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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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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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SADROKARTONISTI

0908 751 442

Nástup ihneď, práca v Bratislave,
ubytovanie zabezpečené,

výborná cena
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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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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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!

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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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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VÁM VYČISTÍ
KRTKO ZÁHORIE

0915 87 93 49
0940 50 30 50

www.krtkozahorie.sk

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

16
-0

30
9

KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11
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2MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3 | 0911 690 217 | 0905 690 217 | datom@datom.sk | www.datom.sk

PLASTOVÉ
DVERE & OKNÁ
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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
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Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
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More lásky 
si so se-
bou vzal, 
hory bolesti 
z a n e c h a l . 
Prázdno je 
tam, kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba zostá-
va v nás. Dňa 25. októbra 
uplynuli štyri roky, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedo a pra-
dedo Dominik Chvála z Ma-
laciek. S láskou a bolesťou 
v srdci spomína manželka, 
syn, dcéra s rodinou a os-
tatná rodina. Spomínajte s 
nami.

Čas plynie, 
smútok zo-
stáva, tá 
strata v srdci 
bolieť nepre-
stáva. Dňa 
28. 10. 2019 uplynú 3 roky, 
čo nás opustila milovaná 
manželka, mamička a bab-
ka Eva Sklenáková, rodená 
Červenková z Malaciek, ro-
dáčka zo Sekúl. S láskou v 
srdci spomína manžel Šte-
fan, syn Mirek, dcéra Eva 
s Michalom, vnuk Robert, 
sestry Anka, Jojka, Milka a 
švagor Jozef s rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku.

Dňa 2. 11. 
2019 si pri-
pomenieme 
10. výročie, 
čo nás na-
vždy opus-
tila naša drahá manželka, 
mamička, babka Darina Ša-
bíková z Malaciek. S láskou 
a úctou spomínajú manžel 
Jaroslav, syn Jaroslav s 
rodinou, dcéra Renatka s 
rodinou, vnúčatá Jaroslav, 
Alex, Karolínka, Nikolaj a 
ostatná rodina. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Ďakujeme

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám elektrický skúter 
Alfa Centauri Model TC-016, 

Občianska
riadková
inzercia

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

Právna úprava blízkych osôb je 
v  Občianskom zákonníku upravená 
v dvoch ustanoveniach. 

V  prvom je definovaný pojem blízkej 
osoby a  druhé ustanovenie upravuje ur-
čenie stupňa príbuzenstva. Blízkou oso-
bou sa podľa Občianskeho zákonníka 
rozumie príbuzný v  priamom rade, sú-
rodenec a manžel. Ide teda o príbuzných 
v priamom rade. Patria sem dieťa – rodič 
- starý rodič - prastarý rodič, súrodenec 
a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom 
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby 
sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne po-
ciťovala ako vlastnú. V zásade sa rozlišujú 
tri kategórie blízkych osôb, a to príbuzní, 
manželia a iné osoby, ak sú splnené ďal-
šie podmienky uvedené v zákone. Príbuz-
nými sú bez obmedzenia všetci príbuzní 
v priamom rade, čiže predkovia a potom-
kovia. Príbuznými sú aj súrodenci. Práv-
ne je bezvýznamné, či ide o  plnorodých 
alebo polorodých súrodencov, či majú 
spoločných oboch rodičov alebo len jed-
ného. Manžel sa považuje za blízku oso-
bu, taktiež vtedy, ak nie je členom domác-
nosti, manželia spolu nežijú, nebývajú 
v spoločnom dome alebo byte, prípadne 
ak sú v rozvodovom konaní. Aj osvojením 
sa medzi osvojiteľom a osvojencom vytvá-
ra vzťah blízkych osôb a naopak biologic-
kí rodičia prestávajú nimi byť. 

Iné osoby nemožno pod pojem blíz-
kej osoby zaradiť automaticky. Predovšet-
kým musí medzi nimi byť preukázaný 

rodinný alebo obdobný pomer a  ďalšou 
podmienkou, ktorá musí byť súčasne spl-
nená je, že ujmu, ktorú by utrpela jedna 
z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako 
vlastnú. Rodinným pomerom v  tomto 
prípade je príbuzenský vzťah, ktorý ne-
možno zaradiť do prvej skupiny. Obdob-
ný pomer sa musí skúmať so zreteľom na 
skutočnosť, ktorá definuje vznik vzťahu 
medzi osobami, napríklad pestúnsky 
vzťah k  dieťaťu, opatrovateľský vzťah 
k  opatrovníkovi, vzťah manžela k  die-
ťaťu druhého manžela, ktoré nie je jeho 
dieťaťom. Definíciu blízkych osôb obsa-
huje na účely trestného práva aj Trestný 
zákon. Takou osobou je príbuzný v pria-
mom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, sú-
rodenec a manžel; iné osoby v rodinnom 
alebo obdobnom pomere sa pokladajú za 
navzájom blízke osoby len vtedy, ak by 
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá 
právom pociťovala ako ujmu vlastnú. V 
zmysle presne vymedzených trestných či-
nov sa blízkou osobou rozumie napríklad 
aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, ro-
dič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je 
vo vzťahu k nim blízkou osobou, ako aj 
osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila 
v spoločnej domácnosti.

Blízka osoba

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Dňa 28. 10. 2019 uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil vo veku 70 rokov manžel, otec a dedo

F�NTIŠEK BALÁŽ
z Malaciek.

Chorobou unavený
tíško si zaspal, 
zanechal všetkých,
ktorých si mal rád. 
S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok
na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach
budeš navždy žiť.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
a synovia s rodinami. Spomínajte s nami.
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Dňa 19. októbra 2019
uplynie neuveriteľných
6 rokov, čo nás opustila
vo veku 45 rokov
JAN� LEITNER
FLAMÍKOVÁ
z Malaciek. 

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.
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

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

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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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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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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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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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

Nie nakoľko, ale pretože, 
keďže, prípadne aj lebo.

Nie deň, kedy sa stal, 
ale deň, keď sa stal.

Slovenčina naša
01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY
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TOMÁŠ
DRUCKER

JE VAŠA

DOBRAVOLBA����.SK

OBJEDNÁVATEĽ: DOBRÁ VOĽBA, JAROŠOVA �, ��� �� BRATISLAVA, IČO: �������� DODÁVATEĽ: ZARAGUZA CZ S.R.O, MEZIBRANSKÁ ����/�, NOVÉ MĚSTO, ��� �� PRAHA, IČO: ��������

Lepšie podmienky pre rodiny a mladých ľudí
 viac nájomných bytov
 škôlka pre každé dieťa
 nižšie dane od počtu detí

Spravodlivé zdravotníctvo
 garantovaná dostupnosť lekára a menej čakania
 férové financovanie zdravotníctva
 štátom garantovaný nárok pacienta podľa štandardných postupov

Dôstojný život pre seniorov a zraniteľných
 jedna sociálno-zdravotná dlhodobá starostlivosť
 viac komunitnej a terénnej pomoci
 polovičné dane pre pracujúcich seniorov

ČO PRESADZUJEME
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max nosnosť 120 kg, max 
dojazd 50 km, max rých-
losť 40 km/h, nové batérie, 
nová nabíjačka, technický 
list k dispozícii, cena 1000 
€.Tel. 0903431134

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 
všetko od motorizmu (tro-
feje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938
» Kúpim súčiastky na Ško-
du 100 až 120/130 a pod. 
0911 113012

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 3-izb byt po kom-
pletnej rekonštrukcii, rozlo-
ha 75 m2, na 1. poschodí, s 
balkónom.Tel. 0905438605
» Predám 2i byt v Sološnici, 
62 m2, zrekonštruovaný, 
+ balkón, + pivnica, cena 
76.900 €.Tel. 0907775922
» Predám 2-izb byt v Malac-
kách na sídlisku Juh, posch. 
1/8, 52 m2, + pivnica, nová 
fasáda (zateplená bytov-
ka). V blízkosti obchody, 
škôlka, pošta, zdravotné 
stredisko. Cena 73.000 €, k 
dispozícii ihneď, s možnos-
ťou vybavenia hypotekár-
neho úveru, nie som RK.Tel. 
0948091425

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem zariadenú 1 
izbu v RD v Zohore, komfort.
Tel. 0903361804
» Dám do prenájmu izbu v 
obytnom dome 150 €.Tel. 
0903145523
» Dám do dlhodobého pre-
nájmu 1 izb byt v Malac-
kách.Tel. 0911136500
» Prenajmem RD v Malac-
kách, tichá lokalita.Tel. 
0903403659

DOMY - PREDAJ 05

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

Občianska
riadková
inzercia

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

Nedávno som písal o kritickom 
myslení. Že chýba veľkej časti náro-
da, o tom svedčí to, čo sa deje v me-
diálnom svete, ako ľahko sa ľudia 
manipulujú rôznymi informáciami. 

Slováci nie sú pripravení spracovať 
informačnú explóziu a zdevastované 
školstvo nevytvára dostatočný priestor 
na systematické vedenie žiakov k prijí-
maniu a interpretácii informácií. Otáz-
kou je, či je dnes možné odlíšiť pravé 
informácie od falošných, zavádzajú-
cich, chybných. Isté je, že v súčasnosti 
médiá či iné subjekty ťažia z toho, že 
ľuďom chýba informačná kompeten-
cia. Využíva sa to najmä na marketing, 
zvyšovanie preferencií a politický boj.  
Dospelo to do stavu, keď aj o dôvery-
hodných informáciách pochybujeme 
alebo ich ignorujeme.

V týchto dňoch sa hovorí o zákaze 
predvolebných prieskumov na dlhšie 
časové obdobie pred voľbami. Aj keď 
je zámer legislatívcov zištný, súhlasil 
by som aj s výraznejším obmedzením. 
Najmä v situácii, keď sa prieskumy 
zjavujú skoro každý týždeň, médiá ich 
prezentujú ako fakty a veľká časť vo-
ličov ich nekriticky prijíma a riadi sa 
nimi vo voľbách. 

Je všeobecne rozšírené, že strane, 
ktorá sa nenachádza v prieskumoch na 
vyššom mieste, sa nevenuje pozornosť, 
nech by mala ten najlepší program. 
A naopak, strana aj bez programu s 
vysokými preferenciami sa prijíma už 

ako zvolená. Potom sa celá snaha  po-
litického subjektu obmedzuje na sna-
hu o umiestnenie. To stupňujú rôzni 
analytickí „experti“, ktorí ľahkovážne 
prezentujú, ktorá strana bude v par-
lamente a ktorá nebude. A ako menta-
listi vyslovujú súdy o voličovej mysli, 
pričom sa všetko verejne prezentuje. 
Iba po analýze číselnej štatistiky sa 
vnucujú výsledky volieb nekritickým 
konzumentom informácií. Okrem toho, 
prieskumov je niekoľko, diametrálne 
sa od seba odlišujú a o ich dôveryhod-
nosti sa pochybuje. Napriek tomu sú 
smerodajné pri aktivizácii voličov. Je to 
presne tak, ako keď sa zostavujú rebríč-
ky popularity škôl či nemocníc. Vychá-
dza sa zo suchých čísel bez ohľadu na 
to, že činnosť týchto inštitúcií je ťažko 
merateľná, keďže sa individuálne pra-
cuje s ľuďmi. Ľudia sú síce štatisticky 
uchopiteľní, no ak sa budeme riadiť 
hoci aj najobjektívnejšími číslami, pre-
hliadnu sa skutočné hodnoty. 

Návrh na obmedzenie priesku-
mov teda vítam, lebo potrebujeme 
veľa času, kým volič pochopí, že čísla 
z ankiet, teórie analytikov či kadejaké 
dotazníky sú skrytou manipuláciou.  
Možno, keď sa nebudú vymývať mozgy 
prieskumami, volič siahne po progra-
me politickej strany a konečne zistí, že 
kvantita nie je kvalita, ako sa to u nás 
vžilo. 

Myslime pri prieskumoch

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

Akcia platí do 31. 10. 2019.
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AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

info 0917 466 250

• 8+1 miest
• 49+1 miest

• 19+1 miest
• 57+1 miest

Luxusný strieborný
autobus zn. MAN

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   
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STENOVÉ

NÁBYTKOVÉ

„NEMUSÍ TO  
TAKTO DOPADNÚŤ“

TREZOROVÉ DVERE A PANICROOM

NA SPISY

NON STOP
0905 926 822

PREDAJ A SERVIS TREZOROV

OHŇOVZDORNÉ

DÁTOVÉ

ZBRAŇOVÉ

EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43 , Bratislava, tel.: 02/ 5262 3685, eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk
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hodou.Tel. 0905438605
» Predám 4i RD V MALAC-
KÁCH, novostavba v štan-
darde!!! 149 tis. 0908250591

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám exkluzívny sta-
vebný pozemok v Lozorne, 
pri priehrade, o rozlohe 
1929 m2, so sieťami pri po-
zemku.Tel. 0905438605
» Predám stavebný po-
zemok v Malackách.Tel. 
0903231400

REALITY - INÉ 07

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt, 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
» 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 zrekonštruovanú 
2-podlažnú chatu s pozem-
kom 4á v Sološnici, cena 
27.000 €.Tel. 0907775922
» Kúpim starý dom so zá-
hradou či väčším dvorom. 
RK nevolať. 0949375038

STAVBA 08

» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty, 
cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682
» Predám starú znač.
tehlu, cena dohodou.Tel. 
0915957746
» Predám stavebnú mie-
šačku 70 €.Tel. 0904177812

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám husi a moriakov.
Tel. 0903572514
» Predám pšenicu a ovos.
Tel. 0902127914
» 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

Občianska
riadková
inzercia

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

Občas stretnem ľudí, ktorí sa nudia 
– v živote aj v práci. Všetko sa im zdá 
všedné a obyčajné. Alebo vidia veci 
okolo seba negatívne a zlé. 

Slovensko je plné sťažovateľov, nadá-
vačov a vzdychačov. Zdá sa mi, že pomer 
ľudí, čo iba nadávajú a tých, ktorí vidia 
okolo seba dobré a neobyčajné veci je 
3 : 1 a možno aj viac. A pomer tých, čo 
opravujú svet okolo seba voči tým, ktorí 
ho kazia je opačný. 

Keď vidím človeka, ktorého činy nie 
sú správne, tak niekedy hľadám pozi-
tívne príklady. Spomínam si na ľudí z 
rovnakým krstným menom, ktorí robia 
niečo dobré a výnimočné. V posled-
ných týždňoch som stretol Vladimíra 
Krčméryho, ktorý pomáha v Afrike. 
Kňaz Vladimír Maslák buduje komuni-
tu Dobrý pastier, dáva silu aj mne. Tretí 
Vladimír – Šucha sa vypracoval na vy-
soký post riaditeľa výskumného centra 
v Bruseli a rozhodol sa vrátiť a pomôcť 
našej krajine.

Vzdychači vzdychajú a pozerajú v 
televízii hádky a politikov. Iní si púšťa-
jú nahrávky mafiánov a nemôžu spať. 
Okrádajú sa o čas a dobrú náladu. Kaž-
dý z nás môže opravovať svet – nie na-
dávaním pri pive, ale činmi. Predstavte 
si, že by bol pomer slepých a hluchých 

ľudí k tým, čo normálne vidia a počujú 
3 : 1. Bol by to veľmi smutný svet. Mnohí 
nevnímajú všetko to pekné a dobré, čo 
sa okolo nich deje. Tak, ako pomáhajú 
vidiaci nevidiacim, aj my by sme mali 
pomôcť ostatným vidieť veci, ktoré pote-
šia a  povzbudia. Tak ako to robí každý 
týždeň Mirko Saniga, keď nám posiela 
krásne fotografie z prírody. 

Ľudia moji! Nebuďte takí zachmúrení 
a smutní. Namiesto politických diskusii 
si púšťajte niečo poučné. Na internete 
klikajte na pekné veci o vyhýbajte sa vul-
gárnym politikom, sudcom a mafiánom. 
Namiesto rozhovorov medzi zločincami 
si pustite radšej dobrú hudbu alebo au-
dio knihu. V nedeľu ráno mnohí stolu-
jeme s Ježišom. Nekazme si ju politikou. 
Verím, že vo februári porazíme kazisve-
tov, ktorí nám pošpinili krajinu zloči-
nom, tiež v pomere 3 : 
1. Vyberme sa radšej 
do lesa. Jeseň priná-
ša nové farby, vône 
a štebotajúce vtáči-
ky. Pekných a dob-
rých vecí je na svete 
viac, ako toho 
škaredého a 
zlého.

Tri ku jednej

» Ján Košturiak
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Kúpte si 4 pneumatiky Michelin
s montážou, zaregistrujte sa,

odpovedzte na otázku a získajte cenuo

Trvanie akcie 1. 10. – 15. 12. 2019 alebo do vyčerpania zásob cien.
POĽNÁ 2, MALACKY
tel.: 034 / 772 68 60
www.chmela-pneu.sk

Túto akciu môžete využiť

* Viac informácií v pravidlách na promo.michelin.sk

16" – 17" 25 €  //  18" a viac až 50 € 
formou karty na PHM *
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BLUSKBLUSK
STK

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152
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0901 714 410

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

ponúka
voľné kapaci� na

Cementárenska 15, Stupava
(areál Cevaservisu)

- opravy vozidiel
- prezúvanie
- predaj pneu
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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
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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
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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

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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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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FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, BALENÉ ŠTIEPKY,
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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» Predám pšenicu, Láb.Tel. 
0904343062
» Predám domáce kravské 
mlieko cena 0,50 € / liter a 
maslo, syr a tvaroh. Plavec-
ký Štvrtok.Tel. 0911702676
» Predám zemiaky na zim-
né uskladnenie 0,60 € / 1 
kg, pri kúpe nad 100 kg do-
prava.Tel. 0915957746
» Predám pšenicu a ovos.
Tel. 0902127914
» Predám osivo pšenica 
ozimná odr. Bernstein 180 
kg cca 1 ha.Tel. 0903770577
» Predám mláďa su-
chozemskej korytnač-
ky.0907723563.Skalica.
» Predám mladé biele hrd-
ličky. 0910162463.
» Predám rezanú kapus-
tu.0915453938.0917411981.
Borinka pri Bratislave.

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim staré knihy, mince, 
bankovky, odznaky, po-
hľadnice a rôzne starožit-
nosti.Tel. 0903753758

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám nástenný elek-
trický kotol Protherm raja 
24K, 1 rok v prevádzke, 
predám drvič na hrozno, 
stavebnú miešačku na be-
tón funkčnú za symbolickú 
cenu.Tel. 0948100787
» Predám kukučkové hodi-
ny, elektromotor, plynovú 
dvojplatničku, ručnú sejač-
ku, bicykel, basa na nára-
die, digestor Mora, 4 ks sto-
ličky, predné a zadné čelo 
na žiguli - nové, náhradné 
diely na Volgu M21 a M 24, 
odznaky. Tel. 0907374235 

RÔZNE - INÉ 14

» Hľadám opatrovateľ-
ku pre staršiu pani v RD, 
cez víkendy, Malacky.Tel. 
0905450583

HĽADÁM PRÁCU 15

Občianska
riadková
inzercia

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

Zavedenie moderných liekov ako 
primárnych faktorov liečby na začiat-
ku 20. storočia spôsobilo revolúciu v 
zdravotnej starostlivosti. 

Rokmi sa súčasne zvýšila sveto-
vá spotreba liekov na akútne stavy. 
Štúdia skúmajúca obdobie rokov 
2000 – 2010 v 71 krajinách sveta pre-
ukázala, že len spotreba antibiotík 
vzrástla o 36 percent. Lieky, ponúka-
jú množstvo výhod pre ľudské zdravie, 
pomáhajú predchádzať a liečiť ochore-
nia, avšak zároveň pri uvoľňovaní do 
životného prostredia majú veľa neza-
mýšľaných dôsledkov. 

Znečistenie životného prostredia 
predstavuje jeden z hlavných problé-
mov, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí. 
Farmaceutické znečistenie v povrcho-
vých vodách predstavuje množstvo 
rizík pre verejné zdravie a vodné eko-
systémy. Kontaminácia farmaceutic-
kými látkami bola zaznamenaná vo 
vodných systémoch všetkých dru-
hov vrátane sladkej a morskej vody, 
podzemnej vody, povrchovej vody, 
pitnej vody a odpadovej vody.

Spotrebitelia prispievajú k  farma-
ceutickému znečisteniu nesprávnym 
zaobchádzaním s  nespotrebovaný-
mi alebo preexspirovanými liekmi. 
Na Slovensku sa ročne zneškodní 
v  spaľovniach viac ako 100.000 kg 
odpadu z nespotrebovaných liekov 
od fyzických osôb (pacienti, spot-
rebitelia). Uvedená činnosť je hradená 

zo štátneho rozpočtu, teda my všetci na 
ňu prispievame sumou vyššou ako 
300.000 € ročne. Časť týchto liekov ne-
bola nikdy použitá.

Je potrebné lieky pred odovzda-
ním upraviť? Áno, lieky samotné je 
potrebné odovzdať iba vo vnútor-
nom obale (fľaške, tube), netreba ich 
vytláčať, vylievať a ani pevné formy 
vyberať z  fólií (blistrov). Vonkajšie 
obaly (napríklad papierové „krabičky“, 
plastové „kelímky“) spolu s písomnou 
informáciou pre pacienta („letáčik“) 
patria do separovaného odpadu 
(papier, sklo, plast, kovy) podľa toho, 
z akého materiálu sú vyrobené. Pacien-
ti (spotrebitelia) môžu do lekární pri-
niesť k znehodnoteniu aj použité ihly, 
striekačky alebo ortuťové teplomery; 
v  týchto prípadoch je vhodné ich pri-
niesť v použitých plastových fľašiach, 
najmä kvôli bezpečnej manipulácii. Je 
dôležité mať na pamäti, že odpad z 
výživových doplnkov, z kozmetic-
kých prípravkov, zo zdravotníckych 
pomôcok a z homeopatických lie-
kov patrí medzi komunálny odpad, 
preto by takýto odpad nemal puto-
vať do lekárne. 

Správnym zaobchádzaním s nespot-
rebovanými liekmi prispievame k čis-
tejšiemu životnému prostrediu!

Lieky v našom životnom prostredí

» PharmDr., Miroslava Snopková,PhD.
2. viceprezidentka SLeK
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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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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
16
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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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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

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

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY

ZN
ÍŽ

EN
IE

CI
EN
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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

16
-0

04
7

0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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NÁTER  BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229

0905 387 063

INZERCIA

Nie 
jedná sa o..., ale ide o....

Slovenčina naša

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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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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Dielenská 14A, Malacky
034/ 772 66 54

0907 795 106, 0905 517 986
dscepanek@gmail.com
www.nabytokabazar.sk

Po-Pia 8.30-17.30, So 8.30-12.00

rozšírená ponuka stavebnej mechanizácie a náradia
• búracie kladivá, vibračné dosky
• vŕtačky, miešačky, karbobrúsky
• elektrocentrály, odvlhčovače, lešenie
• prívesné a paletovacie vozíky
• výpredaj použitého náradia za akciové ceny

• drevené lišty, laty, hranolky, dosky, prahy
• kuchynské pracovné dosky, drevotriesky, sololit
• nábytkové kovanie a úchytky
• ručné aj elektrické náradie a nástroje

NÁBYTOK ŠČEPÁNEK

ROSNIČKA

POŽIČOVŇA

• Výpredaj skladových zásob k okamžitému odberu
• Postele, sedačky, skrine, komody, stoly, stoličky...

EKOPALIVÁ
• kvalitné ekobrikety valcové aj tehlové 
• z mäkkých aj tvrdých drevín 
• ekopelety 6mm, aj 8mm, triesky a podpaľovače 

info: www.lestn.sk

BAZÁR
• výpredaj širokého sortimentu tovaru

ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
• vybraný tovar ZDARMA
• ŠPECIÁLNY VÝPREDAJOVÝ DEŇ v sobotu 9.11.2019

od 8:00 do 20:00 hod.

Po-Pia 7:00-16:00 (po dohode aj mimo otváracích hodín)   tel.: 0905 857 321

PEZINSKÁ

NÁDRAŽNÁ

DIELENSKÁ

TOVÁRENSKÁ

ŽELEZNIČNÁ
STANICA

PEPSI-COLA

DIELENSKÁ 14A
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» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Hľadám práce murárske, 
maliarske, výkopové, izola-
térske, úprava terénu.Tel. 
0910301533
» Doučím a pripravím na vy-
učovanie ZŠ a konzultácie.
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

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

Mestské včely sú včely chova-
né v meste za účelom opeľovania, 
záchrany včelej populácie a získa-
vania netradičných druhov medu 
(gaštanový, mätový...). Úle sú ob-
vykle umiestnené v parkoch, na 
strechách budov alebo na terasách 
a balkónoch. 

Včela sa na rozdiel od osy o naše 
potraviny nezaujíma. Má jediný cieľ – 
priniesť do svojho úľa dostatok zásob, 
aby bolo z čoho kŕmiť robotnice a živiť 
matku. Príklady dobrej praxe z veľko-
miest ako sú New York, Londýn, Paríž 
či susedná Viedeň a dnes už aj Zvolen 
a Bratislava nám ukazujú, ako môžu 
včely obohatiť mestské prostredie. 
Bez toho, aby obťažovali obyvateľov, a 
pritom ešte vyprodukovali množstvo 
chutného a kvalitného medu.

Mestskí včelári v zahraničí už roky 
chovajú včely na strechách, dvoroch, 
balkónoch, či v mestských parkoch a 
záhradách. Včely nájdeme aj v Bratisla-
ve - v záhradách alebo v mestských le-
soch, poznáme tu dokonca aj jedného 
balkónového včelára. V roku 2015 osa-
dili mestské úle do Lučenca,  Kežmar-
ku, Považskej Bystrice a Žiliny. Včielky 
sa zabývali aj na streche hotela  FIS*** 
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tat-
rách. Na zimu však zmenili svoju trvalú 
adresu. Nakoľko na Štrbskom Plese sú 
extrémne zimné podmienky, skorý ná-
stup zimy a neskorý príchod jari, práve 
prezimovanie na nižšie položenom 

mieste včelám zabezpečí skorší prísun 
výživy v podobe peľu či nektáru i lep-
ší rozvoj včelstva. Včeličky teda pre-
sťahovali do nižšie položenej včelnice 
v nadmorskej výške 920 metrov nad 
morom. Včelám sa podľa pozorovaní v 
budúcnosti bude aj naďalej v najvyššie 
položenej včelnici na Slovensku dobre 
dariť. V tomto roku priniesli približne 
70 kíl medu. Včielky sa okrem znášky 
medu podieľali aj na opeľovaní rastlín 
v okolí, čím veľmi pomohli aj tatranskej 
prírode.

Projekt „Včely v horách“ sa na stre-
che hotela FIS*** začal pred rokom. 
Úle s ľudovými motívmi sú umiestnené 
na streche v zadnej časti hotela tak, aby 
mali včely možnosť vyletieť priamo do 
lesa. Projekt je realizovaný v spolupráci 
s Občianskym združením Apis Carpa-
tica. 

Naučme sa spolunažívať so včelami

» red
Foto: Zbigniew Ładygin
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

• máme stále dostatok ponúk
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• 14-dňové turnusy, rakúska 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 

85
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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

• 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 €)

Nie tým pádom, ale a preto, 
prípadne a tak. Nie častokrát, ale často.

Slovenčina naša
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 730 € bru�o + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •

zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania • 

preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy

v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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Firma SEDYA s.r.o. – obchod s nábytkom
stredisko STUPAVA, Cementárska 15, hľadá 
MONTÉRA NÁBYTKU A ŠOFÉRA PRE
ROZVOZ NÁBYTKU K ZÁKAZNÍKOM

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.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.:  0903 402 419,

prípadne email: gasparik@sedya.sk 

16 ZOZNAMKA    

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.



MA19-43 strana - 11

SLUŽBY, ZAMESTNANIEMALACKO 11

07
-0

15
3

Na našu jednozmennú
prevádzku v Zohore

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozíciu:

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

Vodič NAD
doprava odpadov, bežná údržba a drobné
opravy na vozidle. Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 870 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 230-280 EUR. 

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje 
na tel. čísle 0911 320 037. 

Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.fcc-group.sk

63
-0

05
4

HĽADÁME
MONTÁŽNIKA OKIEN

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

SERVISNÉHO TECHNIKA

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

Kontakt: 0948 007 464
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PONÚKAME PRÁCU:

• VODIČ VZV
     800 € + prémie + príplatky + nadčas

• OPERÁTOR VÝROBY
     760 € + prémie + príplatky + mesačný bonus + nadčas

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

Továrenská 13, Malacky  •  info: 034 79 68 211

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
RECEPČNÚ/ÉHO (800 EUR / mes. brutto)

Tel.: 0903 434 366

41
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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ÈAŠNÍKA /ÈKU

Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel. è. 034/ 773 40 77

HOTEL ATRIUM
MALACKY prijme

na TPP. Prax v odbore nutná. Nástup
ihneï. Plat: 1070 EUR brutto +

príplatky za víkendy, sviatky a nadèasy
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Podmienky:
vodičský preukaz skupiny T, bezúhonnosť

Viac informácií na t. č. 0918/784 812

Obec Malé Leváre prijme do TTP

VODIČA - TRAKTORISTU
s nástupom ihneď
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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

0905 859 679

INZERCIA

0908 979 469

INZERCIA

0905 387 063

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469
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A máme tu definitívnu bodku za 
letným obdobím, letným časom, teraz 
už aj časom minulým. Zmena letného 
času na zimný prichádza v nedeľu 27. 
októbra. Vrátime sa o hodinu a to zna-
mená, že minimálne to bude krásna 
noc pre spáčov – o hodinu dlhšia. Ur-
čite na to nezabudneme, hoci ide iba o 
hodinu. Jednu jedinú.

Naopak, žiaľ zabúdame na to, že vo 
viacerých oblastiach nášho života sa 
vraciame o celé roky, je to smutné, ale v 
niektorých – napríklad vo vnímaní moci 
nad občanmi štátu aj o tridsať rokov späť. 
Akoby všetko v tomto našom ešte stále 
navonok mladom štáte, vrátane nás, bolo 
výlučným osobným vlastníctvom kohosi 
a nás by do toho nemalo byť nič. A koho 
do toho aj niečo je, stáva sa starým zná-
mym „triednym nepriateľom“, škodí štá-
tu a jeho svetlým zajtrajškom. Nič vám to 
nepripomína, najmä vám, skôr narode-
ným? Tým, ktorí tu žili, dreli, snažili sa aj 
pred rokom 1989?

Alebo, zvykli sme si? Veď už tak bolo, 
tak prečo by tak nemalo byť aj naďalej? O 

pár dní vstupujeme do  mesiaca novem-
ber. Pred tridsiatimi rokmi sme z námestí 
súdruhom odkázali, že takto nie. Vtedy 
sa zľakli, ale odkaz bol príliš pokorný. 
Takže – veľmi rýchlo sa vrátili. Pochopili, 
že ich aroganciou moci sa dá veľmi ľahko 
poraziť slušnosť ľudu, zamat revolúcie.

O pár dní sa vyberieme na cintoríny 
a budeme spomínať na našich predkov. 
Medzi nimi sú mnohí, ktorí pre dnešné 
generácie mrzli v novembri 89 na námes-
tiach, postavili sa za ne vo fabrikách a 
úradoch, dokonca aj vo vtedajších médi-
ách, na odpor svojvôli moci. Vtedy vrave-
li - „aby naše deti nemuseli...“

Nuž, my, tie „naše deti“ 
- ako sa postavíme nad ich 
hroby? S akými pocitmi? 
Nie sme im čosi dlžní?

Krásny a zodpovedne 
prežitý významný týž-
deň, milí čitatelia! Je 
čas na zmenu ča-
sov... Už naozaj 
definitívnu.

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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
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

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu
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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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Dávate svojím
príbuzným darčeky?

Majú už všetko?
Rozmýšľate, čo by

ich potešilo?
Príďte sa inšpirovať do predajne: 

Darčeky FLY
Zámocká 1, Malacky

(z boku hotela Atrium)
Po - Pi: 9 - 19 h, So: 9 - 14 h
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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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

sobota 2.11.
ZATVORENÉ
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Záhorácka 54/20
Malacky

(oproti Floriánovi)
tel.: 0915 726 087

Zdravie ženy
podľa TČM

Témy:
Cyklus ženy podľa TČM

Menštruácia bez problémov
Menopauza v pohode

30.10.2019
o 18:00
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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AKCIA

× TE¼ACIE PÁRKY 

× KONSKÁ SALÁMA 

× KURACIE PRSIA
   CHLADENÉ 

od utorka 29. 10. 2019

9,90 €

6,50 €

4,99 €

7,90 €

5,50 €

3,79 € OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...

Predaj mäsa
a domácich výrobkov
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Keď píšem tento 
článok, ešte ne-
viem, či Pellegrini 
naberie odvahu a 
stiahne konečne 
Glváča z funkcie 
podpredsedu par-
lamentu. Cez týž-

deň som postupne zverejnil viac ako 900 
Glváčových správ, ktoré si písal so stroj-
com vrážd Jána a Martiny - s mafiánom 
Mariánom Kočnerom.

Z nich vyplynulo, že Glváč, ako vy-
sokopostavený Smerák. podpredseda 
parlamentu, minister obrany, pravá ruka 
Pellegriniho a Fica - sa tajne opakovane 
stretával s mafiánom, dohadoval s ním 
kšefty, výhody, vynášal mu informácie 
zo spisov, dával mu právne rady, vyba-
voval stretnutia s vysokopostavenými 
úradníkmi ... a všetko tak, aby z toho mal 
mafián Kočner veľký prospech a osoh.

Napríklad 15. mája večer (v nedeľu) 
zorganizoval na žiadosť mafiána Kočnera 
smerák Glváč stretnutie u „Feďa“ - zrejme 
u prezidenta finančnej správy Františka 
Imréczeho. Na stretnutie prišiel aj Dušan 
Pátek, vtedajší šéf daňového úradu Bra-
tislava. Po ich „porade“ a dohodnutí, čo 
bude úloha Dušana Páteka, ho hneď na 
druhý deň vymenoval prezident finanč-
nej správy za svojho 1. viceprezidenta.

Kto je Dušan Pátek? Čuduj sa svete, 
človek, ktorý „zakryl“ podvody Ladisla-
va Bašternáka, kedy okrádal štát (čiže 
všetkých nás) o desiatky miliónov eur. 

Pátek vtedy poslal na kontrolu svoje 
kontrolórky, ktoré za to, že Bašternákove 
podvody odobrili, následne povýšil za 
šéfky oddelení. Inak povedané - najprv 
kamarát Fica a Pellegriniho - Bašternák 
podvedie štát o desiatky miliónov ... ich 
kamarát Pátek to potom zakryje na da-
ňovom úrade ... a následne na žiadosť 
mafiána Kočnera a za asistencie Glváča 
zo špinavca Páteka za odmenu urobia vi-
ceprezidenta Finančnej správy.

Samozrejme v správach je aj kopa 
dôkazov o iných Glváčových stretnutiach 
s mafiánom Kočnerom - o ktorých pred-
tým tvrdil, že sa nikdy neudiali. V správa 
je napríklad informácia, že Glváč vedel 
(a zrejme aj mafiánovi to umožnil) o tom, 
že Kočner si dosadil aj zástupcu riaditeľa 
SIS !!!

Kam sme to až klesli? Dá sa ešte 
viac? Mafiánovi a objednávateľovi vrážd 
aktívne pomáhali najmocnejší ľudia zo 
Smeru, aby postupne ovládol políciu, 
prokuratúru, súdy, mi-
nisterstvo spravodli-
vosti či SIS. Smeráci 
tým mafii umožnili 
si vytvoriť štát v štáte 
a ako sa len najviac 
dá, sa spreneverili zá-
ujmu svojich voličov. 
Verím, že 29. februára 
spoločne mafii krk 
vykrútime.

Smerák Glváč slúžil mafii

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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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

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

Traktor HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor s integrovaným zberným košom umiest-
neným vzadu s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.

 ■ Motor Briggs & Stratton, hydrostatická prevodovka, šírka 
kosenia 97 cm, zberný kôš 320 l.

Akciová cena: 2 835 €
Bežná cena: 3 020 €

Rider HUSQVARNA R112C
Kompaktný design zaisťuje ľahkú manipuláciu aj v stiesnených priesto-
roch a úsporné skladovanie. Napriek menšej veľkosti ponúka vynikajúcu 
trakciu na svahoch a za mokra. Kĺbové riadenie umožňuje rýchle ma-
névrovanie s minimálnym polomerom otáčania. 

 ■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická prevodovka, 
šírka kosenia 85 cm, hmotnosť 190 kg.

Akciová cena: 2 925 €
Bežná cena: 3 109 €

RADOSŤ Z KOSENIA

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

Traktor HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor s integrovaným zberným košom umiest-
neným vzadu s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.
■ Motor Briggs & Stratton, hydrostatická prevodovka, šírka

kosenia 97 cm, zberný kôš 320 l.

Akciová cena: 2 835 €
Bežná cena: 3 020 €

Rider HUSQVARNA R112C
Kompaktný design zaisťuje ľahkú manipuláciu aj v stiesnených priesto-
roch a úsporné skladovanie. Napriek menšej veľkosti ponúka vynikajúcu 
trakciu na svahoch a za mokra. Kĺbové riadenie umožňuje rýchle ma-
névrovanie s minimálnym polomerom otáčania. 
■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická prevodovka, 

šírka kosenia 85 cm, hmotnosť 190 kg.

Akciová cena: 2 925 €
Bežná cena: 3 109 €

RADOSŤ Z KOSENIA
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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

SPOĽAHLIVÝ
POMOCNÍK DO
KAŽDEJ ZÁHRADY

PLOTOSTRIH
HUSQVARNA 115iHD45
Ľahké používanie, nízka hmotnosť, tichý chod. 
Pre malé až stredne veľké živé ploty.

 ■ Dĺžka lišty: 45 cm, hmotnosť bez akumuláto-
ra: 3,2 kg

Celoročne nízka cena: 265 €
(Cena vr. akumulátora a nabíjačky.)

TRAKTOR HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor so zadným integrovaným zberným košom 

s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.
 ■ Motor Husqvarna V-twin, hydrostatická 

prevodovka, šírka záberu 97 cm.

Akciová cena: 2 845 €
Bežná cena: 3 020 €

HUSQVARNA 450
Najobľúbenejší model s univerzálnym použitím. 
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.

 ■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 449 €
Bežná cena: 499 €

FÚKAČ HUSQVARNA 320iB
Ľahký fúkač s tempomatom, rýchlym štartom a re-
žimom boost.

 ■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon 
(rýchlosť vzduchu): 46 m/s

Akciová cena: 285 €
Bežná cena: 299 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále  vykonáva vývoj výrobkov, 
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

HUSQVARNA 120 Mark II
Vďaka ľahkému štartovaniu a komfortnej 
manipulácii je táto píla ideálna pre menej 
skúsených používateľov.

 ■ Výkon 1,4 kW, dĺžka lišty 14" / 35 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,85 kg.

Akciová cena: 159 €
Bežná cena: 169 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Robotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií 
určená pre stredne veľké trávniky. Inteligentná 
technológia automaticky prispôsobí každodenný 
čas kosenia rýchlosti rastu trávy.

 ■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
 ■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 2 255 €
Bežná cena: 2 399 €

JESENNÁ 
AKCIA

SPOĽAHLIVÝ
POMOCNÍK DO
KAŽDEJ ZÁHRADY

PLOTOSTRIH
HUSQVARNA 115iHD45
Ľahké používanie, nízka hmotnosť, tichý chod.
Pre malé až stredne veľké živé ploty.
■ Dĺžka lišty: 45 cm, hmotnosť bez akumuláto-

ra: 3,2 kg

Celoročne nízka cena: 265 €
(Cena vr. akumulátora a nabíjačky.)

TRAKTOR HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor so zadným integrovaným zberným košom 

s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.s objemom 320 litrov.
■ qvarna V-twin, hydrostatickáMotor Husq

vodovka, šírka záberu 97 cm.prev

Akciová cena: A 2 845 €
Bežná cena: 3 020 €

HUSQVARNA 450
Najobľúbenejší model s univerzálnym použitím.
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.
■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť 

bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 449 €
Bežná cena: 499 €

FÚKAČ HUSQVARNA 320iB
Ľahký fúkač s tempomatom, rýchlym štartom a re-
žimom boost.
■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon 

(rýchlosť vzduchu): 46 m/s

Akciová cena: 285 €
Bežná cena: 299 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále  vykonáva vývoj výrobkov,
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

HUSQVARNA 120 Mark II
Vďaka ľahkému štartovaniu a komfortnej
manipulácii je táto píla ideálna pre menej
skúsených používateľov.
■ Výkon 1,4 kW, dĺžka lišty 14" / 35 cm, hmotnosť

bez lišty a reťaze 4,85 kg.

Akciová cena: 159 €
Bežná cena: 169 €

HUSQVARNA AUTOMOWERH ® 315X
obotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií R
rčená pre stredne veľké trávniky. Inteligentnáu

echnológia automaticky prispôsobí každodenný te
as kosenia rýchlosti rastu trávy.ča

■■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
■■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 2 255 €
Bežná cena: 2 399 €

JESENNÁ
AKCIA

SPOĽAHLIVÝ
POMOCNÍK DO
KAŽDEJ ZÁHRADY

PLOTOSTRIH
HUSQVARNA 115iHD45
Ľahké používanie, nízka hmotnosť, tichý chod. 
Pre malé až stredne veľké živé ploty.

 ■ Dĺžka lišty: 45 cm, hmotnosť bez akumuláto-
ra: 3,2 kg

Celoročne nízka cena: 265 €
(Cena vr. akumulátora a nabíjačky.)

TRAKTOR HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor so zadným integrovaným zberným košom 

s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.
 ■ Motor Husqvarna V-twin, hydrostatická 

prevodovka, šírka záberu 97 cm.

Akciová cena: 2 845 €
Bežná cena: 3 020 €

HUSQVARNA 450
Najobľúbenejší model s univerzálnym použitím. 
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.

 ■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 449 €
Bežná cena: 499 €

FÚKAČ HUSQVARNA 320iB
Ľahký fúkač s tempomatom, rýchlym štartom a re-
žimom boost.

 ■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon 
(rýchlosť vzduchu): 46 m/s

Akciová cena: 285 €
Bežná cena: 299 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále  vykonáva vývoj výrobkov, 
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

HUSQVARNA 120 Mark II
Vďaka ľahkému štartovaniu a komfortnej 
manipulácii je táto píla ideálna pre menej 
skúsených používateľov.

 ■ Výkon 1,4 kW, dĺžka lišty 14" / 35 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,85 kg.

Akciová cena: 159 €
Bežná cena: 169 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Robotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií 
určená pre stredne veľké trávniky. Inteligentná 
technológia automaticky prispôsobí každodenný 
čas kosenia rýchlosti rastu trávy.

 ■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
 ■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 2 255 €
Bežná cena: 2 399 €

JESENNÁ 
AKCIA

SPOĽAHLIVÝ
POMOCNÍK DO
KAŽDEJ ZÁHRADY

PLOTOSTRIH
HUSQVARNA 115iHD45
Ľahké používanie, nízka hmotnosť, tichý chod.
Pre malé až stredne veľké živé ploty.
■ Dĺžka lišty: 45 cm, hmotnosť bez akumuláto-

ra: 3,2 kg

Celoročne nízka cena: 265 €
(Cena vr. akumulátora a nabíjačky.)

TRAKTOR HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor so zadným integrovaným zberným košom 

s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.s objemom 320 litrov.
■ qvarna V-twin, hydrostatickáMotor Husq

vodovka, šírka záberu 97 cm.prev

Akciová cena: A 2 845 €
Bežná cena: 3 020 €

HUSQVARNA 450
Najobľúbenejší model s univerzálnym použitím.
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.
■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť 

bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 449 €
Bežná cena: 499 €

FÚKAČ HUSQVARNA 320iB
Ľahký fúkač s tempomatom, rýchlym štartom a re-
žimom boost.
■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon 

(rýchlosť vzduchu): 46 m/s

Akciová cena: 285 €
Bežná cena: 299 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále  vykonáva vývoj výrobkov,
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

HUSQVARNA 120 Mark II
Vďaka ľahkému štartovaniu a komfortnej
manipulácii je táto píla ideálna pre menej
skúsených používateľov.
■ Výkon 1,4 kW, dĺžka lišty 14" / 35 cm, hmotnosť

bez lišty a reťaze 4,85 kg.

Akciová cena: 159 €
Bežná cena: 169 €

HUSQVARNA AUTOMOWERH ® 315X
obotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií R
rčená pre stredne veľké trávniky. Inteligentnáu

echnológia automaticky prispôsobí každodenný te
as kosenia rýchlosti rastu trávy.ča

■■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
■■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 2 255 €
Bežná cena: 2 399 €

JESENNÁ
AKCIA

SPOĽAHLIVÝ
POMOCNÍK DO
KAŽDEJ ZÁHRADY

PLOTOSTRIH
HUSQVARNA 115iHD45
Ľahké používanie, nízka hmotnosť, tichý chod. 
Pre malé až stredne veľké živé ploty.

 ■ Dĺžka lišty: 45 cm, hmotnosť bez akumuláto-
ra: 3,2 kg

Celoročne nízka cena: 265 €
(Cena vr. akumulátora a nabíjačky.)

TRAKTOR HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor so zadným integrovaným zberným košom 

s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.
 ■ Motor Husqvarna V-twin, hydrostatická 

prevodovka, šírka záberu 97 cm.

Akciová cena: 2 845 €
Bežná cena: 3 020 €

HUSQVARNA 450
Najobľúbenejší model s univerzálnym použitím. 
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.

 ■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 449 €
Bežná cena: 499 €

FÚKAČ HUSQVARNA 320iB
Ľahký fúkač s tempomatom, rýchlym štartom a re-
žimom boost.

 ■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon 
(rýchlosť vzduchu): 46 m/s

Akciová cena: 285 €
Bežná cena: 299 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále  vykonáva vývoj výrobkov, 
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

HUSQVARNA 120 Mark II
Vďaka ľahkému štartovaniu a komfortnej 
manipulácii je táto píla ideálna pre menej 
skúsených používateľov.

 ■ Výkon 1,4 kW, dĺžka lišty 14" / 35 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,85 kg.

Akciová cena: 159 €
Bežná cena: 169 €

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Robotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií 
určená pre stredne veľké trávniky. Inteligentná 
technológia automaticky prispôsobí každodenný 
čas kosenia rýchlosti rastu trávy.

 ■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
 ■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 2 255 €
Bežná cena: 2 399 €

JESENNÁ 
AKCIA

SPOĽAHLIVÝ
POMOCNÍK DO
KAŽDEJ ZÁHRADY

PLOTOSTRIH
HUSQVARNA 115iHD45
Ľahké používanie, nízka hmotnosť, tichý chod.
Pre malé až stredne veľké živé ploty.
■ Dĺžka lišty: 45 cm, hmotnosť bez akumuláto-

ra: 3,2 kg

Celoročne nízka cena: 265 €
(Cena vr. akumulátora a nabíjačky.)

TRAKTOR HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor so zadným integrovaným zberným košom 

s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.s objemom 320 litrov.
■ qvarna V-twin, hydrostatickáMotor Husq

vodovka, šírka záberu 97 cm.prev

Akciová cena: A 2 845 €
Bežná cena: 3 020 €

HUSQVARNA 450
Najobľúbenejší model s univerzálnym použitím.
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.
■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 15" / 38 cm, hmotnosť 

bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 449 €
Bežná cena: 499 €

FÚKAČ HUSQVARNA 320iB
Ľahký fúkač s tempomatom, rýchlym štartom a re-
žimom boost.
■ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,4 kg, fúkací výkon 

(rýchlosť vzduchu): 46 m/s

Akciová cena: 285 €
Bežná cena: 299 €

(Cena bez akumulátora a nabíjačky.)

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 13. 11. 2019. Zodpovednosť za tlačové chyby je vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále  vykonáva vývoj výrobkov,
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

HUSQVARNA 120 Mark II
Vďaka ľahkému štartovaniu a komfortnej
manipulácii je táto píla ideálna pre menej
skúsených používateľov.
■ Výkon 1,4 kW, dĺžka lišty 14" / 35 cm, hmotnosť

bez lišty a reťaze 4,85 kg.

Akciová cena: 159 €
Bežná cena: 169 €

HUSQVARNA AUTOMOWERH ® 315X
obotická kosačka s kompletnou ponukou funkcií R
rčená pre stredne veľké trávniky. Inteligentnáu

echnológia automaticky prispôsobí každodenný te
as kosenia rýchlosti rastu trávy.ča

■■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
■■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 2 255 €
Bežná cena: 2 399 €

JESENNÁ
AKCIA
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

0908 979 469

INZERCIA
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My v strane Sloboda a Solidarita sme si už nie-
čo preskákali, sme poučení z minulosti a vieme, 
že zmena príde vtedy, keď dokážeme prekročiť 
svoj tieň. Tento týždeň sme ho spoločne dokázali 
prekročiť priamo v Liberálnom dome. Zástupco-
via demokratickej opozície prijali moje pozvanie 
a absolvovali sme historicky prvé pracovné ro-
kovanie lídrov opozičných strán v tejto zostave.   
Ani jedna pripravená stolička nezostala prázdna 
a pre mňa je to znak v tom pokračovať.

Slovensko je zamotané v chápadlách. Našou 
úlohou je vymaniť našu krajinu z mafi e, korup-
cie a rozkrádania. Odťať chobotnici chápadlá.              
A samozrejme, spolupracovať a diskutovať. Pre-
tože keby sme mali na všetko rovnaký názor, ale-
bo by nás spájali kšeft y, sme pekne všetci v jed-
nej strane a tíško šúchame nohami. Navyše by to 
bola ideálna príležitosť, aby vznikla ďalšia nová 
strana. Nemusíme sa na všetkom jednohlasne 
zhodnúť, aby sme vedeli spolu vychádzať.

Dôležité je, že máme spoločný cieľ – vymeniť 
túto korupčnú vládu a priniesť zmenu. Koalície 
sa tvoria až po voľbách, pretože roz-
hodnete vy, milí voliči. My však 
chceme byť pripravení, aby sme 
potom nemuseli strácať čas.     
Veríme, že po voľbách pretaví-
me našu spoluprácu do funkčnej 
vlády.

Máme nádej, komunikácie 
demokratickej opozície začala

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Ľudovít Paulis je vysokoškolský učiteľ a vedec, 
ktorý sa po návrate zo zahraničia snaží rozvíjať 
vedu a výskum v oblasti medicíny na Slovensku. 
Podporu vedy a výskumu vidí ako kľúčový pred-
poklad moderného a sebavedomého Slovenska. 

Svoje domáce a zahraničné skúsenosti chce 
využiť na to, aby dostupné zdroje pre vedu a vý-
skum boli použité efektívne a cielene na výrazné 
zlepšenie vedecko-výskumných výstupov Slo-
venska a jeho zatraktívnie v súťaži o pracovné 
miesta s vyššou pridanou hodnotou. Presadzuje 
naviazanie fi nancovania na hodnotiteľné vedec-
ké výstupy, maximálnu transparentnosť pri pri-
deľovaní grantov a projektov. Taktiež presadzuje 
maximálne využitie zdrojov EÚ pre túto oblasť. 
Kauzy spojené s ich doterajším čerpaním a níz-
ka miera využitia týchto prostriedkov sú obrov-
ským premárnením príležitostí, aké sa už nikdy 
nesmie opakovať.

„Razantný rozvoj vedy a výsku-
mu môže posunúť Slovensko                 
na úplne inú úroveň z pohľa-
du udržateľnosti pracovných               
miest a výšky platov,“ hovorí 
Ľudovít Paulis, ktorý je záro-
veň tvorcom programu SaS pre        
oblasť vedy a výskumu.

Prioritou musí byť moderné 
a sebavedomé Slovensko

Ľudovít Paulis

Zdravý rozum je 
najlepší recept

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - pro� lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

+421 904 465 115

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
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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

0905 859 679

INZERCIA
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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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Príprava rekonštrukcie „rozpráv-
kového“ domčeka v Novej Sedlici 
pokračuje podľa plánu. Vedenie 
Rozhlasu a televízie Slovenska 
(RTVS) o tom informovalo na roko-
vaní Rady RTVS.

Administratívno-prípravnú časť spo-
lu s verejnými obstarávaniami by RTVS 
rada finalizovala do konca prvého 
kvartálu budúceho roka. Následne rea-
lizačné práce aj s premiestnením a sa-
náciou jednotlivých prvkov objektu by 
mohli byť hotové do konca roka 2020.

Podľa vízií RTVS by výsledkom 
renovácie nemala byť len záchrana 
jedinečného symbolu detstva viace-
rých generácií, ale aj atraktívne miesto 
predstavujúce ďalší impulz na rozvoj 
cestovného ruchu v regióne.

Ľudový dom v Novej Sedlici, naj-
východnejšej obci SR v okrese Snina, 
s rozlohou viac ako 37 štvorcových 

metrov postavili v prvej polovici 20. 
storočia. Od roku 1987 je národnou 
kultúrnou pamiatkou. V rokoch 1994 
až 1996 prešiel komplexnou obnovou. 
Avšak bývalá majiteľka sa odsťahova-
la do Českej republiky, nehnuteľnosť 
začala chátrať, v súčasnosti je v značne 
zdevastovanom stave. RTVS s cieľom 
rekonštrukcie koncom roka 2018 kúpi-
la od obce pozemok, na ktorý domček 
premiestni, a tiež samotnú nehnu-
teľnosť. V rámci rekonštrukcie na 
domčeku vymenia strechu, poškodené 
drevené hranoly, stropný krov, oke-
nice a okná, dvere, drevené podlahy. 
Vymurujú tiež komín a nanovo zvonku 
i znútra dom omietnu. RTVS má k dis-
pozícii i dotáciu vo výške 74.500 eur, 
ktorú jej pridelilo Ministerstvo kultúry 
(MK) SR z dotačnej schémy Obnovme 
si svoj dom. Vo vynovenom domčeku 
zriadi RTVS stálu expozíciu depozitára 
detských programov.

Domček deduška Večerníčka ožije

» TA SR

Náš projekt je už vo svojej poslednej 
tretine a práve v tejto etape sme pre 
žiakov, ktorí sa na základnej škole vo 
svojom voľnom čase učia nemčinu, pri-
pravili malé prekvapenie. Pozvali sme 
deti z rakúskeho Weikendorfu, a pre 
všetkých sme pripravili školu v prírode.

Na tejto škole v prírode, ktorá sa kona-
la v neďalekej obci Moravský Svätý Ján, 
sa zúčastnilo spolu viac než 60 detí. Išlo 
o deti vo veku 6 až 10 rokov, ktoré na-
vštevujú Základnú školu v Záhorskej Vsi 
a Weikendorfe. Milé bolo, že sa na podu-
jatí mohli zúčastniť obe pani riaditeľky i 
p. Hans Zimmermann, starosta Weiken-
dorfu a tým aj oficiálne, navonok  pod-
porili tento medzinárodný projekt.

Pre deti boli pripravené rozličné ak-
tivity. Hra boli rozdelené do štyroch 
blokov : 1. Spoznávacie hry, 2. Jazykové 

hry, 3. Pohybové a uvoľňujúce hra a 4. 
Hra s dôrazom na životné prostredie 
okolo nás. Pri spomínaných hrách deti 
pracovali v zmiešaných skupinách – 
teda starší s mladšími, Rakúšania so 
Slovákmi. Tak mali deti možnosť trochu 
sa navzájom spoznať.niečo spolu zažiť, 
spolupracovať a popri tom sa naučiť 
niečo z cudzieho jazyka, z jazyka nášho 
suseda.

Spolupráca bola výborná, v šetci 
krásne spolupracovali, zapájali sa do 
aktivít, boli veselí a kreatívni. Žiaci za-
žili spolu veľa príjemných chvíľ, zábavy 
a popri tom sa veľa naučili. A to nehovo-
rím len o cudzom jazyku.

Na záver patrí všetkým, čo sa podie-
ľali na škole v prírode, jedno veľké ĎA-
KUJEME.

 Mgr. Jana Báchorová,  lektorka NJ

Škola v prírode
v Moravskom Svätom Jáne
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU

V nedeľu 20. 10. ožilo nebo nad lúkou 
pri mlyne pestrofarebnými lietajúcimi 
drakmi.

Nádherné slnečné počasie, príjem-
ný vetrík a pohodová jesenná atmosfé-
ra sprevádzali tradičnú jesennú Šarka-
niádu, ktorú zorganizovalo Centrum 
voľného času.

Pretekári vynaložili maximál-

ne úsilie dostať svojich zverencov do 
výšky. Toto bolo odmenené krásnym 
pohľadom na oblohu, ako i peknými 
cenami od poroty.

Blahoželáme víťazom výtvarnej aj 
lietacej časti podujatia.

Ďakujeme sponzorom za pekné 
ceny a Radovi Glembusovi za profesio-
nálne ozvučenie.

Šarkany v povetrí 

» cvč
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Obete hôr si na Symbolickom cin-
toríne pri Popradskom plese uctili 
ich príbuzní, priatelia či známi. 

„Od poslednej pietnej spomienky 
pribudlo v limbovom háji pod Ostrvou 
ďalších osem tabuliek s menami tých, 
ktorí prišli o život v Tatrách či iných 
horstvách,“ informovala Martina Pet-
ránová zo Štátnych lesov Tatranského 
národného parku (ŠL TANAP-u), ktoré 
spomienku každoročne organizujú a 
zároveň sú správcom Symbolického 
cintorína.

Účastníci sa už tradične zišli na Po-
pradskom plese a prečítaním mien obe-
tí Tatier na slovenskej i poľskej strane 
za posledný rok vzdali hold všetkým, 
ktorí v horách prišli o svoj život. Pietny 
akt už tradične ukončila omša.

„Momentálne sa pod Ostrvou 
nachádza 386 tabuliek, na ktorých je 
vygravírovaných dokopy 511 
mien obetí hôr. Za rok pribudlo 
osem tabuliek s 13 menami, 
pričom šesť ľudských životov 
si vyžiadali Vysoké Tatry,“ pri-
pomenula Martina Petránová. 
Schvaľovanie nových tabuliek 
s menami obetí je v kompe-
tencii Kuratória Symbolického 
cintorína, ich inštalovanie má 
na starosti Stredisko terén-
nych služieb ŠL TANAP-u. 
Správca cintorína sa stará aj 
o údržbu celého areálu vráta-
ne povestných detvianskych 

krížov a kaplnky, v ktorej sa nachádza 
zvon s mottom Mŕtvym na pamiatku, 
živým pre výstrahu!

Symbolický cintorín (1525 m) je 
turistami hojne navštevované pamät-
né miesto v blízkosti Popradského 
plesa pod západnými stenami Ostrvy. 
Nachádza sa v limbovom poraste na 
pamiatku tých, čo nechali svoje živo-
ty vo Vysokých Tatrách a výnimočne i 
Tatrancov, ktorí zahynuli vo svetových 
horách. Pre návštevníkov je každoroč-
ne uzavretý od 1.novembra do 15.júna. 
Propagátorom, ako aj konkrétnym rea-
lizátorom myšlienky založiť symbolic-
ký cintorín obetí hôr bol akademický 
maliar Otakar Štáfl (1884 až 1945), kto-
rý sa spolu s manželkou a niekoľkými 
priateľmi pustil r. 1936 do výstavby die-
la. Verejnosti ho odovzdali r. 1940. 

Pamiatka na tých, ktorí sa nevrátili

» red
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €

15
-0

03
9

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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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
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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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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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

Jeseň patrí vo všeobecnosti k najob-
ľúbenejším ročným obdobiam. Na jeseň 
sa listy odejú do pestrého šatu, počasie 
je takisto ešte príjemné a príroda nás 
láka na prechádzku. Šarkany, vyrezáva-
né helloweenske tekvice a jesenné tvo-
renie s prírodninami, ktoré nazbierame 
počas prechádzky, jednoducho k jeseni 
neodmysliteľne patria.

Preto sme aj my v Záhorskej Vsi ne-
váhali a zorganizovali sme  v materskej 
škole šarkaniádu. Pozvali sme na ňu i 
našich kamarátov z MŠ v Angerne a sme 
radi, že naše pozvanie prijali a že sme sa 
16.10.2019 opäť stretli.

Po úvodných pozdravoch a po de-
siatej si deti s pani učiteľkami trošku 
zaspievali a zatancovali. Potom sme sa 
rozdelili do menších skupín a mohli sme 
začať pracovať. Najprv som ale deťom 
vysvetlila, že voľakedy si naše babičky 
a dedkovia veru šarkany nekupovali v 

obchode, ale si ich sami vytvárali. My 
sme chceli túto tradíciu oživiť a tiež uká-
zať, že sme rovnako kreatívni, šikovní a 
zruční ako oni. Zvládli sme to na jednot-
ku. Naše šarkany možno vidieť na spo-
ločnej fotografii  sú originálne, veselé a 
krásne. Potom si každé dieťa vytvorilo 
ešte malého šarkana, ktorého si mohli 
vziať domov a skrášliť si ním napr. svoju 
detskú izbičku.

Deti mali samozrejme i dostatok času 
na hru, ktorú tak ľúbia a potrebujú. 
Okolo obeda išli naši rakúski kamaráti 
domov.

Myslím, že sme spoločne zažili jeden 
pekný, tvorivý, veselý jesenný deň, na 
ktorý budeme radi spomínať. A sme 
radi, že aj p. Boris Šimkovič, náš pán 
starosta, mohol zostať krátko medzi 
nami a poobdivovať detské práce.

 Mgr. Jana Báchorová, 
lektorka NJ

Šarkaniáda v Záhorskej Vsi
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Už doslova vnútropolitická fraška 
sprevádza posledné dni členstva 
Veľkej Británie v Európskej únii. 
Jej dôsledkom môžu byť aj viaceré 
komplikácie v živote našich obča-
nov, ktorí pracovali či pracujú na 
britských ostrovoch.

Sociálna poisťovňa upozorňuje ob-
čanov pracujúcich vo Veľkej Británii a 
Severnom Írsku, aby pamätali na to, že 
doklady o ich práci a sociálnom zabez-
pečení z tejto krajiny môžu byť pre nich 
v budúcnosti veľmi dôležité. Vo vlast-
nom záujme by si preto mali uchovať 
napríklad pracovné zmluvy, výplatné 
pásky či číslo sociálneho zabezpeče-
nia. Tieto doklady môžu mať pre nich 
osobitný význam najmä v súvislosti 
s blížiacim sa vystúpením Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie.

Odkladať si doklady o práci a dô-
chodkovom poistení zo zahraničia je 
všeobecná zásada, pretože môžu po-
istencovi výrazne uľahčiť situáciu a 
urýchliť neskoršie vybavovanie dávok 
na Slovensku alebo v inej krajine EÚ, 
kam sa presunul. V prípade Spojeného 
kráľovstva je ešte situácia špecifická v 
tom, že na inštitúcie, na ktoré sa v sú-
časnosti vzťahuje povinnosť spolupra-
covať v oblasti sociálneho zabezpeče-

nia s inštitúciami členských štátov EÚ, 
sa po brexite táto povinnosť vzťahovať 
nemusí (napr. povinnosť potvrdzovať 
existenciu poistenia). V takom prípade 
odložené doklady môžu poistencovi 
zásadne pomôcť a ovplyvniť rozho-
dovanie o dávke, ktorú bude poberať. 
Týka sa to i jeho starobného dôchodku, 
pri ktorom sa mu v budúcnosti zohľad-
ní aj obdobie odpracované v Spojenom 
kráľovstve.

Čo sa týka zdravotnej starostlivosti 
- do 31. decembra 2020 sa nič nemení. 
Občania SR, žijúci v Spojenom kráľov-
stve, bez ohľadu na to, kedy do krajiny 
prišli (pred brexitom/po brexite), tak 
isto ako aj turisti – občania SR a štu-
denti – občania SR, študujúci v Spoje-
nom kráľovstve do 31. decembra 2020 
budú mať garantovanú zdravotnú sta-
rostlivosť presne tak ako doteraz.  Do 
skončenia prechodného obdobia bude 
EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoloč-
nú reč na uspokojivom trvalom riešení 
do budúcnosti a to pravdepodobne for-
mou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o 
sociálnom a zdravotnom zabezpečení 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

Máte príbuzných vo Veľkej Británii?

» red

Nie vzhľadom k, ale vzhľa-
dom na. Nie ako tomu bolo, ale ako to bolo.

Slovenčina naša
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Pád komunizmu v r. 1989 prepísal nielen dejiny, ale aj hranice. Do troch rokov sa rozpadol Sovietsky zväz, 
Juhoslávia aj Československo. V Európe pribudlo 22 nových diplomaticky uznaných republík.

Desaťročie rozpadu režimov a vznik nových štátov

Rozpad Československa bol oproti násiliu, 
ktoré sprevádzalo rozpad ZSSR či Juhoslávie, 
až čítankovo pokojný. V Európe bol „zamatový 
rozvod“ dlho vyzdvihovaný ako model riešenia 
nešvárov medzi národmi. Prečo sa len na Balkáne 
nedalo  dohodnúť rovnako civilizovane? Ale to, že 
rozchod prebehol pokojne, ešte neznamená, že 
zostal bez následkov. Niektoré z nich cítiť dodnes. 
Napríklad v tom, aký má časť našej demokratickej, 
na Európu a na Západ orientovanej opozície 
problém zobrať do úst slová ako vlasť či národ. 
 
■   Národný populizmus

V každej krajine sú nejakí nacionalisticky ladení 
populisti. A spravidla sú to tí, ktorí sa oháňajú 
národnými vlajkami a symbolmi. Slovenskí 
populisti sú dobre známi; vo svete koná podobne 
Národný front vo Francúzsku či Alternatíva pre 
Nemecko v zjednotenom Nemecku. Stavajú sa 
nielen do pozície bojovníkov za vlasť, ale aj do 
anti-európskych pozícii. Práve v EÚ (či NATO) často 
vidia najväčšieho nepriateľa národa. Rovnako sa 
prezentujú aj naši fašisti či nacionalisti.

■   Demokratickí národovci
Rozdiel vidno v správaní demokratických, 

pro-EÚ či prozápadných strán u nás a vo svete. 
Napríklad tie vo Francúzsku, Dánsku aj Holandsku 
sú jednoznačne za členstvo v EÚ, ale zároveň sú 

hrdo pro-národné. V EÚ otvorene bojujú za záujmy 
krajiny. Vedia, čo ako krajina chcú a potrebujú a v 
Únii si to bezostyšne chránia. Systematicky menia 
EÚ vo svoj obraz tak, aby Európska únia posilnila 
ich záujmy, ich hodnoty, ich diplomaciu alebo ich 
hospodárstvo.

■   Slovenské rezervy
V EÚ sa dnes učíme povedať, čo nechceme 

- napr. povinné kvóty pre azylantov. Ale už 
podstatne menej často vieme povedať, čo vlastne 
chceme a ešte si to aj presadiť. Nie sme v takejto 
spoločnosti sami – ani napr. Česko či Slovinsko 
na tom nie sú zásadne lepšie – ale to by nám 
nemalo byť útechou. Ešte stále príliš veľa našich 
úradníkov rozmýšľa, ako keby bol rok 2004 a my do 
EÚ ešte len vstupujeme: vtedy sme sa totiž museli 

prispôsobovať jej pravidlám. To však už 15 rokov 
neplatí, už dávno by sme tie pravidlá mali písať aj 
my, spolu s ostatnými členskými krajinami.

■   Dedičstvo „delenia“
Keďže nositeľom nápadu samostatnosti 

Slovenska bol najmä Vladimír Mečiar, v hlavách 
mnohých prozápadne orientovaných demokratov 
sa — celkom pochopiteľne — idea štátnosti 
postupne spojila s korupciou a autoritárskym 
režimom. V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej demokratické 
strany. Ale naše štátne symboly si túto spoločnosť 
nevybrali. Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 
prisvojiť a zabojovať za ne. Demokratické sily sa 
nemali postaviť proti vlajke pred parlamentom. 
Mali by hrdo pod ňou osobne vystupovať. Lebo tie 
najúspešnejšie demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi národom a Európou. 
Majú jedno aj druhé.

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 3NOVEMBER  89 

V Mečiarovej tradícii oháňania sa 
vlajkou dnes pokračujú tie najmenej 
demokratické strany. Ale naše štátne 
symboly si túto spoločnosť nevybrali. 
Naopak, treba si dvojkríž a trikolóru 

prisvojiť a zabojovať za ne. 
Lebo tie najúspešnejšie 

demokratické sily a najšikovnejšie 
národy si nevyberajú medzi 

národom a Európou.
Majú jedno aj druhé.
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Stavebné úpravy máme za sebou, 
tak sa pustime do zariaďovania. S 
malým kontom máme tak akurát 
na malý byt, ale nikde sa nepíše, že 
útulný byt musí byť veľkorozmerný, 
skôr naopak.

Na všetko po hrubých stavebných 
prácach potrebujeme plánik. Plánik s 
rozmermi izieb, ktorý sme si nakreslili, 
nám slúži nielen na výpočet množstva 
náterových hmôt, ale aj na zafixova-
nie približných rozmerov nábytku a na 
prehľad o centimetroch, ktoré máme k 
dispozícii. Je naozaj škoda, ak sa nám 
v predajniach zapáči nábytok, ktorému 
prečnievajú nejaké tie centimetre a v 
tom okamihu sa stáva pre nás nepou-
žiteľný. Na odhad sa rozhodne neradno 
spoliehať.

Výber farieb do interiéru je mimo-
riadne dôležitý. V zásade platí, že čím 
svetlejšie, tým priestor pôsobí opticky 
väčšie. Platí to nielen pre 
steny, ale aj nábytok. V 
extrémnom prípade bie-
lymi stenami a bielym 
nábytkom nič nepokazíte 
a dokonca aj sanitárne 
premaľovanie časom bude 
bez problémov. Biely ná-
bytok, ale aj steny, strop, 
kuchynská linka a dokon-
ca aj podlaha - biela má 
schopnosť spraviť žiarivé 
miesto aj z temnice a v ma-
lom byte sa bez tejto farby 

nezaobídete. A napokon - biela je biela, 
netreba hádať odtieň.  Dá sa tak k sebe 
zladiť takmer všetko. Ak si chceme ešte 
viac opticky zväčšiť obytnú plochu, 
môžeme voliť pásy rôznych farieb, platí 
však, že opäť čo najbledších. Vzorom sa 
vyvarujeme. 

Vychytávkou, lepšie funkčným 
zlepšovákom je vymeniť klasické krídlo-
vé dvere za posuvné, prípadne, väčšinu 
z nich odstrániť úplne. Dvere, ktoré sa 
krídlovo otvárajú, sú v malom byte lu-
xusom. Zbytočne totiž zaberajú miesto 
pri otváraní. Navyše, aj keď sú otvorené 
dokorán, za ne nemožno nič postaviť 
alebo zavesiť. A keď už sme pri stenách, 
zázraky s bytom urobia strategicky 
umiestnené zrkadlá. Zrkadlo však nie 
je vhodné umiestňovať oproti vchodo-
vým dverám a do spálne. Naopak z ta-
kzvanej polizby spraví jedna zrkadlová 
stena naozaj impozantný priestor.

Zariaďujeme si menší byt

» red
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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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• 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
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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

Posledné
dva týždne

OBROVSKÝCH
zliav

Nie naprieč spektrom, 
ale všade, v každej politickej strane.

Slovenčina naša
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Medzi Galantou a Bratislavou na 
brehu Malého Dunaja leží obec 
Jelka, ktorá sa pýši unikátnou 
pamiatkou. V malebnom prí-
rodnom prostredí ukrýva vodný 
kolový mlyn, ktorý je po rekon-
štrukcii opäť otvorený a priprave-
ný vítať svojich návštevníkov.

Najstaršie písomné doklady o mlyne 
pochádzajú z roku 1894 a predstavujú 
plány lodného mlyna Jozefa Németha, 
ktoré vyhotovil diplomovaný merník 
a stavebný podnikateľ z Budapešti 
Sándor Visnovsky. Z nich sú známe 
konštrukcia a technický popis lodné-
ho mlyna, polohopisný plán úseku 
Malého Dunaja v chotári Jelka a plán 
využitia vody mlyna. Po roku 1899 sa 
však uskutočnila prestavba lodného 
mlyna na mlyn kolový. Časom prešiel 
mlyn viacerými zmenami a prestavba-
mi. Jednopodlažná budova mlyna sa 
zmenila na viacpodlažnú pred rokom 
1916.

Zistite ako mlyn fungoval
„Technologické zariadenie mlyna 

pozostáva zo sústavy hnacej, prevo-
dovej a mlecej. Hnaciu sústavu tvoria 
hať a veľké vodné koleso, pod ktorým 
na štyroch reťaziach visela doštená 
plošina zabezpečujúca prívod vody 
na lopaty kolesa,“ objasňuje fun-
govanie mlyna Izabela Danterová, 
etnologička Vlastivedného múzea v 
Galante. „Prevodová sústava mlyna je 
viacstupňová. Prvý stupeň pozostáva 
z hlavného ozubeného kolesa a z jed-
ného menšieho ozubeného kolesa. 
Druhý prevodový stupeň tvorí dvojica 
ďalších ozubených kolies. A nakoniec 
cez kužeľový pastorok na hriadeli s 
remenicami rôznych rozmerov sa ro-
tačný pohyb pomocou remeňov pre-
náša podľa individuálnych otáčok na 
jednotlivé stroje pracovnej sústavy. 
Prvá remenica na hriadeli je brzda, 
pomocou ktorej sa činnosť mlyna v 

prípade potreby pozastaví. Druhá re-
menica poháňa vodorovný skrutkový 
transportér, pomocou ktorého sa me-
livo dostane do násypného koša. Ďal-
šia remenica je napojená na lúpačku. 
Vedľa nej umiestnená remenica slúži 
na poháňanie skrutkových transpor-
térov a výťahového systému v hor-
nom podlaží mlyna. Koleso chránené 
drevenou kazetou slúži na prácu s 
valcovou stolicou. Posledná remenica 
poháňa šrotovník. Na mlynskom leše-
ní stojí šrotovník a valcová stolica. Šrot 
pre zvieratá spracovávali v šrotovníku, 
v ktorom sa nachádzajú dva mlynské 
kamene, dolný stacionárny a horný 
otáčajúci sa,“ prezrádza etnologička.

Ako mleli obilie
Z násypného koša sa obilie na 

zomletie dostalo medzi kamene a po-
tom pomocou skrutkového transpor-
téra sa cez otvor sypalo do vreca. Obi-
lie na múku, pred tým ako ho zomleli 
na valcovej stolici, očistili v trieri na 
čistenie obilia, olúpali v lúpačke, a 
potom cez výťahový systém sa dosta-

lo medzi valce na mletie. Triedenie 
múky, krupice a otrúb vykonávali 

triediče na preosievanie a dávkovanie 
do vriec podľa druhov. Trier – čistič 

obilia používali aj na čistenie obilia na 
siatie. Počas zabíjačiek a žatvy podľa 
požiadavky v mlyne mleli aj kukuricu. 
„Denný výkon mlyna bol 10 q chlebo-
vého obilia a podobné množstvo obi-
lia na šrot. Za mletie platili takzavné 
mýto, čo činilo 10 percent z meliva. 
Némethov mlyn, ako sa vodnému ko-
lovému mlynu tiež hovorí, bol známy 
tým, že v mlyne mleli prevažne raž, a 
to vynikajúco,“ dodáva I. Danterová.

Mlyn prešiel nedávno
rozsiahlou rekonštrukciou

Zástupcovia Trnavského samo-
správneho kraja, Obce Jelka a Vlasti-
vedného múzea v Galante po rozsiah-
lej rekonštrukcii spoločne sprístupnili 
v máji tohto roka Vodný kolový mlyn 
v Jelke širokej verejnosti. Rekonštrukč-
né práce sa vzťahovali na všetky dôle-
žité časti mlyna, ako je statické zabez-

pečenie objektu, vrátenie strechy do 
pôvodného tvaru, vybudovanie bez-
bariérového vstupu, očistenie, zakon-
zervovanie a ošetrenie drevených častí 
budovy, rekonštrukcia sústavy mecha-
nizmu mlyna. Tiež bolo zakúpené aj 
nové vnútorné vybavenie mlyna pre 
vystavené exponáty. Elektroinštalačné 
práce zahŕňali inštaláciu osvetlenia, 
bleskozvodu, kamerového systému, 
elektronického zabezpečovacieho sys-
tému a elektronickej požiarnej signali-
zácie. V rámci revitalizácie areálu bola 
obnovená budova strážnej služby – in-
focentra, boli vytvorené nové priesto-
ry pre exponáty skanzenu, upravili sa 
chodníky.

Prechádzka skanzenom
V areáli vodného mlyna tak nájdete 

aj skanzen, čiže expozíciu miestneho 
poľnohospodárstva v 20. storočí. V no-
vom objekte môžete obdivovať tradič-
né nástroje obrábania pôdy a chovu 
dobytka. Sú to pluhy a plúžence, vozy 
a sane, ale aj menšie artefakty, ktoré 
predstavujú prácu miestnych remesel-
níkov, napríklad kováčov, tesárov, sto-
lárov či kolárov. Nachádza sa tam tiež 
včelín a holubník, ktoré pripomínajú 
hospodársky dvor miestnych gazdov v 
prvej polovici 20. storočia.

Kedy je mlyn a skanzen
otvorený pre verejnosť

Počas letnej sezóny, teda od 1.apríla 
do 31.októbra môžete mlyn navštíviť 
od pondelka do nedele vždy od 9.00 
do 20.00 h. Počas zimnej sezóny, teda 
od 1. novembra do 31. marca tam máte 
príležitosť zavítať od pondelka do ne-
dele vždy v čase od 9.00 do 16.00 h.

Zdroj foto: Trnavský samosprávny kraj
Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zistite ako mlyn pracoval aj ako sa mlelo obilie

Objavte čaro 
Vodného kolového mlyna Jelka

Vodný kolový mlyn Jelka.

Zaujalo nás

Slávnostné otvorenie mlyna po rekonštrukcii v roku 2019.

Areál v okolí mlyna.



MAzel19-43 strana -11

TV PROGRAMMALACKO 11

06:00 Teleráno 08:30 Di-
gitálny svet 08:35 Zámena manželiek 09:45 
Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 
13:35 FARMA 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ 
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci pe-
ňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Susedia 21:20 FARMA 22:30 Rodinné prípady 
00:20 Kobra 11 01:20 FARMA 02:35 Cestovatelia 
v čase 03:55 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 9-1-1 14:40 SÚDNA SIEŇ 15:50 ZÁ-
CHRANÁRI 16:40 NAŠI 17:30 NOVINY 17:55 MOJA 
MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 
NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE PO-
ČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 
Myšlienky vraha 01:00 ZÁCHRANÁRI 01:55 KRI-
MI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:10 Profesionáli III. 13 
03:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:40 Najkrajšie miesta na potápanie  09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 
10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 
Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:25 Najkrajšie 
miesta na potápanie  16:55 Rodina doktora Kleista 
17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 
Daň z lásky 22:10 Reportéri 22:40 Rapl 23:40 Fe-
tiše Nežnej revolúcie 00:10 Pán Selfridge 00:55 
Druhá šanca 01:40 Daň z lásky 03:15 Dámsky klub

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Svokra 09:50 Oteckovia 10:45 Ro-
dinné prípady 11:45 Kobra 11 13:40 FARMA 15:00 
Policajné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci 
peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Sestričky II. 21:40 FARMA 22:55 Horná Dolná 
00:00 Kobra 11 01:45 FARMA 02:55 Cestovatelia 
v čase 04:15 Policajné prípady 04:55 TELEVÍZNE 
NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Doktori 14:50 SÚDNA SIEŇ 15:50 
POLICAJTI V AKCII 16:50 NAŠI III. 6 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM 22:00 MINIS-
TRI II. 22:35 Myšlienky vraha 00:30 POLICAJTI V 
AKCII 01:30 KRIMI 02:00 NOVINY TV JOJ 02:50 TOP 
STAR 03:05 Profesionáli 

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:40 Najkrajšie miesta na potápanie  09:10 
Rodina doktora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 
13:55 Folklorika 14:25 Druhá šanca 16:25 Najkraj-
šie miesta na potápanie 16:55 Rodina doktora 
Kleista 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Mediciovci 21:25 Stará škola 22:30 
Ponorka 23:30 Ray Donovan 00:15 Druhá šanca 
01:00 Mediciovci 02:00 Ponorka 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 
10:50 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 13:50 FAR-
MA 15:05 Policajné prípady 16:00 Rodinné prí-
pady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 
17:50 Lovci peňazí 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZ-
NE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO-
VINY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Dru-
há šanca na život 22:20 FARMA 23:15 Susedia 
00:00 Kobra 11 01:55 FARMA 02:55 Cestovatelia 
v čase 04:15 Policajné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 Doktori I. 3,4 14:50 SÚDNA SIEŇ 
15:55 ZÁCHRANÁRI 16:50 NAŠI III. 7 17:30 NOVINY 
17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 
KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 
NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 DELUKSE 10 21:35 ČAU, 
LUJZA! 23:00 Myšlienky vraha 23:55 Myšlienky 
vraha 00:55 ZÁCHRANÁRI 01:50 KRIMI 02:20 NO-
VINY TV JOJ 03:05 Profesionáli 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie 09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklo-
rika 14:25 Druhá šanca 15:10 Kultúrne dedičstvo 
16:00 Správy RTVS 16:25 Najkrajšie miesta na 
potápanie  16:55 Rodina doktora Kleista 17:50 
Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Voj-
na policajtov 22:20 Sloboda voľby 00:10 Stará 
škola 01:10 Vojna policajtov 02:55 Autosalón

06:00 Teleráno 08:30 Ex-
trémne premeny Slovensko - Druhá šanca na 
život 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 
11:45 Kobra 11 13:50 FARMA 14:55 Policajné prípa-
dy 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Lovci peňazí 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 
21:40 FARMA 22:55 Sestričky II. 00:00 Kobra 11 
02:00 FARMA 02:50 Cestovatelia v čase 04:10 
Policajné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 
EXTRÉMNE PRÍPADY 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
V ohni 7,8 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:30 Pestún-
ka v akcii 17:30 NOVINY 17:55 MOJA MAMA VARÍ 
LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Lovec: Zimná vojna 23:00 S kožou na trh 01:05 
KRIMI 01:35 NOVINY TV JOJ 02:30 SÚDNA SIEŇ 
03:20 ZÁCHRANÁRI 03:55 Profesionáli III. 16 04:55 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA  

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:40 Naj-
krajšie miesta na potápanie  09:10 Rodina dok-
tora Kleista 10:00 Zajtrajšie noviny 10:55 Duel 
11:20 5 proti 5 12:20 Dámsky klub 14:20 Hurá do 
záhrady 16:25 Najkrajšie miesta na potápanie 
16:55 Rodina doktora Kleista 17:45 Duel 18:15 5 
proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 
Fetiše Nežnej revolúcie 22:10 A.I. Umelá inteli-
gencia 00:35 Neskoro večer 01:25 Rodina dokto-
ra Kleista 02:10 A.I. Umelá inteligencia 

PONDELOK 28.10.2019
markíza markíza markíza markíza

TV JOJ

rTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

rTVS rTVS rTVS

utOrOK 29.10.2019 strEDa 30.10.2019 štvrtOK 31.10.2019

06:00 Priatelia Toma a Jerry-
ho 06:05 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 
06:25 Frajeri na vlnách 08:00 Saxána a Lexikon 
kouzel 10:05 Oteckovia 11:10 Monštrá verzus vo-
trelci 12:55 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 13:20 
Popoluška naruby 15:15 Duch 17:50 Lovci peňazí 
17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 
POČASIE 20:15 Športovec mesiaca 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 FARMA Západ vs. Východ, kto 
z farmárov získa výhru 75 000 €? MN 12 22:45 
Kráska a zviera 01:00 Popoluška naruby 

06:00 NOVINY TV JOJ 06:50 
KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SpongeBob v 
nohaviciach VIII. 14 08:40 Labková patrola  I. 13 
09:10 Cililing a Zver-Nezver 10:40 Pestúnka v 
akcii 12:40 Dedo 15:20 Tučniaky z Madagaska-
ru 17:10 Popolvár najväčší na svete 19:00 KRIMI 
19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJ-
LEPŠIE POČASIE 20:35 Coco Americká animovaná 
rodinná dobrodružná fantazijná komédia. MN 
12 2017 23:00 To nie si ty 01:30 Dedo 03:45 Pro-
fesionáli III. 17 04:45 KRIMI  

06:30 Správy RTVS „N“ 07:20 
Góly - body - sekundy 07:40 Folklorika 08:05 
Becassine: Poklad Vikingov 09:30 Domovníkov 
syn 10:40 Zbojnícky tanec 12:05 Divoká Sardínia 
13:00 Starý včelár 14:05 Folklorika 14:30 Roz-
právky bratov Grimmovcov: Sedliakova múdra 
dcéra 15:35 Svätý Peter 19:00 Správy RTVS 19:55 
Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Svä-
tá Barbora 22:25 Obyčajní ľudia 00:25 Svätá 
Barbora 02:15 Obyčajní ľudia 04:20 Tajomstvo 
mojej kuchyne  

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
05:55 Priatelia Toma a Jerryho 06:10 Nové dob-
rodružstvá Toma a Jerryho 06:30 Saxána a Lexi-
kon kouzel 08:35 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 
09:00 Monštrá verzus votrelci 10:45 Láska na 
druhý pohľad 13:10 Tvoja tvár znie povedome 
15:50 Kráska a zviera 18:20 Smotánka 19:00 
TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Americký zabijak Akč-
ný film MN 15 (USA) 2017 D. O‘Brien, M. Keaton, 
S. Lathanová, Ch. Vegová, S. Adkins. 22:45 Inter-
stellar 02:20 Americký zabijak  

05:20 NOVINY TV JOJ 06:10 
KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:30 SpongeBob v 
nohaviciach VIII. 15,16 08:40 Labková patrola  I. 
14,15 09:50 PRÁZDNINY II. 7 10:55 NAŠI I. 10,11 
12:20 MILÁČIKOVO 12:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ 
TALENT 14:30 Lovec: Zimná vojna 17:00 Hačikó: 
Príbeh psa 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 
20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ČES-
KO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:10 HROBÁRI 5 22:50 
Vražedná opatrovateľka 00:35 Rokerky 02:35 
Halloween II. 04:25 KRIMI 04:55 NOVINY TV JOJ  

06:15 INUI 06:40 Včielka Maja 
07:35 Sofia Prvá 08:10 Levia stráž 08:35 Fidlibum 
09:00 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:00 Merlin 10:45 
PPPíter v Afrike 11:15 On air 11:40 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 12:45 Neprebudený 14:00 V dobrej 
spoločnosti 14:40 Grand hotel 16:00 Poirot: Dob-
rodružstvo Hviezdy západu 16:50 Fetiše Nežnej 
revolúcie 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom, 
zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Luisa Spag-
noli 00:10 Grand hotel 01:25 Poirot: Dobrodružstvo 
Hviezdy západu 02:20 Komisár Manara 

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 
06:00 Šmolkovia: Strašidelný špeciál 06:20 
Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:00 
Monštrá verzus votrelci 08:45 Kráska a zvie-
ra 11:10 Popoluška naruby 13:00 Na telo 13:45 
Babovřesky 3 16:00 Horná Dolná 17:15 Susedia 
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie 
povedome Šou, v ktorej môžete byť kýmkoľvek! 
Osem známych slovenských osobností v koži 
svetoznámych interpretov. Moderuje Martin Ni-
kodým. MN 12 23:10 Duch 01:50 Interstellar 

05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV 
JOJ 07:05 SpongeBob v nohaviciach VIII. 17 07:40 
Tučniaky z Madagaskaru 09:25 Knight Rider 7,8 
11:20 Popolvár najväčší na svete 13:20 Coco 15:50 
NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ 
BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 
ŠPORT 20:35 12 hrdinov Americký akčný vojnový 
historický film. MN 15 2018 Ch. Hemsworth, M. 
Shannon, M. Peňa, N. Negahban 23:40 Odobrať 
z priateľov 01:25 12 kôl 03:05 Profesionáli 03:45 
MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA  

05:25 Správy RTVS „N“ 06:50 
Nezbedný havran 07:05 Snehuliak Albi 07:45 
Rodinka líšok a jazvecov 08:00 Levia stráž 08:50 
Táraninky 09:05 Kriminálka 5.C 09:40 Autosalón 
10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Ob-
čan za dverami 13:35 Poirot: Dom na myse 2.časť 
14:35 Quo vadis 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Ta-
jomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 
Zlatý podraz 22:15 Toman 1/2 23:30 Poirot: Dom 
na myse 2.časť 00:25 Quo vadis  

markíza

TV JOJ

rTVS

PiatOK 1.11.2019 sObOta 2.11.2019 NEDEľa 3.11.2019
markíza

TV JOJ

rTVS

markíza

TV JOJ

rTVS

Tip 
na SObOTný 

Večer

2.11.2019 20:30  
americký 

zabiJak
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„Pochopiť potreby ľudí s 
obmedzenou schopnosťou 
rečovej komunikácie je ná- 
ročné. Cieľom projektu Pre 
lepšie porozumenie bolo 

navrhnúť a vyvinúť komuni-
kačný so�ware určený na 
zlepšenie pochopenia po- 
trieb, želaní a pocitov klien- 
tov s mentálnym znevýhod-
nením a so sťaženými ko- 
munikačnými schopnosťa-
mi,“ hovorí Lucia Vidano-
vá, projektová manažérka  
zo Vstúpte. 
 
Individuálny  prístup
je dôležitý

„Vo svojej práci kladieme 
mimoriadny dôraz na in- 
dividuálny rozvoj klienta, 
vnímame jeho potreby a že- 
lania. Problém nastáva 
vtedy, keď naši klienti ne- 
dokážu svoje potreby slovne 
zade�novať, keďže majú 
výrazne zhoršené komuni-
kačné schopnosti. Tak vzni- 
kajú výrazne rozdiely v pro- 
grese v porovnaní s komuni-
katívnymi klientmi,“ dopĺ- 

Malacká nezisková organizácia Vstúpte, ktorá poskytuje sociálne služby 
ľuďom s mentálnym postihnutím, uspela v tvrdej konkurencii v grantovom 
programe Digitálne technológie pre dobro 2019 Nadácie Slovak Telekom pri 
Nadácii Pontis. Do Vstúpte získali 7000 € určených na vývoj komunikačné-
ho so�waru. 

ňa zastupujúca riaditeľka 
organizácie Katarína Mar- 
tincová.  „Nie vždy okolie 
porozumie, a tak vznikajú 
stereotypy v aktivitách, kto- 

ré týmto klientom možno až 
tak nevyhovujú. A každý 
vieme, že keď sa v niečom 
necítime až tak dobre, 
progres je omnoho pomalší, 
ako v prípade, keď nás niečo 
baví. Preto sa domnievame, 
že vytvorenie medzičlánku v 
komunikácií, akéhosi nosite-
ľa informácie o želaní klien- 
tov, môže tento problém 
výrazne zlepšiť. Preto sme 
prišli s projektom Pre lepšie 
porozumenie.

So	ware má pomôcť 
k pochopeniu 

Vo Vstúpte mali pred letom 
pred sebou náročnú úlohu -  
vyvinúť jednoduchý komu-
nikačný soware, ktorý 
prostredníctvom digitál-
nych technológií dokáže 
pochopiť potreby, želania a 
pocity mentálne postihnu-
tých klientov, práve s veľmi 

sťaženými komunikačnými 
schopnosťami. „V podstate 
ide o jednoduchú pomôcku. 
Klient dostane do rúk tablet s 
nainštalovaným so�warom 

a prostredníctvom kliknutia 
na „kartičku“ môže začať 
komunikovať so svojím oko- 
lím. Jednotlivé kartičky môžu 
byť personalizované, tak aby 
vychádzali z jeho individuál-
nych potrieb. Hlavným prin- 
cípom je vizuálne zobrazenie 
činnosti, ako napríklad 
„piť“, „ísť von“, „ísť na wc“.
 
Na pomoc si 
prizvali odborníka 

Soware pre Vstúpte 
navrhoval  mladý, no skúse-
ný sowarový vývojár 
Ondrej Vrábel (pozn. redak-
cie, v roku 2018 sa stal 
historicky najmladším čle- 
nom rebríčka Forbes 
30pod30). Ten stojí za tvor- 
bou počítačových Pinf hier, 
ktoré pomáhajú deťom s 
mentálnym postihnutím a 
špeciálnymi vzdelávací po- 
trebami s čítaním, rozozná-

vaním farieb, jednoduchou 
matematikou, orientáciou v 
čase a priestore formou, 
ktorá im je najbližšia. „Pre 
náš účel navrhol veľmi 
jednoduchý, intuitívny prí- 
stup a užívateľsky nenáročnú 
formu nastavenia aplikácie. 
Optimálne nastaviť jednotli-
vé oblasti, ktoré budú v 
komunikácii kryté kartička-
mi, nebolo jednoduché. Dlho 
sme o tom rozprávali s 
rodičmi, špeciálnymi peda- 
gógmi, radili sme sa s odbor-
níkmi,“ hovorí L. Vidanová. 

Neľahká úloha 

Fáza testovania bola najná-
ročnejšia. „Niektorí klienti, u 
ktorých sme si mysleli, že ich 
tento spôsob komunikácie 
zaujme, tablet neprijali. Je im 

to vzdialené, majú vytvorené 
vlastné komunikačné stereo-
typy, ktorým ich najbližšie 
okolie rozumie. Do testova-
nia sme zapojili aj malých 

klientov z malackého detské-
ho domova – žiakov špeciál-
nej a praktickej školy. Tu sme 
narazili zase na to, že deti 
vnímajú tablet ako prostrie-
dok na hranie, pozeranie 
videí na youtube. Čaká nás 
ešte dlhá cesta zdokonaľova-
nia aplikácie a vieme, že to 
bude chcieť veľa trpezlivosti. 
No dali sme sa náročnú 
cestu, avšak s ušľachtilým 
cieľom, takže sa tak ľahko 
nevzdáme. Podpora od Na- 
dačného fondu Telekom pri 
Nadácii Pontis nám dáva 
vietor do plachiet.“

Aplikácia bezplatne 
dostupná 

Aplikácia bude do konca 
roka publikovaná vo 
všetkých hlavných obcho-
doch s aplikáciami. Komu-
nikátor tak bude zadarmo k 
dispozícii všetkým, ktorí 
prejavia záujem využívať ho.  
„Vyzývame všetkých, ktorí 
majú vo svojom okolí nie- 
koho, komu by aplikácia 
pomohla, aby sa nám ozvali 
do Vstúpte. Radi ich usmer-
níme.“

Naše kontakty:
vstupte@gmail.com
0907 538 863 

Text, foto: Vstúpte

Vstúpte uvedie na trh komunikačný so	ware VstupKo 

Projekt Pre lepšie porozumenie podporil 
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Organizácia vďaka podpore z grantu zakúpila dva počítače a desať tabletov, s ktorými
klienti pracujú, a v ktorých bola inštalovaná aj pracovná verzia so�ware VstupKo na
testovanie.


