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Týždenne do 27 450 domácností

KRTKO ZÁHORIE

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

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

NONSTOP
0908 151 982

KRTKOVANIE

www.cistyodpad.sk

94-0091-1

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

• upratovanie

0908 437 079

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

ing. kubaška

• čistenie kožených
sedačiek

10-0029

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE
www.vuenne.sk / 0905 413 229

16-0322

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru

Nájdete nás v Hoteli Tatra

15-0235

15-0005

Miriam
tel.: 0915 677 453

16-0014

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

MALACKY, KOZIA 46/B

UPCHATÝ TEPOVANIE
ODPAD?

ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky

aj diabetické
a mykotické nohy

Po - Pia
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 13.00

0905 662 395

Karol Mikláš

16-0010

v pohodlí Vášho
domova

ROZVOZ
ZDARMA!

0917 568 470

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

HĹBKOVÉ

10-0020

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

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

52-0008-1

Pon - Ne: 9:00 - 19:00

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

10-0161

16-0117

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

10-0028

Burčiak

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

VÁM VYČISTÍ

• Moravské
• Pezinské
• Tokajské
• Sudové od 1,10
• Fľašové

15-0108

Posledný

Najlepší výber KOTLOV
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Podanie trestného oznámenia

Mafia nám ukradla Slovensko

Podstatnou úlohou trestného práva
v právnom poriadku Slovenskej republiky je ochrana spoločnosti a jednotlivca pred trestnými činmi, teda pred
činmi, ktoré sú spoločensky nežiadúcim správaním, a ktoré porušujú alebo
ohrozujú záujmy spoločnosti resp. jednotlivca.
O spáchaní trestného činu, alebo o podozrení, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, pokusu alebo príprave sa môžu
dozvedieť predovšetkým tie subjekty,
ktorých úlohou je trestnú činnosť odhaľovať alebo jej zamedzovať. Podozrenie, že
mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu,
prípadne k niektorému z jeho vývinových
štádií však môže mať aj jednotlivec, bežný
človek. Každý z týchto osôb, či už ide o štátny orgán alebo o jednotlivca, má zákonnú
povinnosť takéto svoje zistenie bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom
konaní. Tie sú povinné ho prijať, preveriť,
vyhodnotiť a rozhodnúť o ňom.
Trestné oznámenie sa podáva orgánom činným v trestnom konaní, teda
prokurátorovi alebo policajtovi. Možno
ho urobiť písomne, ústne do zápisnice,
telegraficky, telefaxom, elektronickými
prostriedkami podpísané so zaručeným
elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie
urobené telegraficky, telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice
do troch pracovných dní. Obsahové nále-

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-

žitosti trestného oznámenia zákon bližšie
neupravuje, v dôsledku čoho je na samotnom oznamovateľovi aké skutočnosti
v ňom uvedie. Oznamovateľom uvádzané
skutočnosti by však mali aspoň v hrubých
rysoch opisovať a poukazovať na skutočnosti, z ktorých možno vyvodiť záver, že
došlo ku konaniu, o ktorom sa oznamovateľ domnieva, že je trestným činom. Oznamovateľ nie je povinný oznámený skutok
právne kvalifikovať. Právna kvalifikácia
skutku je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Okrem opisu skutku môže
oznamovateľ v oznámení uviesť aj údaje
osoby, o ktorej sa domnieva, že spáchala
skutok a zároveň aj dôvody, z ktorých jeho
podozrenie voči tejto osobe pramení. Ďalej
môže oznamovateľ uviesť aj údaje o poškodenom či údaje prípadných svedkov.
Oznamovateľ by mal označiť orgán činný
v trestnom konaní, ktorému je oznámenie
určené a uviesť aj svoje identifikačné údaje. Po podaní oznámenia nasleduje proces, v ktorom zo strany orgánov činných
v trestnom konaní dochádza k preverovaniu tvrdení obsiahnutých v podnete so
zameraním na zistenie toho, či skutočne
došlo alebo naopak nedošlo k spáchaniu
trestného činu.

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

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

33-0036

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a Pellegrinimu to vôbec nevadí a
ide tomuto skorumpovanému podvodníkovi robiť garde na
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvodoch vedel.

031190122 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
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ACN / SLUŽBY

Dňa 19. 10.
si pripomíname
10.
výročie, čo
nás navždy
opustila
naša drahá manželka,
matka a babka Mária Prelcová zo Závodu. S láskou
spomínajú manžel a dcéry
s rodinami.

Stíchol dvor,
záhrada,
dom, už nepočuť Tvoje
kroky v ňom.
V neznámy
svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Tá rana v srdci stále bolí a
na ten deň zabudnúť nedovolí. Celý život bola len
práca a námaha, nech Ti
najmilší Pán Boh pomáha.
Za Teba sa modlíme, aby Ti
milosť dal, keď si Ťa k sebe
povolal. Dňa 23. 10. 2019 si
pripomenieme 1. výročie,
čo nás navždy opustil náš
drahý Vladimír Kočíšek zo
Sološnice. S láskou a úctou
spomínajú synovia Marek,
Patrik a Vlado a celá rodina.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11 dolu.

» Pre REGIONPRESS ACN

JANKA LEITNER
FLAMÍKOVÁ
z Malaciek.

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

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

16-0035

MALACKY
Nová ul. 39

adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

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

16-0016

maliarske
a natieračské práce

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

Dňa 18. X. 2019 si pripomíname
5. výročie úmrtia milovanej manželky
OĽGY JEŽEKOVEJ z Malaciek.

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

všetky
kamenárske
práce

JABLONOVÉ 391

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete
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Stredné Slovensko

krátka
dodacia lehota

www.kamenarstvo-jablonove.sk

DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Stupava

• 1-hrob od 990 €
AKCIAR • 2-hrob od 1300 €

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

InzercIa

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

Malacky

Kamenárstvo Šarko-M.& syn
OKTÓBE

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Alena Mullerová tel.č.: +421 905 834 190
Jana Sedláčková tel.č.: +421 903 511 533
mailová adresa: alena.mullerova@gmail.com

Prestalo biť dobré srdce,
utíchol Tvoj hlas
a Ty sa nevrátiš nikdy
medzi nás.

S láskou spomína manžel, sestry a brat
s rodinami a celá rodina. Kto ju poznal,
venujte jej tichú spomienku. Ďakujem.

redakcia:

j & a, spol. s r.o.
Ponúkame Vám
komPlexné sPracoVanie
jednoduchého a PodVojného
účtoVníctVa,
vypracovanie daňových priznaní
(dPh, daň z príjmu, daň z motorových
vozidiel), spracovanie miezd, štatistiky

Dňa 19. októbra 2018
uplynie neuveriteľných
6 rokov, čo nás opustila
vo veku 45 rokov

S láskou spomína manžel, dcéry Nicol
a Vannes, vnuk Patrick, rodičia, sestra
Ivet a synovci Mário a Marcus. Kto ste
ju poznali, prosíme o tichú spomienku.
Spomínajte s nami.

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

10-0008

More lásky
si so sebou vzal,
hory bolesti
zanechal,
prázdno
je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás. Dňa 19. októbra
uplynuli štyri roky, čo nás
opustil náš milovaný manžel, tatko, dedko a pradedko Jozef Gajda zo Závodu. S
láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

Napriek viacerým pozitívnym správam sa dnes nedá písať o inom než o
Sýrii. Vrtochom mocných niekedy ťažko
rozumieť. Ešte ťažšie je ovplyvniť ich.
Najsmutnejšie na celom konflikte je to,
že opäť najviac trpia nevinní ľudia.
Emeritný arcibiskup Hindo pôsobí
v Sýrii priamo v kurdskom regióne. S
predstaviteľmi tohto etnika je v pravidelnom kontakte. Práve od neho sme
sa dozvedeli, aká je skutočná situácia v
regióne. „Z pohraničia k nám prúdi veľa
ľudí,“ hovorí biskup Hindo. Konflikt je
veľmi vážny a obávam sa, že z mnohých
ľudí sa stanú utečenci. Od začiatku vojny
v Sýrii utieklo z krajiny už 25 % katolíckych a 50 % ortodoxných kresťanov z
Hassaké a Qamishli. Dnes sa obávam
podobného, ak nie väčšieho exodu.“
„Ak konflikt bude pokračovať, zmarí
všetky snahy o návrat utečencov do ich
domovov. Naopak, bude začiatkom novej utečeneckej vlny, ktorú nikto nebude
schopný mať pod kontrolou,“ varuje taktiež arcibiskup Bashar Warda z irackého
Erbilu. Práve do jeho diecézy utekajú
mnohí Sýrčania.
V Sýrii navyše pokračujú nepokoje
aj vo zvyšku krajiny. Po ôsmich rokoch

krvavého konfliktu, žiaľ, musíme konštatovať, že kresťanstvu v krajine hrozí
zánik. Pred vojnou bolo v Sýrii vyše 1,5
milióna kresťanov. Dnes sa oficiálne
udáva ich počet 500-tisíc. Reálne čísla
však budú oveľa nižšie.
Prečo je to problém?
Kresťania zohrávajú dôležitú úlohu
ako mediátori medzi šiítskymi a sunnitskými moslimami, ktorým pomáhajú
riešiť vzájomné spory. Kresťania garantujú pluralitnú spoločnosť a toleranciu
voči menšinám, čo je kľúčové pre stabilitu v regióne. Ich prítomnosť je dôležitá,
pretože kresťanstvo je náboženstvom
zmierenia a odpustenia a práve to Blízky
východ dnes potrebuje.
Aj kurdské jednotky sa niekedy
dopustili činov, ktoré sa nelíšia od zverstiev Asadovho režimu. No v súčasnosti
sú to najmä Kurdi, pri ktorých môžu
ohrozené skupiny – ženy, kresťania, Jezídi – dýchať slobodnejšie.
A bez slobody nemôže žiaden človek
žiť svoj život a svoju vieru naplno.
ACN pomáha v Sýrii už niekoľko rokov. Len v tomto roku sme podporili už
103 projektov zameraných na humanitárnu aj pastoračnú pomoc. Zapojiť sa môže
každý z nás. „Vyzývame všetkých, aby sa
modlili za nevinné obete v Sýrii a Iraku,“
prihovára sa k nám Bashar Warda, chaldejský arcibiskup z Erbilu. Spomeňte si na
Sýrčanov v modlitbe a pridajte sa aj prostredníctvom www.pomocpresyriu.sk.

MALACKO

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

52-0149

Dňa 18. 10.
2019 si pripomíname
3. smutné
výročie úmrtia Milana
Hedbávneho z Veľkých
Levár. S úctou a láskou na
neho spomínajú rodičia,
brat Jozef s rodinou, sestra
Darina s rodinou, sestra
Helenka a Vlado. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.

V pápežskej nadácii ACN počúvame
každý deň množstvo príbehov. Smutných, strašných, ale aj radostných.
Všetky hovoria príbeh o Božej láske
k nám. A o tom, ako tragicky v láske
zlyhávame my ľudia.

00-0000

SPOMIENKY

Spomeňte si na nevinné obete v Sýrii

16-0324

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

15-0021
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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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Riešenie pre strechu

Inšpirujte sa
moderným dizajnom
krytín Tondach

ZĽAVY
AŽ DO

45 %

Čierna zostane čierna
Zľavy platia na všetky povrchové úpravy v čiernom prevedení

zakúpite u zmluvného partnera

0915 170 099

predajna@fasadicka.sk

MA19-42 strana -
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10-0195

Strešné centrum FASÁDIČKA

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia

Prediabetes – varovný príznak
pred vznikom cukrovky

Dňa 25. 10.
2019 si pripomíname
20. výročie
úmrtia nášho drahého
manžela, otca a starého
otca Laurina Isera z Veľkých Levár. S láskou a úctou spomínajú manželka
Júlia, syn Peter s rodinou a
ostatná rodina.

U niektorých ľudí niekoľko rokov
pred zistením cukrovky možno
sledovať jej predstupeň. Nazýva sa
prediabetes.

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938
02 AUTO-MOTO
BYTY
- PREDAJ / iné 03
» Predám 2i byt v Sološnici,
62 m2, zrekonštruovaný,
+ balkón, + pivnica, cena
76.900 €.Tel. 0907775922
» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti obchody,
škôlka, pošta, zdravotné
stredisko. Cena 73.000 €, k
dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru, nie som RK.Tel.
0948091425
» Predám 3-izb byt po kompletnej rekonštrukcii, rozloha 75 m2, na 1. poschodí, s
balkónom.Tel. 0905438605
02 AUTO-MOTO
BYTY
- PRENÁJOM / iné 04
» Prenajmem zariadenú 1
izbu v RD v Zohore, komfort.
Tel. 0903361804
» Prenajmem na bývanie
zariadené podkrovie v rod.
dome, centrum mesta Malaciek, vhodné pre pár, ihneď,.Tel. 0919033488
» Dám do prenájmu izbu v
obytnom dome 150 €.Tel.
0903145523
» Prenajmem 1-izb byt v
Stupave, 1 max 2 osoby,
cena 400 € s energiami.Tel.
0908761258
» Prenajmem 1-izb dom V.
Leváre.Tel. 0919191018

má slovenskú skratku PGT, používa
sa ale aj IGT z anglického impaired
glucose tolerance. Znamená, že hladina krvného cukru pri vyšetrení tzv.
glykemickej krivky po záťaži je nad
7,8 mmol/l a pod 11,1 mmol/l.
Kombinovaná porucha IFG a IGT
predstavuje kombináciu oboch predchádzajúcich, glykémia je vyššia nalačno aj po záťaži. Riziko progresie do
cukrovky v porovnaní s izolovanými
formami je dvojnásobné.
Človek s „pred-cukrovkou“ zväčša nepociťuje žiadne zdravotné ťažkosti. Ale aj bezpríznakové ochorenie môže spôsobovať pomalý plazivý
rozvoj komplikácií, dokonca rizikovosť na ne je podobná ako u pacientov už s potvrdenou cukrovkou. Prediabetes je potrebné včas zachytiť,
lebo je varovným príznakom hroziaceho diabetu, je pravdepodobné, že
do desiatich rokov sa objaví diabetes
mellitus 2. typu. Je to obdobie, kedy
je účinná hlavne zmena
životosprávy.
Riziko
prechodu do cukrovky
je možné vypočítať. Závisí od mnohých faktorov, ktoré človek môže
ovplyvniť.

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

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

1 599 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY

Hviezdoslavova 2948/2 (oproti kinu),
SME V CENTRE,
S
Malacky • tel. č.: 0908 739 513
SME TU PRE VÁ
Otvorené: Po - Pia 9,00 - 17,00 h, Sobota
9,00
12,00
ta : 9
00 - 12
00 h

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 %.

CELOROČNE NÍZKA CENA

•
•
•
•

HALLOWEENSKA VÝZDOBA
SIRÔTKY, CHRYZANTÉMY, VRESY
HNOJIVO NA CHRYZANTÉMY
KAHANCE, TUBY, VÁZY, IKEBANY,
SOLÁRNE KAHANCE, LED SVETLÁ

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:

16-0051

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11 dolu.
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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

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám Renault Megane 1,5 DCI r.v. 2004 čierna
metalíza, 77000 km, cena
2300 €, zimné prezutie STK
do 07/2020.Tel. 0917538185
» Predám elektrický skúter
Alfa Centauri Model TC-016,
max nosnosť 120 kg, max
dojazd 50 km, max rýchlosť 40 km/h, nové batérie,
nová nabíjačka, technický
list k dispozícii, cena 1000
€.Tel. 0903431134

Ide o stav, keď ešte nie sú splnené
všetky laboratórne kritériá na potvrdenie cukrovky, ale hladiny krvného
cukru sú už zvýšené, ide o hraničnú
poruchu glukózovej homeostázy.
Je to obdobie, keď sa už organizmus
nedokáže úplne vysporiadať s cukrom z potravy, kedykoľvek po jedle
počas dňa, alebo aj nalačno.
Normálna hladina krvného cukru, glykémia, je do 5,6 milimólov
na liter (mmol/l) a po jedle do 7,8
mmol/l. Každá zvýšenie oproti týmto
hodnotám znamená, že ide už poruchu metabolizmu cukru a môže mať
rôzny stupeň. Podrobnejšie rozdelenie
je podľa toho, či bola zachytená zvýšená glykémia nalačno, alebo po záťaži.
Vyšetrenie sa vykonáva v štandarných
podmienkach a nazýva sa orálny
glukózo-tolerančný test (oGTT).
Hraničná glykémia nalačno má
skratku IFG z anglického impaired
fasting glucose. Znamená, že hladina
krvného cukru ráno na lačno je vyššia
ako 5,6, ale nižšia ako 7 mmol/l a porucha pri vyšetrení po záťaži nebola
zistená.
Porucha glukózovej tolerancie

Najčítanejšie regionálne noviny
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Kúpte si 4 pneumatiky Michelin
s montážou, zaregistrujte sa,
odpovedzte na otázku a získajte cenu
o
16" – 17" 25 € // 18" a viac až 50 €
formou karty na PHM *
POĽNÁ 2, MALACKY
tel.: 034 / 772 68 60
www.chmela-pneu.sk

Trvanie akcie 1. 10. – 15. 12. 2019 alebo do vyčerpania zásob cien.

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

* Viac informácií v pravidlách na promo.michelin.sk

15-0075

Túto akciu môžete využiť

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU

MA19-42 strana -
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16-0328

BRNIANSKA 4

ŠKOLA / SLUŽBY

Nízke platy v školstve presahujú

07
» Vymením byt v Malackách Stupavská ul., prízemie, 29 m2, vlastná kotolňa, vlastné park.miesto,
pivnica 2 m2 za byt bližšie k
centru.Tel. 0944607739
» Predám zrekonštruovanú
2-podlažnú chatu s pozemkom 4á v Sološnici, cena
27.000 €.Tel. 0907775922
» Kúpim starý dom so záhradou či väčším dvorom.
RK nevolať. 0949375038

08 STAVBA08
STAVBA
» 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
» Predám starú znač.
tehlu, cena dohodou.Tel.
0915957746
» PREDAM STAVEBNU MIEŠACKU 70E 0904177812
09

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám ovos v Lábe,
cena 15 € / 100 kg.Tel.
0908745587
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11 dolu.

www.annastudio.sk

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

15-0011

riaditeľ ZŠ s MŠ

OBKLADY A DLAŽBY

v domovej zástavbe ✆ 0902 182 789

☑ výrub - prierez rizikových stromov
☑ prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
☑ rezanie - strihanie živých plotov
☑ výchovný rez ovocných stromov
☑ štiepkovanie ☑ odvoz odpadu
2 182 7,,()9

Pomôžeme Vám
Pomô

schudnúś
sc

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU

0907 721 667, Malacky

Chudnite pod
odborným
doh¾adom s

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

DÁMSKE ODEVY
MOLET MÓDA 42-64

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

Kabáty, bundy, spoločenské odevy,

~ 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)

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

Zakladáte SRO? Hľadáte spoľahlivú účtovnú
firmu? Profesionálne a ochotne Vám pomôžeme.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO • DANE
PERSONALISTIKA • MZDY
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

MA19-42 strana -

NUTRI
F OD PLAN
FO
Malacky:
budova
bu
udova APOLYS,
AP
Jánošíkova 4
Šaštín
Ša
aštín Stráže:
Strá Novoveská 941
0910
0 628 555,
55 www.nutrifood.sk

KONSAD s.r.o.

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

10-0031

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

VÝRUB - VÝREZ STROMOV

15-0201

Možnosť osobného odberu:
Gajary, 1. mája 1043, tel.: 0903 423 779

16-0211

07
REALITY
REALITY
- INÉ / iné

• TLAČ JEDLÝCH OBRÁZKOV
PODĽA VLASTNEJ PREDLOHY
• KRABICE NA TORTY A ZÁKUSKY
• POŤAHOVÉ HMOTY NA TORTY
• POMÔCKY NA MODELOVANIE
• FORMY A FORMIČKY NA PEČENIE
• FARBY A CUKROVÉ DEKORÁCIE

52-0152

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám exkluzívny stavebný pozemok v Lozorne,
pri priehrade, o rozlohe
1929 m2, so sieťami pri pozemku.Tel. 0905438605

svojim žiakom, potrebuje mať zabezpečený život bez naháňania príplatkov
za kredity, bez pôsobenia v ďalšom
zamestnaní. Učiteľ má psychicky náročnú prácu, potrebuje oddych. Ak
nemá možnosť vypnúť a zároveň dáva
škole viac, ako dostáva vo výplate, buď
sa časom nenapraviteľne vyčerpá, alebo klesne úroveň jeho vyučovania. Iní
zase robia do výšky platu.
Či chceme, či nie, žijeme v kapitalizme, v ktorom prežijú tí, ktorí na život majú. Kvalitný absolvent vysokej
školy zväčša nemá dôvod ísť učiť, keď
si nájde prácu s dôstojným zárobkom.
V školách zostávajú tí, čo učia zo zotrvačnosti (nekvalitne), alebo tí, ktorí to
robia z presvedčenia a sú inak finančne
zabezpečení. Treba však myslieť na to,
že generácia, ktorá učí pre potešenie,
pomaly odchádza, a tá nová, ovplyvnená dravým a drahým svetom, nechce
živoriť v takej obete. Nehovoriac o tom,
že pôsobenie v súčasnej škole sa často
nedá vyčísliť eurami.
Prosím preto verejnosť, aby neverila frázam politikov o obrovskom zvyšovaní platov, také neexistuje. Prosím
ešte verejnosť, aby si uvedomila, že
dôsledky zle plateného učiteľa už pociťujeme a naďalej sa budú prejavovať na
stave spoločnosti, štátu a na generácii,
ktorá prevezme Slovensko.

16-0047

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám rod.dom v Gajaroch, cena 30 tisíc €.Tel.
0940535403
» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605

INTERNETOVÝ OBCHOD

16-0107

» Prenajmem 1,5-izb byt v
centre Ma - novostavba,
zariadený, cena 480 s energiami.Tel. 0905923923
» Dám do dlhodobého prenájmu 1 izb byt v Malackách.Tel. 0911136500
» Prenajmem 2-izb byt
v centre Ma, zariadený,
cena 450 s energiami.Tel.
0905923923
» Prenajmem 1 izbový
byt v centre Malaciek.
0903775484
» Prenajmem zariadený
1-izbový byt v centre MA za
390 e/ m vrátane energií.
Vhodný max pre dve osoby. Kaucia nutná. Kontakt
0905614192

Neviem, čím to je, ale keď sa hovorí v
médiách o platoch učiteľov, zakrátko sa objavia správy o ich zlyhávaní. Opilstvo, bossing, zneužívanie,
podpriemerné výsledky.
Takí učitelia nám robia hanbu a vytvárajú o nás tendenčný obraz. Nekriticky mysliaci laik si však povie: Prečo
im zvyšovať plat?! Väčšmi ho nazúri,
keď sa opakuje, že sa nám radikálne
zvyšujú platy, čomu naša ministerka
cynicky pritakáva. Pravda, ak je plat
malý, tak každé jeho navýšenie je veľké. O tom, ako zaostávame za zahraničím či inými povolaniami, ministerstvo
marketingovo mlčí. Mlčí sa aj o tom, že
zvyšovanie je minimálne, možno rovné zvyšovaniu nákladov na život. Dlhé
roky sú učitelia neadekvátne platení a
toto zvyšovanie slimačím tempom iba
dorovnáva pretrvávajúce platové krivdy. Milá verejnosť, nemyslite si, že učitelia bohatnú každým polrokom. Iba
dostávajú to, čo zodpovedá ich vzdelaniu, výkonu a nenahraditeľnej práci
pre spoločnosť.
Isto, sú medzi nami učitelia nekvalitní, vyhoretí, neschopní sebarozvoja
či berúci učenie ako utrpenie. Zároveň
sme na takých odkázaní. Lebo kvalitní z existenciálnych dôvodov hľadajú
uplatnenie inde. Keď niekto kritizuje
zvyšovania platov, tak si musí uvedomiť, že nízke ohodnotenie sa prejaví
na vzdelávaní detí učiteľmi pochybnej
kvality. Ak sa má učiteľ naplno venovať

24-0012

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny
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Kancelária - Malacky / tel.: 0905 556 681

16-0313
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SLUŽBY

MALACKO
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OBCHODNÉ CENTRUM

KLÁŠTORNÉ NÁM. 64
MALACKY
PO - PIA 9.00 - 18.00
SO 9.00 - 12.00

OZETA
NEO
obleky, saká, nohavice

• Kabáty • Klobúky
• Bundy • Čiapky
• Šaty
• Nohavice
• Topy

1. poschodie

Slovenské
obleky

1. poschodie

OBCHODNÉ CENTRUM
Kláštorné nám. 64, Malacky

36 – 50 m2

POTRAVINY
COOP JEDNOTA

0918 606 369

www.nabytokdesign.sk

Najlepšie
slovenské
výrobky

NÁBYTOK NA MIERU

Široký výber
kahancov
H-SHOP ODEVY

OBUV

1. p. oproti schodisku

NAJLEPŠÍ POMER
- CENA - KVALITA

DÁMSKE, PÁNSKE, DETSKÉ,
NADROZMERNÉ VEĽKOSTI

–OV7Ý T0OV%
5Z0
AR
NAČK

tričká, mikiny,
bundy, tepláky, nohavice

AKCIA
VŠETKO

2+1

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

BIŽUTÉRIA
A DARČEKY

1. poschodie

Široký
výber
zimnej obuvi
dámskej • pánskej
• detskej

VOŇAVÝ OBCHOD
IVETA KOVÁČOVÁ
- IVEKO
čaje - bylinky
zdravé výrobky
prírodné silice
prírodná kozmetika
Ťuli a Ťuli
parfémy
0903 655 595

250 m2

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

NÁBYTOK DESIGN

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

2. poschodie

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

a rôzne humorné
darčeky

Široký výber
spoločenských
dlhých
a koktejlových
šiat
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KADERNÍCTVO
ADRIANA
JURKÁČKOVÁ
1. poschodie
0915 148 499

• dámske
• pánske

JOZEF IVAN
MÄSIARSTVO
• Eidam 3,59 €
• Jater., krvav. dom. 3,79 €
• Konská saláma 4,45 €
• Bravčová tlačenka 4,19 €
• Šunka naj. kvality 6,90 €
Prijímame aj CALLIO
GASTRO a ostatné
stravné poukážky

KLENOTY
H+H
zlato • striebro
brilianty • hodiny
krištál • porcelán
darčekové predmety
rubíny • zafíry
oprava striebra
a hodín

ELEKTRO
INŠTALAČNÝ
MATERIÁL

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
D. ŠTEFANOVSKÝ

1. poschodie

otváranie zabuch. dverí
• výroba a predaj kľúčov,
autokľúčov + imobilizér
• systém hlavného, spoloč.
a generálneho kľúča •
kódovanie DALAS čipov
a kariet (vchod. čipy)

9

0908 727 897

16-0297

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

• PÁNSKE OBLEKY
109 – 139 €
• DETSKÉ OBLEKY
• DIEVČENSKÉ
ŠATY

SOCIÁLNY LABYRINT / BÝVANIE

Rady zamestnancom
siete Potravín Kačka

» Predám husi a moriakov.
Tel. 0903572514
» Predám pšenicu a ovos.
Tel. 0902127914
» Predám mäsové kurčatá na ďalší chov od 1-týž
a staršie, živé na zabitie
1,90 € / kg a očistené 2,90
€ / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206 783.Tel.
0908151966
» Predám pšenicu, Láb.Tel.
0904343062
» Predám domáce kravské
mlieko cena 0,50 € / liter a
maslo, syr a tvaroh. Plavecký Štvrtok.Tel. 0911702676
» Predám zemiaky na zimné uskladnenie 0,60 € / 1
kg, pri kúpe nad 100 kg doprava.Tel. 0915957746
» Predám pšenicu a ovos.
Tel. 0902127914

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom siete Potravín Kačka,
ktorí majú nevyplatené mzdové
nároky, že v týchto dňoch už budú
môcť požiadať o ich výplatu z garančného fondu Sociálnej poisťovne.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 11 dolu.

ZĽAVAEZ
ER

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

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

Odťahová služba zadarmo

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

» Zdroj: SP

CIA
R
E
Z
N
9
I
59 67

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

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

OD

900

20EU2R

OKTÓBER

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

výnimoèné
dodatkové
z¾avy

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

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

39R
4EU

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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15-0010

30EU0R

2400

OD

1500

BENÁTSKE
STIERKY

1600

-61%

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

10-0042

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

8
0905

AKCIA

63-0003

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

16-0002

13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám hodiny kukučky,
elektromotor,
náhradné
diely Volga M21 a M24,
stoličky pekné, kompresor,
predné + zadné čelo na
Ladu, Jawa nádrž, ČZ nádrž,
zn. lacno. Tel. 0903818122.
Tel. 0903818122
» Predám nástenný elektrický kotol Protherm raja
24K, 1 rok v prevádzke,
predám drvič na hrozno,
stavebnú miešačku na betón funkčnú za symbolickú
cenu.Tel. 0948100787
» Predám starší skleník 13 x
6 m, drevenú váhu, PB piecku + 10 kg bombu, drtič konárov Hecht 625, hnedý koberec 3 x 2 m, malý cirkulár
380 kW.Tel. 0904964002

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

1600

12 DEŤOM 12
DEŤOM
» Predám kočík Jane trojkombinácia, farba hnedo-oranžová, málo používaný. Obsahuje športový
kočík, vaničku a škrupinku
vrátane bazy Isofix plus ostatné príslušenstvo. Cena
150 €. Predám autosedačku Romer Kidfix, cena 95 €.
Predám autosedačku Romer Duo Plus, cena 95 €.Tel.
0914105253

komínov

nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo
zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď
od zamestnávateľa, resp. správcu konkurznej podstaty alebo predbežného
správcu konkurznej podstaty.
Zamestnanci sa preto môžu už v
najbližších dňoch, ak majú tieto náležitosti splnené, obracať na pobočky
Sociálnej poisťovne, ktoré im poskytnú
aj odborné poradenstvo v ich individuálnych prípadoch.
Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, ak platobná neschopnosť
zamestnávateľa vznikla v období od 1.
júla 2019 do 30. júna 2020, predstavuje
v súčasnosti 3 039 eur.

1600

11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758

Podľa informácií, ktoré Sociálna
poisťovňa má, postupne sa napĺňajú
všetky formality, ktoré sú potrebné pre
podanie žiadosti a rozhodnutie o garančnej dávke.
Zamestnanci potrebujú predložiť
v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne tieto doklady:
Žiadosť o dávku garančného poistenia (je prístupná v každej pobočke
a aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne), ktorú vyplňuje a podpisuje
zamestnanec. Ako prílohu je možné
pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy,
resp. fotokópiu dokladu o skončení
pracovno-právneho vzťahu (vtedy, ak
bol pracovnoprávny vzťah skončený).
Tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ
povinný potvrdiť neuhradené mzdové

Frézovanie

15-0004

Občianska
riadková
inzercia

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

16-0034

10

ZAMESTNANIE

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

plzenskahodovna.sk

Pre viac info: 0948 732 714

Mahax Slovakia, s.r.o.

PRACUJ s najlepšími!

PONUKA ZAMESTNANIA

Mzda od 710 € + príplatky, prémie.
Nástup ihneď.
Práca v stabilnej slovenskej obchodnej
spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty
mzdy.

Firma SEDYA s.r.o. – obchod s nábytkom
stredisko STUPAVA, Cementárska 15, hľadá

MONTÉRA NÁBYTKU A ŠOFÉRA PRE
ROZVOZ NÁBYTKU K ZÁKAZNÍKOM

10-0015

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.: 0903 402 419,
prípadne email: gasparik@sedya.sk

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
RECEPČNÚ/ÉHO (800 EUR / mes. brutto)
Tel.: 0903 434 366

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Leadec s. r. o. prijmeme do TPP

ÈAŠNÍKA /ÈKU

sandrock@sandrock.sk

51-0094

0905 387 063

HOTEL ATRIUM
MALACKY prijme

Životopisy zasielajte na e-mail:

UPRATOVAČOV/KY

na TPP. Prax v odbore nutná. Nástup
ihneï. Plat: 1070 EUR brutto +
príplatky za víkendy, sviatky a nadèasy

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: Ručné čistenie = 587 EUR základná mzda + 60 EUR príplatky,
stravné lístky v hodnote 4,30 EUR
Strojové čistenie = 595 EUR základná mzda + 95 EUR príplatky,
stravné lístky v hodnote 4,30 EUR
Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať na 3 zmeny
Pracovisko: Priemyselný park Devínska Nová Ves
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Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel. è. 034/ 773 40 77

Slovenčina naša

94-0164

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

15-0218

Podmienkou je fyzická zdatnosť a technická zručnosť.
Náplň práce: nakládka a vykládka tovaru, rozvoz
k zákazníkovi, vynáška nábytku, montáž nábytku.
Základná zložka mzdy: 900 - 1300 eur/mesiac
na živnosť, podľa odpracovaných hodín.

788 € brutto + príplatky a bonus

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.

Kontakt: 0948 723 767

Informácie na tel. č.: 0905 864 236

OPERÁTOR VÝROBY

garancia platu 1000 €/mes.

Zodpovednosť
Vodičské oprávnenie C+E
KKV a zdravotné testy

PREDAVAČ (KA) –
POKLADNÍK (ČKA)

Obedový čašník/čašníčka
5 €/ hod. netto
11:00 - 15:00

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

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

Plat 770€ (+ diéty a
odmeny, oboje na páske)
= 1600 € na účet vodiča

v MALACKÁCH
zamestnancov na pozíciu

Voľná pozícia

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 904 601 300.
Svoje CV posielajte na: plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

podľa obojstrannej dohody

COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo,
hľadá do svojej prevádzky

VODIČ VZV

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

(zámočník, inštalatér, tesár)
• mzda od 11€/h. + dié
20€/deň • práca na rakúsku
PZ • príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady • Nutné
ovládať nemecký jazyk

63-0048

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

na pravidelné trasy
Víkendy doma, prípadne

45-0314

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

Pracujte u nás na pozíciach

Chcete si
podať
inzerát?

prijme

vodiča MKD

16-0172

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» Hľadám kamarátku do 50
rokov.Tel. 0940535403

Plat 600 € brutto
+ variabilná zložka
0905 247 873

v Malackách

11

Nie pomazánka s kmínom,
ale rascová nátierka.
Nie krajkové prádlo,
ale čipkovaná bielizeň.

16-0326

15 HĽADÁM
PRÁCU 15
HĽADÁM
PRÁCU
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Hľadám práce murárske,
maliarske, výkopové, izolatérske, úprava terénu.Tel.
0910301533
» Doučím a pripravím na vyučovanie ZŠ a konzultácie.
Tel. 0907126186
» Výuka AJ pre každého +
doučím predmety ZŠ, SŠ.Tel.
0949764183
» Hľadám prácu v domácnosti - opravy.Tel.
0949594873

príjme strážnikov na prevádzky

STOLÁRA

Spoločnosť z Nitry
Damaro Slovakia s.r.o

Práca
v Rakúsku

36-0007

» Hľadám opatrovateľku pre staršiu pani v RD,
cez víkendy, Malacky.Tel.
0905450583

SBS GUARDING s. r. o.

16-0153

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné

Do stolárskej dielne
prijmem

16-0279

Občianska
riadková
inzercia
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45-0008

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

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

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar
3000

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

(Rakúsko)

KAŽDÉMU

EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník

NÁJDEME PRÁCU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN

85_0695

12
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Týždenne do 27 450 domácností

Čas pavučín

16-0217

litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?

INZERCIA

+421 904 465 115

16-0329
10-0043

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

16-0012

✆ 0908 728 081

• 8+1 miest • 19+1 miest
• 49+1 miest • 57+1 miest
info 0917 466 250

16-0136

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

Luxusný strieborný
autobus zn. MAN

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

51-0001

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

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

0905 387 063

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

16-0290

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-
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AUTO-MOTO / SLUŽBY

DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
» red

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

KLIMATIZÁCIA

Malacky

Stupava

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
ŽALÚZIE

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

399
EUR / s DPH

www.klimatizacia.info
www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062

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

VŠETKO

PRE VÁŠ DOM

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

16-0029

InzercIa

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

EUROOKNÁ A DVERE

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

41-0016

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

mokavého materiálu, na ktorého lícnej
strane musí byť rovnoramenný biely
kríž s min. veľkosťou sedem centimetrov. Obal by mal vedieť odolávať teplotám od -20°C do 60°C. Treba zachovať
tiež rýchly prístup k autolekárničke,
teda niekde v batožinovom priestore a
zároveň musí byť umiestnená tak, aby
nedošlo k poškodeniu jej obsahu.
Zdravie je však veľmi krehké a
preto je dobré mať pri sebe pomôcky
na prvú pomoc aj počas turistiky či na
bajk. Individuálna lekárnička na cesty
pre jednu osobu by mala obsahovať leták o prvej pomoci, 10 ks náplastí s vankúšikom rôznej veľkosti, 2 ks trojrohú
šatku, 6 ks zatváracích špendlíkov, 1 ks
sterilný štvorec gázový 18 x 18 cm, 4 ks
čistiace tampóny, 1 pár latexových rukavíc (lieky podľa potreby a vlastného
uváženia).

0907 304 888

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

16-0095

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Motoristi už si asi zvykli. Prakticky s
každou STK bolo potrebné vymeniť
aj autolekárničku. Našťastie, že nie
aj výstražný trojhulník.
Časy sa však menia a niekedy sa stane, asi nejakým zázrakom, že niektoré
nezmyselné zákony a s nimi súvisiace vyhlášky predpisy sa stanú časom
„zmyselné“. Takéto šťastie potrafilo najnovšie aj osud autolekárničiek. Už ich
nemusíme v pošte niekoľkých kusov vo
vyradenom stave skladovať ako lekárničky prvej pomoci v domácnostiach či
na chalupách.
Nová zákonná úprava totiž stanovuje, že kým vodič z nejakého praktického dôvodu nepoužije jednotlivé
segmenty v autolekárničke na účel, na
aký sú určené, dovtedy je považovaná lekárnička za vyhovujúcu. Inak a
podrobnejšie vysvetlené – ak použijete
čokoľvek z autolekárničky, čo je v nej
sterilne zabalené, musíte nahradiť buď
použitý segment novým, alebo nahradiť
celú lekárničku. Ak ju však iba vozíte,
jej spôsobilosť sa predlžuje teoreticky až
na celú dobu životnosti vozidla. Alebo,
do doby expirácie celej lekárničky.
Vyhláška ministerstva zdravotníctva predpisuje oranžový obal autolekárničky z teplovzdorného a nepre-

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

Východné Slovensko

16-0053

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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igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

16-0059

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Ceny sú
vrátane DPH

redakcia:

Šetrnejšie s autolekárničkami

16-0060

MALACKO
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ZNÍŽENIE
CIEN
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SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

Zdravý rozum je
najlepší recept

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

STK
BLUSK

Stará dobrá SaS je istota

Cementárenska 15, Stupava
(areál Cevaservisu)

ponúka
voľné kapacity na

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

- opravy vozidiel
- prezúvanie
- predaj pneu
16-0266

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

3

0901 714 410

16-0327

MALACKO

www.kia.sk

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

Za desať rokov našej existencie sme vypracovali riešenia pre všetky dôležité oblasti života.
Desiatky odborníkov venovali stovky hodín
tomu, aby vznikli funkčné riešenia. Výsledkom
reformy zdravotníctva nemá byť len pacient, na
ktorého nepadá omietka v nemocnici alebo si
musí doniesť aj príbor. Má to byť spokojný vyliečený človek. Pri školstve myslíme na žiakov
a študentov, lepšie podmienky pre učiteľov, ale
chceme, aby aj rodičia boli informovaní. Pôsobíme v regiónoch, kde sa môžete kedykoľvek
obrátiť na našich zástupcov, máme ich v každom
okrese. A takto by som mohol pokračovať s nižšími daňami, riešeniami rómskych osád či bojom
proti korupcii a bezbrehému rozkrádaniu. O tom,
že s jedným papierom musíte behať od jedného
úradu k druhému, ani nehovoriac – pritom riešenia existujú, stačí chcieť. A my chceme. Jednou
vetou, Slovensko má byť krajina, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť.
Len u nás máte istotu, že keď niečo povieme,
tak to platí. Nemusíte s nami na sto percent vo
všetkom súhlasiť, ale môžete sa na nás spoľahnúť. S nami neriskujete, že váš hlas nebude presmerovaný, že vznikne
mačkop es alebo že sklameme.
Do vlády so Smerom, SNS alebo
Kotlebovou stranou nepôjdeme.
My sme v názoroch konzistentní.

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

Takto vám ostane viac peňazí

Celý život sa snažím, aby ľudia neostali v chudobe. Počas 15 rokov práce finančného poradcu
som zastupoval klientov proti podvodníkom a finančným inštitúciám. Zachránili sme viaceré dôchodkové úspory a stále vedieme asi dve desiatky
súdnych sporov.
Nestačí len kričať, až keď sa stane niečo zlé. Musíme zmeniť systém a v SaS vieme ako na to. PosilNová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.
níme súkromné sporenia, podvodníkov odstrihIkonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel,
neme od zdrojov a potrestáme. V dôchodkovom
pútavý zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci
systéme zavedieme zmeny, ktoré ochránia najmä
charakter nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou
dôchodky súčasných dôchodcov, čo zabezpečí dlrozhovoru pre vašich priateľov.
hodobú udržateľnosť systému. Vďaka tomu bude
mať dôchodok aj naša mladá generácia.
Musíme však zmeniť systém daní a odvodov.
30䝖/䜋;䜋36,"
Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
Štátu platíme príliš veľa a dostávame za to kaW: www.malacky-auto.sk
tastrofálne služby. V SaS máme skutočný „sociálny balíček“ pre občanov Slovenska a to OdvodoSpoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016
vý bonus. Ten zníži dane a naopak zvýši príjmy
všetkým pracujúcim. Nižšia a stredná trieda si
nositeľom najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu
polepší o 10 až 15%. Kto zarábal 500 €, bude zrazu
vozidiel KIA na Slovensku!
zarábať 575 €.
Kombinovaná spotreba paliva 5,1-7,1 l/100 km, emisie CO . 134-162 g/km/WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.
Peter Cmorej Odvodový bonus pomáha
poslanec NRSR
najslabším, odstraňuje nespravodlivosť, prinesie viac práce
a pomôže mladým rodinám.
Každý bude platiť dane a odvody z toho, čo skutočne zarobil. SaS je strana racionálnych
ekonomických riešení.
( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

15-0003

2

VSTAVANÉ
SKRINE

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

ZĽAVA -30%
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Peter Cmorej

expert na odvodový bonus

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

predseda SaS

SPRAVODAJSTVO / BÝVANIE, SLUŽBY
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

2

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

■

Zabudnuté boje o pokoj

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch

mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

■

Násilie hrozí stále

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

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

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

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

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
~ kúpelňa - možno aj Vaša
15-0039

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ
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10-0015

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

15-0002

41-0133

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Povinnosti stavebníka
pri rekonštrukcii bytu
Spoločenstvo (správca) vo svojom
písomnom vyjadrení k oznámení o
začiatku rekonštrukcie upozorní stavebníka, že pri stavebných úpravách
v byte musí postupovať v zmysle stavebného zákona a dodržiavať podmienky, ktoré majú vlastníci bytov
dohodnuté.
1. Práce, ktoré spôsobujú hluk alebo
iným spôsobom narúšajú pokojné užívanie bytov ostatných vlastníkov bytov,
môže stavebník vykonávať počas pracovných dní iba v čase od 8. do 18. hod.
V nedeľu alebo počas dní pracovného
pokoja takéto práce vykonávať nesmie.
2. Stavebné úpravy sa musia realizovať
na základe projektovej dokumentácie a statického posudku.
3. Stavebník musí zabezpečiť okamžitý odvoz vybúraného materiálu, prípadne nábytku či iného odpadu, a to na
vlastné náklady a mimo kontajnerov
na domový odpad.
4. Pri úprave inštalačnej šachty, ktorá
je súčasťou bytového jadra, musí stavebník ponechať manipulačný otvor pri
zvislých rozvodoch prístupných z bytu
tak, aby bol zabezpečený ľahký prístup k
meradlám a armatúram v prípade výmeny alebo odstránenia poruchy na týchto
zariadeniach. Otvor by mal mať rozmery
minimálne 800 × 1 200 mm a mal by byť
umiestnený vo výške 200 až 300 mm od

5

Obnova strechy v najlepšej cene

podlahy.
5. Pri výmene okien musí stavebník
dbať na to, aby firma, ktorá výmenu
okien realizuje, nepoškodila zateplenie.
6. Stavebník musí použiť rovnakú
vonkajšiu farebnú úpravu okien a balkónových dverí, aká je použitá na celom
bytovom dome.
7. Pri vytváraní otvoru do nosnej konštrukcie musí stavebník doložiť statický
posudok zohľadňujúci vplyv otvoru na
všetky nosné konštrukcie v bytoch nad a
pod otvorom, nie iba v predmetnom byte.
8. Spoločné priestory, cez ktoré bude
stavebník prenášať stavebný materiál,
musí pri znečistení ihneď upratať, aby
sa nečistoty neroznášali do ostatných
bytov.
9. Stavebník nesmie skladovať stavebný materiál v spoločných priestoroch.
10. Stavebník nesmie prenášať ťažké a
veľké predmety osobným výťahom. Pri
použití výťahu na prevoz materiálu a zariadení musí stavebník použiť podložku
pod materiál alebo zariadenie tak, aby
nedošlo k poškodeniu podlahy. Zároveň
musí dbať na to, aby sa nepoškodili ostatné časti výťahu a aby nedošlo k preťaženiu výťahu.
11. Stavebník musí dodržať ďalšie podmienky určené príslušným stavebným
úradom.

» red

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

339 €

389 €
499 €

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

MALACKO

ZASKLIEVANIE TERÁS
ZIMNÉ ZÁHRADY

Zimné záhrady na mieru,
V cene:
terasy, prístrešky,
zameranie,
výroba,
zasklievanie terás

63-0006

dovoz

Uzatvárame hliníkovým
a montáž
posuvným systémom
v rôznych farebných prevedeniach
0917 404 959
zahradnestavby@centrum.sk

CRH Betonáreň Stupava
Výroba, doprava a čerpanie
kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

51-0181

CRH (Slovensko) a.s., Cementárska 15, Stupava
www.crhslovakia.com
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DETSKÝ ČIN / RELAX

POHYBOVŇA rozhýbala malých
i veľkých na „rozhýb MA!“

Výnimočné deti a výnimočné veci
Verejnosť sa môže do hlasovania
zapojiť cez portál: http://detskycin.ludialudom.sk
Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
Anketa pre verejnosť je pripravená
predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt,
podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať
dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta
ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré
projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany
verejnosti .
Jeden skutok za všetky kategórie,
ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.
Obe hlasovania budú prebiehať do
30. novembra 2019.

Udalosť „rozhýb MA!“, ktorú organizovala Pohybovňa OZ, vznikla ako
myšlienka, ktorá má ľudom ukázať
radosť z pohybu trochu inak, prostredníctvom rôznych pohybových aktivít
ako parkour, freerunning, gymnastika
či kondičný tréning s vlastnou hmotnosťou. Hlavnou časťou programu
boli tréningy, workshopy, prvá pomoc
a „ne“súťaže pod vedením kvalifikovaných trénerov, do ktorých sa mohol
zapojiť každý.
Pohybovňa rozhýbala všetkých, čo
mali mať chuť sa zapojiť. V sobotu 28.9.
2019 v priestoroch telocvične Cirkevnej školy v Malackách si prišli na svoje
deti, ale aj dospelí. Deti sa tešili na prekážkových dráhach, bolo veľa skokov,
zaujímavé pomôcky a hry... Mládež zaujala pohybová alternatíva „ako sa dá
flákať po vonku“... Pre dospelých bol
pripravený ukážkový tréning zameraný na kondíciu aj koordináciu, krátke
workshopy v oblasti pohyb a zdravý
životný štýl, alebo aj ukážka prvej pomoci.
4 WORKSHOPY = 4 ROZLIČNÉ STANOVISKÁ:
Každá skupina (podľa veku) postupne prešla všetky stanoviská, program
bolo rozdelený na „epizódy“ (pod vedením kvalifikovaných trénerov a inštruktorov):
1.) PARKOUR - „základy“ – telocvič-

» red

15-0228

Projekt Detský čin roka je školský
projekt zameraný na netradičnú
formu etickej výchovy a zanecháva
výraznú stopu na deťoch pri uvedomovaní si skutočných ľudských
hodnôt v našej každodennosti.
Projekt deti motivuje ku konaniu
dobrých skutkov a ponúka veľkú škálu pozitívnych reálnych detských hrdinov, ktorí v skutočných situáciách
vedeli nájsť tie správne riešenia. Deti
sa učia porozumieť realite cez skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným
príbehom majú možnosť pochopiť, že
pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti, ktoré príbehy čítajú,
majú príležitosť sa vcítiť do reálnych
detských hrdinov a cez ich priamu
skúsenosť si uvedomiť ich vlastné možnosti. Počas doterajších 19 rokov fungovania projektu sa do neho zapojilo
1 500 000 detí z celého Slovenska.
Za dobré skutky detí môžu deti aj
verejnosť hlasovať v nasledovných
siedmich kategóriách:
1. Záchrana ľudského života
2. Pomoc v rodine
3. Pomoc rovesníkom
4. Pomoc ľuďom
5. Pomoc prírode
6. Dobrý nápad
7. Cena Sašky Fischerovej - Malý Veľký Čin
Školy môžu zasielať svoje hlasy
poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk

Najčítanejšie regionálne noviny
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ňa (Stanislav Pálka, FTVŠ UK),
2.) GYMNASTIKA - „stojka“ – telocvičňa (Samuel Lajmon, FTVŠ UK),
3.) KONDIČNÝ TRÉNING - „sila“ workout ihrisko (Marek Gábriš, FTVŠ
UK),
4.) PRVÁ POMOC - „ako ošetriť pri
úraze“ - workout ihrisko (Zuzana Obernauerová, Červený kríž)
Veríme, že spokojnosť účastníkov
bola všeobecná a tešíme sa na všetkých
opäť pri podobnom podujatí, ktoré určite znovu zorganizujeme. Ďakujeme za
podporu pri realizácii mestu Malacky a
primátorovi Jurajovi Říhovi.

» Stanislav Pálka

10-0194

6

RELAX

7

Výstava Slovenského národného múzea,
Národopisného múzea vo Viedni a mesta Marchegg

Pozývame na cestu odhaľovania pokladov na výstave v kaštieli Marchegg
do 15. novembra 2019
Výstava, katalóg a lektorský sprievod v slovenskom a nemeckom jazyku
www.schloss.marchegg.at
www.snm.sk

51-0213

MALACKO
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Prvá škôlkárska lastovička

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

školský rok. Vyriešiť bude potrebné aj
personálne zabezpečenie, univerzita
sa vraj neobáva, že by nenašla potrebný personál. Súčasťou škôlky bude
aj denný stacionár, kam bude môcť
Škôlka Stubáčik ako pilotný pro- napríklad mama zaviesť svoje dieťa
jekt univerzitnej škôlky s kapacitou na pár hodín, kýmľ bude na skúške.
22 miest má vzniknúť rekonštrukciou V spolupráci so Starým Mestom by
nevyužitých priestorov v internáte sa malo tiež vybudovať ihrisko, ktoré
Bernolák a univerzita chce aj takto bude mimo prevádzkových hodín prípomôcť svojim študentom a doktoran- stupné aj verejnosti, staromestská sadom. Otvoriť by ju chcela na budúci mospráva plánuje v danej lokalite vybudovať aj park. Hlavé mesto zároveň
školský rok.
„V minulosti prišli za nami študen- podľa Štibrányiho prisľúbilo, že po zati, že majú problém so škôlkami. Lebo radení škôlky do siete škôl a školských
keď prídu doktorandi na Staré Mesto a zariadení bude mzdy a prevádzkové
pýtajú sa na škôlku a na úrade zistia, náklady do výšky 88 percent hradiť zo
že nie sú z mestskej časti, tak nepo- svojho rozpočtu, zvyšok zaplatia rodichodia. Preto sme v roku 2017 urobili čia.
„Na prvý pohľad sa môže zdať, že
anketu,“ uviedol pre TASR Ladislav
robiť škôlku nie je agenda univerzity,
Štibrányi, poradca rektora STU.
Z nej vyplynulo, že študenti a dok- ale je to pohľad, ktorý vyvrátili už dávtorandi by takúto možnosť privítali. no silné vedecké inštitúcie v zahraničí.
„Máme kopu šikovných študentov, pri Škôlky či nájomné byty sú benefity
ktorých by sme boli radi, keby ostali na zvýšenie atraktivity a je najvyšší
pôsobiť na škole ako učitelia,“ priblížil čas robiť to aj na Slovensku,“ doplnil
Štibrányi ďalší z dôvodov, prečo sa roz- hovorca STU Fedor Blaščák. Univerzita má ambíciu vypracovať manuál,
hodli škôlku zriadiť.
Dokončiť škôlku by chcela uni- ktorým by sa ostatné univerzity mohli
verzita do konca tohto kalendárneho riadiť či inšpirovať.
roka, otvoriť by ju chceli na budúci
» TA SR

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

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

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

15-0002

Slovenská technická univerzita (STU)
v Bratislave bude mať prvú univerzitnú materskú školu svojho druhu na
Slovensku.

Bratislava • Malacky

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

15-0009

8

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

VÝROBA A ČERPANIE
BETÓNOVÝCH ZMESÍ,
DOVOZ DOMIEŠVAČOM
S PUMPOU DO 7 m3

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

0905 953 850 info@bestav.sk

16-0242

www.bestav.sk

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
www.balkona.eu
0948 787 777

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm
16-0087

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

SLUŽBY

MALACKO

9

Tekvicové rozprávkovo v Cvečku
Vyrezávanie, zdobenie a maľovanie tekvíc sa
stalo obľúbenou jesennou aktivitou našich detí, na
ktorú sa tešia každý rok. Výnimkou nebol ani tento rok, kedy Centrum voľného času v Malackách v
piatok 4.10. zorganizovalo ďalší ročník jesenného
podujatia „Tekvicové rozprávkovo“. Nežičlivé počasie jesenného obdobia sa nám vyhlo oblúkom, vďaka čomu sme deťom mohli pripraviť niekoľko úloh,
ktoré bravúrne zvládli. Najdôležitejšou úlohou bolo
oslobodenie zakliatej princeznej, ktorú sa deťom
podarilo úspešne splniť. Princezná za tento šľachetný čin obdarovala každé dieťa sladkosťou a malým
prekvapením.
Špicaté zuby, veselé alebo hrôzostrašné úsmevy, guľaté alebo špicaté oči, umelé vlasy, čiapky, trblietky... Jednoducho každá tekvica bola originálna
a vyžadovala si veľa trpezlivosti a šikovnosti nielen
detí, ale aj ich rodičov. Tí pomáhali svojim ratolestiam premietnuť ich predstavu na umelecký výtvor
na tekvici. Vybrať adepta na víťaza nebolo preto pre
hodnotiacu porotu vôbec jednoduché. Porota sa
rozhodla udeliť dvadsať prvých miest, keďže každé
dielo bolo jedinečné. Všetky detičky boli odmenené
zaujímavými cenami.
Pre všetkých účastníkov podujatia bola pripravená chutná tekvicová polievka, výborná jabĺčková
štrúdľa a červíčkový nápoj.
Touto cestou by sme chceli poďakovať aj sponzorom a to menovite Agro Gajary s.r.o. a First Farms
Agra M. s.r.o. za darovanie tekvíc na výzdobu a starostovi obce Gajary za výbornú štrúdľu.

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

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0012

» cvč

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

jesenné

15-0001

novinky
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ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

~ 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

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2019

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk
16-0011

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1290 €

KAMENÁRSTVO Janko

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

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

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

JARNÉ ZĽAVY

1-hrob - Tarn Brown: 1000 €
2-hrob - Tarn Brown: 1200 €

0910 902 635•0905 323 022

KAMENÁRSTVO CH&B

» nové pomníky žula a mramorr TERAZ
» rekoštrukcie starých hrobov ZĽAVY
a strojové brúsenie
40%
» betónovanie základov
Kamenárstvo s 20-roč. praxou
0902 576 007
ponúka všetky druhy prác.

CIA
R
E
Z
N
9
I
79 46

0908

9

15-0088

AŽ DO

15-0088

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

10-0135

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

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

NOVÁ PREDAJŇA
Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

16-0001

ORDINAČNÉ HODINY
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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

0905 324 657

www.mavet.sk

15-0185

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

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

63-0011

10
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15-0234

MALACKO

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

Tenisky
znovu
skladom
MAzel19-42 strana -11

15-0233

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

BÝVANIE

12
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JESENNÉ HNOJIVÁ UŽ V PONUKE

Otravy, lepidlá, nástrahy na potkany,
myši a iné hlodavce

Kravský, konský
a maštaľný hnoj

Struháky
na kapustu
a repu

Súdky na kapustu
– rôzne veľkosti

Ťažítka na kapustu
do súdkov

Zazimovač
do bazénov
ProBazen

Kompostéry, hrable, rukavice na lístie IGLIS

Substrát na hroby
OVOCNÉ STROMČEKY už v predaji - JABLKÁ, HRUŠKY, ČEREŠNE,
MARHULE, SLIVKY, BROSKYNE, RINGLÓTY, VIŠNE, ORECHY a iné

DROBNÉ OVOCIE: egreše, ríbezle, maliny, černice, čučoriedky,
brusnice, jahody, arónie, rakytníky, figovníky a iné

4,99 €

Kamienky na hrob

Záťažové vázy na hroby – rôzne veľkosti a farby

tel. č.: 034/772 39 97 • www.spuchlak.sk • pon: 0800 – 1630, ut– pia: 0800 – 1800, so: 0800 – 1200
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15-0035

Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.)

