to zdá byť dávna história. Ale niečo 

z nej platí pre Slovensko dodnes: Aj menšie krajiny 
si vedia písať vlastnú históriu; nie sú len bábkami 
v rukách tých väčších. Gorbačov nikdy neplánoval 
dať Československu slobodu, či Slovensku nezávis-
losť. Viac-menej nechtiac vytvoril podmienky pre 
zmenu a  ľudia u  nás a  inde, ktorí pochopili, aká 
príležitosť sa naskytla, ju využili na sto percent. 
Chcelo to len odvahu a  imagináciu, a  to sú dve 
vlastnosti, ktoré by mali ctiť našu diplomaciu aj do 
budúcnosti.  

Glasnosť
Glasnosť podľa Michaila Gorbačova neznamenala 
potrebu ukončiť komunizmus, ale vniesť nový príst-
up do manažovanie sovietskej ekonomiky. Ak ju 
nemajú držať nad vodou ceny ropy, usúdil sovietsky 
líder, tak to bude musieť urobiť talent novej generá-
cie manažérov. 

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 1NOVEMBER  89 
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Sirôtky, Chryzantémy, Vresy  •  Hnojivo na Chryzantémy  •  Halloweenska výzdoba
Kahance, tuby, vázy, ikebany, solárne kahance, LED svetlá

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
Hviezdoslavova 2948/2 (oproti kinu), Malacky  •  tel. č.: 0908 739 513

Otvorené: Po - Pia 9,00 - 17,00 h, Sobota : 9,00 - 12,00 h
0908 39 3

SME V CENTRE,

SME TU PRE VÁS

PRIJÍMAME

OBJEDNÁVKY

NA SMÚTOČNÉ

IKEBANY

Aranžovacie loďky, misy, aranžovacia hmota 
Jesenný
sadbový
cesnak,
cibuľka

sadzačka



MA19-41 strana - 10

ŠKOLA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

» Predám ovos v Lábe, 
cena 15 € / 100 kg.Tel. 
0908745587
» Zašlem na dobierku tu-
lipán, krokus, modrice a 
iné, cena 0,10 € / ks + poš-
tovné.Tel. 0090273066.4
» Predám mäsové kurča-
tá na ďalší chov od 1-týž 
a staršie, živé na zabitie  
1,90 € / kg a očistené 2,90 
€ / kg, M.Cauner, Kosto-
lište 152, 0911 206 783.Tel. 
0908151966
» Zo zdravotných dôvodov 
predám 1-ročnú a 2-ročnú 
kozu, 3-ročného capa.Tel. 
0903277666
» Predám husi a moriakov.
Tel. 0903572514
» Predám drobné zemia-
ky za 12 €/q, pšenicu a 
jačmeň za 18 €/q, Láb.Tel. 
0918355461
» Predám pšenicu a ovos.
Tel. 0902127914

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hodinky, hodiny, 
mince, bankovky, odzna-
ky. Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

» Predám kočík Jane troj-
kombinácia, farba hnedo-
-oranžová, málo použí-
vaný. Obsahuje športový 
kočík, vaničku a škrupinku 
vrátane bazy Isofix plus 
ostatné príslušenstvo. 
Cena 150 €. Predám au-
tosedačku Romer Kidfix, 
cena 95 €. Predám auto-
sedačku Romer Duo Plus, 
cena 95 €.Tel. 0914105253

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám hodiny ku-
kučky, elektromotor, ná-
hradné diely Volga M21 
a M24, stoličky pekné, 
kompresor, predné + zad-
né čelo na Ladu, Jawa 
nádrž, ČZ nádrž, zn. lac-
no. Tel. 0903818122.Tel. 
0903818122

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Hľadám práce murár-
ske, maliarske, výkopové, 

Občianska
riadková
inzercia

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

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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KAMENÁRSTVO Janko
1-hrob - Tarn Brown: 1000 €
2-hrob - Tarn Brown: 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

Robíme
najlacnejšie

Záruka
15 rokov

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

JARNÉ ZĽAVY
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KAMENÁRSTVO CH&B

0902 576 007

» nové pomníky žula a mramor
» rekoštrukcie starých hrobov
    a strojové brúsenie
» betónovanie základov

Kamenárstvo s 20-roč. praxou
ponúka všetky druhy prác.

r TERAZ
ZĽAVY

AŽ DO 

40%

V článkoch poukazujem na to, že na 
funkčné školstvo netreba obrovské 
reformy či vysoké náklady. Preto mi 
je smiešne, že sa politici či budúci po-
litici sústreďujú na fascinujúce kon-
cepcie, filozofie školstva či prevratné 
reformy. 

Už sme také zažili. Figurovali pod 
vznešenými názvami, no zostali iba 
abstraktnou teóriou, pretože boli od-
trhnuté od reality, nepripravené a ne-
komunikované: Milénium, Mikolajova 
reforma, Učiace sa Slovensko.  Okrem 
toho, koncepcia si vyžaduje veľa rokov 
na kreovanie a uplatňovanie. Vyžaduje 
si kontinuitu, ktorú politicky dosadení 
ministri nezachovajú, ba mení sa každý-
mi voľbami. 

Pritom na veľké zmeny stačia malé 
kroky. To by sa však na problémy škol-
stve malo nazerať pohľadom učiteľa, žia-
ka, nie pohľadom štatistík, prieskumov 
či volebných preferencií. 

Nedostatok financií? Racionalizácia 
školskej siete, vrátane vysokoškolskej a 
najmä  rozpočtových organizácií minis-
terstva, ktoré nijako neprispievajú ku 
kvalite vzdelávania. Vylúčiť centralizo-
vané objednávky kníh, učebných pomô-
cok, webových portálov. Škola má práv-
nu subjektivitu, nech si sama vyberá a 
hľadá najlacnejšie riešenia, nech sa jej 
zveria financie. Ani len netušíme, koľ-
ko peňazí by sa ušetrilo, keby sa všetky 
typy škôl financovali priamo a z jedného 
„centra“.  

Žiadaným a jednoduchým úkonom 
je zníženie byrokracie. Každý učiteľ vy-
sype z rukáva dokumenty, ktoré nikto 
nečíta, sú nepotrebné, no odoberajú čas, 
energiu i motiváciu. 

Preplnené a „nalinkované“ učeb-
né osnovy? Čo tak určiť školám základ, 
ktorý má Slovák ovládať, a ostatné nech 
určuje škola, nech sa profiluje. Napokon 
ona sama sa prezentuje tým, ako vyuču-
je. Nech sama rozhoduje, ako ohodnotí 
žiakov, ako ich pripraví na ďalšie vzdelá-
vanie či život. Určite by pomohlo menej 
reštrikcií, príkazov, nariadení, pokynov. 
A vytvorenie inštitúcie, ktorá by školám 
pomáhala, nie ich preháňala. 

Čo tak navrátiť stav vysokých škôl do 
času, keď sa študenti vyberali, nie auto-
maticky prijímali? A pedagogické smery 
založiť predovšetkým na praxi namiesto 
často encyklopedických seminárov. 

V neposlednom rade vytvoriť sys-
tém zvyšovania kvalifikácie učiteľov 
tak, aby nebolo cieľom ušetriť na príplat-
koch, ale aby bol cieľom kvalitný a od-
menený učiteľ.

Aj týchto pár krokov by úplne sta-
čilo na to, aby učitelia podporili minis-
tra a boli ochotní prijať dlhodobejšiu 
koncepciu. To by sme však museli žiť v 
krajine rozumu, vôle a apolitického citu 
pre školstvo. Najlepšie by však bolo eli-
minovať politiku z akademickej pôdy. To 
by sme však museli žiť...  

Stačia malé zmeny v školstve

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

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

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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VŠETKO
PRE VÁŠ DOM

TOP KVALITA
0907 304 888

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
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akejkoľvek značky
so zárukou

Obhliadka zdarma
Montáž štandard 150 €

NAJLEPŠIA CENA
NA TRHU
Volajte

0915 818 784 (Tomáš)
0911 439 620

PREDAJ
MONTÁŽ • SERVIS
KLIMATIZÁCIE

izolatérske, úprava teré-
nu.Tel. 0910301533
» Doučím a pripravím na 
vyučovanie ZŠ a konzultá-
cie.Tel. 0907126186
» Výuka AJ pre každého + 
doučím predmety ZŠ, SŠ.
Tel. 0949764183
» Hľadám prácu v do-
mácnosti - opravy.Tel. 
0949594873

ZOZNÁMENIA 16

» Hľadám kamarátku do 
50 rokov. Tel. 0940535403

Občianska
riadková
inzercia

INZERCIA

0905 859 679

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469

16 ZOZNAMKA    
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výhodné platové podmienky
potrebný: VP sk. C+E, KKV ✆ 0948 787 585

p r i j m e m e  s  n á s t u p o m  i h n e ď

VODIČA NÁKLADNEJ DOPRAVY v rámci SR
práca s hydraulickou rukou a hákovým naťahovákom
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• STROJNÍKA energetických zariadení

• SKLADNÍKOV
• ELEKTRONIKOV 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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HĽADÁME
MONTÁŽNIKA OKIEN

Celoročná práca. Mzda brutto. 
1500 až 3000 EUR/MESAČNE

SERVISNÉHO TECHNIKA

Celoročná práca. Mzda brutto. 
700 až 1400 EUR/MESAČNE

OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

Celoročná práca. Mzda brutto. 
1500 až 3000 EUR/MESAČNE

Kontakt: 0948 007 464
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Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

INFORMÁCIE O PRÁCI
0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

Základná mzda od 650,-EUR
Hrubá mzda    od 1.000,-EUR

OPERÁTOROV CNC strojov a ZVÁRAČOVOPERÁTOROV CNC strojov a ZVÁRAČOV
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(prípadne doškolíme)
Miesto výkonu: Ikea Components Malacky

Platové podmienky: 6 €/hod. brutto, Termín nástupu: ihneď

OBSLUHA VZV - plyn
prijme pracovníka na dohodu o výkonaní práce

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu:
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, Pezinok 902 01, alebo e-mail:

turanska.m@mariuspedersen.sk, kontaktná osoba: p. Turanská, 0902 999 489
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Spoločnosť zo TT
prijme ľudí na rozvoz

a distribúciu kníh. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV

NA RÔZNE POZÍCIE
(zámočník, inštalatér, tesár)

• mzda od 11€/h. + dié
20€/deň • práca na rakúsku
PZ • príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady • Nutné

ovládať nemecký jazyk

Práca
v Rakúsku

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 45
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Prijmeme do pracovného pomeru na pozíciu:

» chyžná / upratovačka
     (na skrátený pracovný úväzok alebo na dohodu) 
    

Lokalita: PEZINSKÁ BABA     Kontakt: 0905 802 157
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» nočný vrátnik na recepciu
     (znalosť cudzieho jazyka vítaná)
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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 660 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD
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Do stolárskej dielne
prijmem

STOLÁRA
Plat 600 €  brutto

+ variabilná zložka
0905 247 873

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469



MA19-41 strana - 12

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
12

27
-0

12
0

- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

0905 742 924
0908 984 147
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 10€ netto
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku

r r r k Č rv kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

0944 556 070, 0944 113 140

AKCIA
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PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091

MZDA OD 850 € 
DO 1300€

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

OPERÁTOR VÝROBY - VODIČ VZV
ZORAĎOVAČ - ZVÁRAČ - KAROSÁR
HORIZONTÁR  A INÉ ....
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PRÁCA V ČR

WWW.KONSTRUKTER.SK

KONŠTRUKTER
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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~ 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
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InzercIa

MALACKO

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 

Každý týždeň: 
Malacky, Borinka, Gajary, Jaku-
bov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, 
Lozorno, Malé Leváre, Marianka, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Pla-
vecký Štvrtok, Rohožník, Sološ-
nica, Studienka, Mást, Stupava, 
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká 
pri Morave, Závod, Zohor, Plavec-
ký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno, 
Závod, Gajary, Marianka, Závod

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc   26.700 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

OKTÓBER
výnimoèné
dodatkové

z¾avy
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Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY
DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm
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BLUSKBLUSK
STK

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

16
-0

29
3

Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990 

Obdarujte vkusom
a kvalitou

od roku 1991

M l k M lé á

Obdarujte vku
a kval
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIEAKCIA!
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
15
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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Hľadáte strednú?

16. 10. 2019
Malacky | Športová hala Malina

www.strednapremna.sk

54 stredných škôl
na jednom mieste

VYBERTE SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

U nás vaše deti získajú:
• Stáže u TOP zamestnávateľov

• Výmenné študijné pobyty v zahraničí
• Štipendiá a motivačné odmeny

• Cvičné firmy
• Finančnú akadémiu
• SMART technológie

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Tenisky
znovu
skladom
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ODKUPNÝ BONUS

1.500 €*
0 % LEASING A 4 ROKY ZÁRUKA

AŽ
DO

ZIMNÉ PNEUMATIKY A VYHRIEVANÉ SEDADLÁ  ZADARMO

    PEUGEOT FINANCE
* V závislosti od modelu a verzie. Kombinovaná spotreba 4,0 – 8,0 l/100 km, emisie CO2 98 – 181 g/km. 

SUV PEUGEOT. KVALITNÉ SUV PRE KAŽDÉHO. 
Premeňte každý okamih na zážitok a užívajte si nezabudnuteľnú jazdu s európskymi SUV bestsellermi 2008, 3008 alebo 5008. Teraz ich dostanete 
s odkupným bonusom za vaše staré auto akejkoľvek značky až do 1500 eur*, s leasingom bez navýšenia a navyše so zimnými pneumatikami 
a vyhrievanými sedadlami zadarmo. Viac na peugeot.sk.

SUV PEUGEOT. KVALITNÉ SUV PRE KAŽDÉHO. 
Premeňte každý okamih na zážitok a užívajte si nezabudnuteľnú jazdu s európskymi SUV bestsellermi 2008, 3008 alebo 5008. Teraz ich dostanete 
s odkupným bonusom za vaše staré auto akejkoľvek značky až do 1500 eur*, s leasingom bez navýšenia a navyše so zimnými pneumatikami 
a vyhrievanými sedadlami zadarmo. Viac na peugeot.sk.

    PEUGEOT FINANCE
* V závislosti od modelu a verzie. Kombinovaná spotreba 4,0 – 8,0 l/100 km, emisie CO2 98 – 181 g/km. 

Nech sa páči, vstúpte do spoločnosti VIP Peugeot a vyskúšajte si ktorékoľvek, z nového radu SUV 2008, 3008, či 5008. V AUTO-ŠENY MALACKY na vás čaká príjemný personál, fi nancovanie 
s VIP bonusom, 0% leasing. Kontrola technického stavu vozidla pred zimou 9,90 €. V AUTO-ŠENY MALACKY vás možno čaká aj vaše nové, VIP autíčko.

AUTO – ŠENY s.r.o. koncesionár, ofi ciálny predajca náhradných dielov a vozidiel značky Peugeot
                                          0911 864 289, 0903 447 226, autoseny@autoseny.sk

Do 31. 12. 2019 pri kúpe nového vozidla 
odíde od nás zákazník s plnou nádržou.
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CRH Betonáreň Stupava

Výroba, doprava a čerpanie  
kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

CRH (Slovensko) a.s., Cementárska 15, Stupava
www.crhslovakia.com

Nie ničmenej, ale avšak.
Nie vychytávka, ale finta, nápad, zlepšovák.

Slovenčina naša Nie neskutočne skvelé, 
ale úžasné, ohromujúce, vynikajúce.

Slovenčina naša
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0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

jesenné
novinky
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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, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600 m². Kosačka je 
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 
farebným krytom kolies.

 ■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon 
kosenej plochy až 40 %.

2 399 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie väčších 
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy 
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 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU

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,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600 m². Kosačka je
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 
farebným krytom kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon 

kosenej plochy až 40 %.

2 399 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER  310HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie väčších 
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy 
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 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU
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KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ 
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 

 ■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty 
a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným 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 
výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

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,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 
■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty

a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným 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 

výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

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, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ 
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 

 ■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty 
a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným 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 
výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

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,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 
■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty

a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným 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 

výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA

Myslíte si, že vyzerá úžasne?
Počkajte, až si nasadnete.

www.kia.sk

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

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 5,1-7,1 l/100 km, emisie CO2. 134-162 g/km/WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.
Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel, 
pútavý zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci 
charakter nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou 
rozhovoru pre vašich priateľov.
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134, 0918 785 459

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu

Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Poradenstvo v oblasti šperkov



MAzel19-41 strana -8

SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
8

16
-0

29
7

H-SHOP ODEVY BIŽUTÉRIA
A DARČEKY

POTRAVINY
COOP JEDNOTA

Najlepšie
slovenské
výrobky

JOZEF IVAN
MÄSIARSTVO

OBCHODNÉ CENTRUM
KLÁŠTORNÉ NÁM. 64

MALACKY
PO - PIA 9.00 - 18.00

SO 9.00 - 12.00

• Vykost. kur. stehná 2,99 €
• Top-filé 4,79 €
• Hovädzie držky 3,19 €
• Kuracie trupy 0,39 €
• Konská saláma 4,45 €

• Vstavané skrine
• Kuchynské linky
• Sedačky na mieru
• Matrace Dormeo

Prijímame aj CALLIO
GASTRO a ostatné
stravné poukážky

zlato • striebro
brilian� • hodiny
krištál • porcelán

darčekové predme�
rubíny • zafíry

oprava striebra
a hodín

dámskej • pánskej
• detskej

otváranie zabuch. dverí
• výroba a predaj kľúčov,
autokľúčov + imobilizér

• systém hlavného, spoloč.
a generálneho kľúča • 
kódovanie DALAS čipov
a kariet (vchod. čipy)

Široký výber
spoločenských

dlhých 
a koktejlových

šiat

Široký
výber
zimnej obuvi

Široký výber
kahancov

čaje - bylinky
zdravé výrobky
prírodné silice

prírodná kozmetika
Ťuli a Ťuli
parfémy

0903 655 595

KLENOTY
H+H

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
D. ŠTEFANOVSKÝ

0908 727 897

NÁBYTOK DESIGN
0918 606 369

www.nabytokdesign.sk

KADERNÍCTVO
ADRIANA

JURKÁČKOVÁ
1. poschodie
0915 148 499

• dámske
• pánske

VOŇAVÝ OBCHOD
IVETA KOVÁČOVÁ

- IVEKO

• PÁNSKE OBLEKY

• DETSKÉ OBLEKY
• DIEVČENSKÉ
   ŠATY

NÁBYTOK NA MIERU

• Chirurgická oceľ
• Swarovski crystals
• Liečivé kamene
• Nechtová kozmetika
• Príčesky a parochne
  a rôzne humorné
  darčeky

OBUV
1. poschodie

NAJLEPŠÍ POMER
- CENA - KVALITA

tričká, mikiny,
bundy, tepláky, nohavice

ELEKTRO
INŠTALAČNÝ

MATERIÁL

50 – 70%
ZNAČKOVÝ TOVAR

DÁMSKE, PÁNSKE, DETSKÉ,
NADROZMERNÉ VEĽKOSTI

1. p. oproti schodisku

Slovenské
obleky

1. poschodie• Kabá�
• Bundy
• Ša�
• Nohavice
• Topy

• Klobúky
• Čiapky

OBCHODNÉ CENTRUM
Kláštorné nám. 64, Malacky

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM
1. poschodie

36 – 50 m2
2. poschodie
250 m2

02/44450352, 44458864, 0905 255 922, 0905 586 429

109 – 139 €

1. poschodie

OZETA
NEO

obleky, saká, nohavice

AKCIA
VŠETKO

ZADARMO
2+1

Akcia sa vzťahuje na najlacnejšiu položku nákupu a
je možné ju využiť aj na už zľavnený tovar.


