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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška

15
-0

00
5

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCHafeed

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

LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT

65 €
70 €

115 €

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,

ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00
ROZVOZ ZDARMA!
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700

Lož nemá až tak krátke nohy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekedy lož ubehne hodne dlhý čas a 
trasu, kým ju spravodlivosť zastaví. Lož 
je akési perpetuum mobile. Hypotetické 
periodicky pracujúce čosi, ktoré všetku 
lož už raz použitú, premieňa na lži stále 
nové a nové.

Lži sú aj milosrdné. Tie necháme 
bokom, dostávajú od nás milosť. Prá-
ve preto, že sú milosrdné. Potom sú lži 
účelové. Ich produkcia slúži na získanie 
nejakej výhody, majetku, postavenia, 
moci. To sú lži, ktoré negujú všetky zá-
kladné princípy ľudskosti a civilizova-
nosti. Najodsúdenejšie by mali byť lži 
zákerné, tie, ktoré slúžia na poškodenie 
dobrého mena iného človeka, iného ná-
zorového prúdu, inej voľby.

Všimli ste si, že v životopisoch je 
tak málo života? Životopisy bez života. 
Ale zato s kariérou. S funkciami, s po-
zíciami, s úspechmi. Môže za to úradný 
žáner, ktorý z osobností vylisuje všetku 
šťavu a ponechá len zopár stručných 
faktov. Nemali by sa v životopisoch opi-
sovať ich predkladatelia, aj a či najmä 
ich lásky a nelásky, ich priateľov i od-
porcov, ich záľuby a náruživosti, túžby a 
sny, zvyky a zlozvyky, šťastné náhody i 
trápne omyly? Nemali by byť životopisy 
o živote ako takom? 

Uchádzať sa o úspech, raziť si cestu 

k nemu na základe lží je nielen bezcha-
rakterné, ale aj smutné. A ešte smutnej-
šie je, že v mnohých prípadoch padá lož 
na úrodnú pôdu. Že lož je obdivovaná, 
oceňovaná, glorifikovaná a žiadaná. 
Pritom lož v ľudských osudoch má na 
svedomí všetko zlo, s ktorým sa museli 
a musia stále ľudia pasovať. Boj so lžou 
odoberá tvorivú energiu, lož nemilo-
srdne dekapituje nádeje a prirodzenú 
potrebu žiť v slušnom svete.

Katechismus katolíckej cirkvi nepo-
zná pojem dovoleného klamstva. V pät-
nástich paragrafoch píše o klamstve, 
zakaždým ho jednoznačne odsudzujúc. 
To znamená, že lož je hriechom a nielen 
hanebnosťou. Okolnosti nemôžu zme-
niť mravnú akosť samotných skutkov. 
Nemôžu nejaké samo o sebe zlé správa-
nie učiniť ani dobrým, ani správnym.

Vážení čitatelia, občania, neverte 
lžiam, ak túžite po lepšom 
živote. Nech už klame 
ktokoľvek. Luhári spoloč-
nosti nikdy neponúkli nič 
dobré. Iba sami sebe.

Želám vám pekný 
jarný týždeň.
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KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

0903 792 674
www.kamex.sk

Hurbanova 2942, Senica

20 rokov na trhu!
NOVÉ TVARY

1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

ZĽAVY
PRE SENIOROV
Príďte sa presvedčiť!

ZADARMO:
doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo

hrobu, záruka 36 mes.

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

TERAZ
VEĽKÁ ZĽAVA

NA VYSTAVENÝ
TOVAR

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.
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ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky
MUDr. Ingrid Kriváòová

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

•Keramické fazety, korunky,
mostíky, protézy

•Lieèba parodontitídy
•Stomatochirurgia

•Zubná hygiena•Pieskovanie
Srdeène vítame nových pacientov
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

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

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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TEPOVANIE
HĹBKOVÉ

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

0917 466 250

• dôchodcovia
• ZŤPZĽAVA:
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Tel.: 0910 644 981

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

0905 859 679

INZERCIA
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Stále je 
ťažko a 
s m u t n o 
nám všet-
kým, nič už 
nie je také, 
ako bolo predtým. Všade 
chýba Tvoj hlas, mali sme 
Ťa radi a Ty nás. Dňa 15. 
3. 2019 uplynulo 5 rokov, 
čo nás opustila naša mi-
lovaná mama, starenka, 
prastarenka Jolana Gabr-
helová z Perneka. Za Teba 
sa modlíme, aby Ti Pán 
Boh milosť dal, keď si Ťa 
k sebe povolal. S láskou 
a úctou spomínajú dcéry 
Veronika, Edita a syn Peter 
s rodinami. Kto ju poznal, 
spomenie si, kto ju mal 
rád, nikdy na ňu neza-
budne.

Dňa 17. 3. 
2019 uply-
nul 1 rok, čo 
nás opus-
tila naša 
m i l o v a n á 
manželka, mama, babka 
Helena Hricová rod. Gum-
bírová z Lozorna. S láskou 
spomínajú manžel, dcéry 
a syn s rodinami.

Dňa 20. 3. 
2019 uply-
nul 1 rok, čo 
nás navždy 
o p u s t i l a 
naša milo-
vaná Irena Wirthová rod. 
Andrlová. S láskou spomí-
na najbližšia rodina. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Čas plynie, 
s m ú t o k 
z o s t á v a , 
tá strata v 
srdci bolieť 
neprestáva. 
Dňa 21. marca 2019 uply-
nuli 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný Vla-
dimír Gecler z Perneku. S 
úctou a láskou spomína 
sestra Mária a celá ro-
dina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú 
spomienku.

Občianska
riadková
inzercia

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

Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Rodina je zák-
ladnou bunkou 
spoločnosti. Hnu-
tie OĽANO jej preto 
od svojho vzniku 
venuje osobitnú 
pozornosť. Nepre-

behla snáď ani jedna schôdza parlamen-
tu, na ktorú by naše hnutie nepredloži-
lo aspoň jeden návrh zákona s cieľom 
pomôcť slovenským rodinám (a nie len 
úplných).

Osobitnú pozornosť venujeme rodi-
ne a rodinnej politike aj v hĺbkovom re-
ferende, ktoré pripravujeme. Až 7 otázok 
spomedzi 17, ktoré sme navrhli, sa týka 
problémov našich rodín. Dnes vám pred-
stavíme 4 z nich:

5. Príspevok od 4. mesiaca tehoten-
stva. Pracujúce a študujúce matky by 
mali mať nárok na materský príspevok 
vo výške rodičovského príspevku už od 
4. mesiaca tehotenstva. Aj vďaka tomu-
to opatreniu by pravdepodobne mnoho 
žien, ktoré podstúpia interupciu len z 
ekonomických dôvodov, prehodnotilo 
svoje rozhodnutie a dieťa by riadne do-
nosilo.

6. Hypotekárne prázdniny rodi-
nám. Rodič dieťaťa do 6 rokov by mohol 
požiadať banku o plný odklad splátok 

hypotéky. Chceme pomôcť rodičom, kto-
rí majú starosti s výchovou malých detí, 
aby si starosti so splácaním hypotéky 
mohli odložiť a posunúť na menej nároč-
né obdobie, kedy už ich deti budú samo-
statnejšie.

7. Flexibilná rodičovská dovolenka. 
3 roky „materskej“ a rodičovskej by si 
mohli obaja rodičia rozdeliť medzi seba 
podľa ľubovôle. Čerpať by ju mohli naprí-
klad aj zároveň, každý po roku a pol.

8. Miesto v škôlke pre každé dieťa. 
Každé dieťa od 3 rokov by malo mať nárok 
na bezplatné miesto v škôlke. Ak by mu 
však aj napriek tomu nebolo poskytnuté, 
získal by rodič každý mesiac odškodné 
vo výške príspevku na starostlivosť o 
dieťa. OĽANO to považuje za základnú 
spravodlivosť, ktorá 
však na Slovensku 
dlhé roky naplatí 
pre každého.

Ide nám o Slo-
vensko pre rodiny. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.

ps: A nezabudnite 
ísť v sobotu voliť 
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
720 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
619 € brutto + príplatky a bonus
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Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy,
na ktoré tisíckrát denne spomíname.
Márne ju naše oči všade hľadajú, márne po
tvári slzy stekajú. Čas plynie, slzy vánok suší,
no bolesť v našich srdciach neutíší...

Dňa 26. marca 2019 si pripomíname 15. výročie, 
čo nás navždy opustila naša milovaná dcéra
DANIELA ŠIŠULÁKOVÁ, rod. Horváthová zo Závodu.
Za tichú spomienku ďakujú a s láskou na ňu spomínajú
rodičia, bývalý manžel s rodinou, starenka, celá ostatná
rodina, priatelia a známi.
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Uplynulo 31 rokov od odchodu  nášho
milovaného manžela, otca, dedka a brata
F�NTIŠ� KLEINEDLE�.

To že sa rana zahojí, 
je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť zostáva 
a tiché spomínanie.

S láskou spomíname...

S láskou na neho spomínajú manželka
Mária, syn Jozef, Ladislav, František , Jaroslav

s manželkou, 6 vnúčat a ostatná rodina. 
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Kto bol milovaný,
nebude zabudnutý... 

Uplynuli 4 roky od odchodu  nášho
milovaného manžela, otca, dedka a brata 
JOZEFA MACEJA. 
S láskou a úctou naňho spomínajú
manželka Anna, dcéra Gabriela
s manželom, vnúčatá  Barborka a Dávid
a rodiny jeho súrodencov.
                                         S láskou spomíname... 

15
-0

02
1

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
MAREC

2019

krátka
dodacia lehota

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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0905 387 063

INZERCIA
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

SPOMIENKY
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v Malackách, Stupave a v ob-
ciach okresu: Závod, Studienka, 
Malé Leváre, Veľké Leváre, Pla-
vecký Mikuláš, Plavecké Podhra-
die, Rohožník, Gajary, Sološnica, 
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad, 
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Pla-
vecký Štvrtok, Pernek, Jablonové, 
Lozorno, Marianka, Borinka, Zo-
hor a Vysoká pri Morave

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné slovensko

stredné slovensko

Východné slovensko

bV 57.000 bratislavsko Východ
bz 67.000 bratislavsko Západ
ds 26.000 dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
sc 25.000 senecko
se 31.000 senicko+skalicko
tO 38.000 topoľčiansko+PE+BN
tn 52.000 trenčiansko+DCA+IL
tt 45.500 trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

bb 50.000 banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
Mt 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
Pb 30.000 Považsko=PB+PU
Pd 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

bJ 29.000 bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
Ks 22.250 Košicko okolie
sL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
sn 30.000 spišsko+LE+GL

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

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Limitovaná ponuka 100 kusov
s navigáciou zadarmo

www.kia.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., je 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 4,9-7,9 l/100 km, emisie CO2. 129-180 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

SUV Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.
Zmeňte svoje sny na reálne dobrodružstvá a vychutnajte si nové zážitky 
s rodinným SUV Kia Sportage. Využite atraktívne cenové zvýhodnenie až 1 300 € 
a ako darček vám navyše pribalíme zimné pneumatiky. Aby ste na svojej ceste už 
nikdy nezablúdili, máme pre vás limitovanú extra ponuku na 100 kusov vozidiel Kia 
Sportage vo výbave Gold s navigačným systémom a 8“ dotykovou obrazovkou 
ZADARMO. Poponáhľajte sa, táto limitovaná ponuka platí len do konca februára 2019.

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

1300 €
NAVIGAČNÝ
SYSTÉM
ZADARMO

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

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

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

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

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny
+

bezproblémové

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

igorkrajcir01@gmail.com
0908 420 353
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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» montáž plávajúcej
podlahy

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

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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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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Dňa 21. 3. 
2019 sme si 
pripomenu-
li 5. výročie 
úmrtia Mi-
lana Roz-
boru z Malaciek. Spomína 
otec a brat Miro. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Dňa 27. 
marca 2019 
si pripomí-
name 1 rok, 
čo nás na-
vždy opus-
til náš syn Peter Ftáčnik z 
Malaciek. S láskou spomí-
najú rodičia a sestra.

Čas plynie, 
smútok zo-
stáva. Dňa 
27. 3. 2019 
si pripo-
míname 2. 
výročie úmrtia Jiřiny Ho-
rínkovej z Veľkých Levár. 
S láskou a úctou spomína 
manžel, dcéra, vnuk Dávid 
a ostatná rodina.

Sú vety, 
ktoré mu už 
nikdy nepo-
vieme, sú 
chvíle, na 
ktoré nikdy 
nezabudneme, sú okami-
hy, na ktoré stále spomí-
name. Dňa 28. 3. 2019 si 
so žiaľom v srdci pripomí-
name 2. smutné výročie 
úmrtia nášho milovaného 
syna a brata Jána Široké-
ho z Lábu. S láskou spomí-
na celá rodina.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 1-izb byt 36 m2 
na Štúrovej ul.v Malac-
kách, po čiastočnej rekon-
štrukcii, 3/8 posch., cena 
65000 €.Tel. 0944203927
» Predám 3-izbový byt 
na prízemí na ul. 1. mája 
v Malackách (vnútrob-
lok oproti Gymnázia).Tel. 
0918723764

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.
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VÝBEROVÉ KONANIE
Obec Jakubov v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov v y h la s u j e

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jakubov

s nástupom od  01.07.2019
Nevyhnutné požiadavky:
- kvali�kačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné 
predpoklady a osobitné kvali�kačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 
- absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- bezúhonnosť
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
- zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ostatné kritéria a požiadavky:
- znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
- absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou)
- aktívne ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC ( Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné)
- riadiace a organizačné schopnosti
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca 
Doklady, ktoré je potrebné doložiť k prihláške a výberové konanie:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis (s uvedením presnej adresy, telefonického a mailového kontaktu) 
- overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
- overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
- overená kópia dokladu o pedagogickej praxi
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy 
- doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti je do 15.00 hod., dňa 02.05.2019, rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného 
úradu v Jakubove. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte 
v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezvisko a textom „VÝBEROVÉ KONANIE NA 
RIADITEĽA ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Jakubov, 900 63 Jakubov č. 191.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením 
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky do výberového konania. Neúplné prihlášky nebudú akceptované.  
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Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

Ponúkame: stabilnú a �zicky nenáročnú prácu vhodnú pre manuálne zručných ľudí • 
bonusový systém – dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, príspevok na čistenie
OOPP, príplatky nad rámec Zákonníka práce, cafeteria, príspevokna ubytovanie • 
zabezpečené stravovanie priamo na pracovisku • práca v čistom pracovnom prostredí 
• 8-hodinové zmeny (2-zmenná prevádzka) 
Plat: nástupný plat 717 €, po skúšobnej dobe základ. plat 732 € + 62 € variabilná zložka
• 20 € dochádzkový bonus • príspevok na čistenie oblečenia • príspevok na dopravu
Požiadavky: manuálna zručnosť • zodp. prístup k práci • práca vhodná pre absolventov
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie: 
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01  Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.

OPERÁTOR VÝROBY
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KLIMATIZÁCIA

w w w . k l i m a t i z a c i a . i n f o

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

PREDAJ - MONTÁŽ - SER VIS
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PREDÁM 2 IZBOVÝ BYT V STUPAVE
2x balkón, 1x garážové státie, 1x vyhradené parkovanie

Info: 0903 716 701 
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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) cena 0,08 EUR/kg

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
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VODOINŠTALÁCIE
PLYNOINŠTALÁCIE

KÚRENIE
0903 425 708

0908 979 469

INZERCIA

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

01 AUTO-MOTO / predaj        
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VÝZNAM 
STAVEBNÉHO 
SPORENIA 
STÚPA

Od začiatku tohto roka platia v stavebnom sporení nové 
podmienky. Aj napriek tomu, záujem ľudí oň neklesá. 
Práve naopak, dnes nadobúda oveľa väčší význam. 
O najzásadnejších zmenách, ale aj vízii do ďalších rokov 
hovoríme s Milanom Balážom.
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BYTY - PRENÁJOM 04

» Ubytujem partiu ro-
botníkov v Stupave.Tel. 
0902284542
» Dám do dlhodobého 
prenájmu 1-izb byt, zaria-
dený, v rod.dome, samo-
statný vchod, Malé Levá-
re.Tel. 0907480124
» Ponúknite prosím prená-
jom 2-izb bytu / 2 samo-
statné izby, nezariadený 
alebo polozariadený, Ma, 
súrne.Tel. 0918090660
» Ponúkam na prenájom 
1-izb byt v centre Ma, 37 
m2, 8/8 posch, balkón na 
medziposchodí, teplý a sl-
nečný byt, cena 450 € vrá-
tane energií, + kaucia vo 
výške 1 nájmu, voľný od 
1. 4. 2019.Tel. 0905838397
» Prenajmem 2 izbový byt 
s balkónom vo Veľkých 
Levároch, cena dohodou.
Tel. 0903410071
» Dám do prenájmu kom-
pletne zrekonštruovaný 
(12/2018) 1,5 izbový mo-
derný byt na Veľkomo-
ravskej ulici v Malackách. 
Viac info.Tel. 0903482310
» Dám do prenájmu 2izb 
byt-zariadený, MA, 530 s 
energiami. Byt voľný od 
1.4.19. Tel. 0915453836
» Prenajmem 2-izb byt v 
Ma - Juh, 1. posch., 50 m2, 
čiastočná rekonštrukcia, 
čiastočne zariadený, + 
pivnica, cena 450 € s ener-
giami, voľný od 1. apríla 
2019.Tel. 0948091425

DOMY - PREDAJ 05

» Predám 4i rodinný dom, 
centrum Stupavy, 450 m2 
pozemok, 220 000 €, tichá 
ulička.Tel. 0908898025
» Predám 4i rodinný 
dom, centrum Jablono-
vé, 450 m2 pozemok, 180 
000 €, tichá ulička.Tel. 
0908898025
» Predám pekný RD v 
Kostolišti, 6-izb, + garáž, 
letná kuchynka, pozemok 
7,5 á, cena 195.000 €,.Tel. 
0903214187

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám 20 á parcelu v 
Kuchyni 10 m šírka na sta-
veb účely alebo záhradu.
Tel. 0901910401

Občianska
riadková
inzercia

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

Nie zriedkavo sa stáva, že v praxi si 
ľudia zamieňajú zmluvu a  pôžičke so 
zmluvou o  výpožičke, prípadne tieto 
zmluvy považujú za vzájomné ekviva-
lenty. Z tohto dôvodu si v tomto článku 
v  stručnosti vysvetlíme základné roz-
diely medzi týmito dvoma osobitnými 
typmi zmlúv. V prvom rade je potrebné 
uviesť, že zmluvou o pôžičke prenechá-
va veriteľ dlžníkovi veci určené podľa 
druhu a  dlžník sa zaväzuje vrátiť po 
uplynutí dohodnutej doby veci rovna-
kého druhu. 

Na druhej strane zmluvou o výpo-
žičke prenecháva požičiavateľ vypoži-
čiavateľovi vec počas dohodnutej doby 
na bezplatné užívanie. Už z týchto defi-
nícií možno badať, že dispozičné právo 
je pri zmluve o  pôžičke konštruované 
širšie ako pri zmluve o  výpožičke. K 
jednotlivým rozdielom medzi týmito 
dvoma zmluvnými typmi možno dôjsť 
komparáciou ich podstatných znakov. 
Podstatnými znakmi zmluvy o  pô-
žičke sú prenechanie veci na voľnú 
dispozíciu (t. j. prichádza k  prevodu 
vlastníctva k  veci, ktorá sa prenechá-
va), predmet zmluvy o pôžičke, ktorým 
môžu byť jedine druhovo určené veci, 
dočasnosť právneho vzťahu, ktorý na 
základe zmluvy o pôžičke vzniká, po-
vinnosť dlžníka vrátiť vec rovnakého 
druhu, ako aj doba splatnosti vrátenia 
prenechanej veci. 

Podstatnými znakmi zmluvy o vý-
požičke sú prenechanie veci určenej in-
dividuálnymi znakmi (ktoré ju odlišujú 
od iných vecí) do užívania, bezplatnosť 
a dočasnosť užívania. Je potrebné upo-
zorniť na skutočnosť, že predmetom 
zmluvy o  pôžičke môžu byť len hnu-
teľné veci, čo však neplatí pri zmluve 
o výpožičke, kedy predmetom zmluvy 
môžu byť aj nehnuteľné veci. 

Pri zmluve o  pôžičke si zmluvné 
strany môžu dojednať úroky, pri zmlu-
ve o  výpožičke však zmluvné strany 
takúto možnosť nemajú, keďže ako 
sme si už vyššie uviedli, ide o zmluvu 
bezodplatnú. Predmetom zmluvy o pô-
žičke sú najčastejšie peniaze, pričom 
však predmetom môžu byť aj iné dru-
hovo určené veci. Z  toho vyplýva, že 
pri zmluve o pôžičke sa zvyčajne vracia 
iná vec, ako tá ktorá bola prenechaná, 
keďže pri tomto type zmluvy sa pripúš-
ťa aj spotrebovanie prenechanej veci. 

Na druhej strane pri zmluve o vý-
požičke sa vracia totožná vec, t. j. tá 
ktorá bola požičaná.

Základné rozdiely zmluvy o pôžičke 
a zmluvy o výpožičke

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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Obec Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa základnej školy
Požiadavky v súlade s § 5 ods. 3 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., v súlade s § 3 
ods. 5 a § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zákonom 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p:

Predpoklady na výkon funkcie:
• vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
• kvali�kačné predpoklady v súlade so zák.č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných  zamestnancoch
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné 
   predpoklady a osobitné kvali�kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
   odborných zamestnancov,
•  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady,
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ostatné kritéria a požiadavky:
• znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
• aktívne ovládanie štátneho jazyka,
• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,
• �exibilita, schopnosť pracovať samostatne, 
• práca s PC 
• zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt) 
• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov
• overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
   a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadostí: do 16.30 hod. dňa 29.04.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného 
úradu v Gajaroch.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s 
označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:
Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné  nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky do VK.

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

Navštívte našu predajňu:

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600 m². Kosačka je 
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou sledovanie 
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line 
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym 
farebným krytom kolies.

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

2 399 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie väčších 
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy 
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart 
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi 
priechodmi. 

 ■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon 
kosenej plochy až 40 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU

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

Navštívte našu predajňu:

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600 m². Kosačka je
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou sledovanie 
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line 
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym 
farebným krytom kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon 

kosenej plochy až 40 %.

2 399 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER  310HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie väčších 
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy 
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi
priechodmi. 
■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon

kosenej plochy až 40 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU
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KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ 
AKCIA

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

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

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu 
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie. 

 ■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací 
výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
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Bežná cena: 389 €
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Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
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VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 
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Končíš základku?
Vyber si strednú 
podľa seba!

54 stredných  škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti

Bratislavského samosprávneho kraja
rozdelených podľa zamerania

www.strednapremna.sk
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0Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)

www.tavservis.com | 0914 117 466

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

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469
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POZOR LIEK / ZAMESTNANIE

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08

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

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kurčatá na 
mäso živé na zabitie 1,90 
€ / kg a očistené 2,90 € 
/ kg, M.Cauner, Kostoliš-
te 152, 0911 206 783.Tel. 
0908151966
» Darujem 6-roč fen-
ku nem.ovčiaka.Tel. 
0907716800
» Predám kŕmne zemia-
ky 0,10 € a obilie pšenicu 
čistenú 18 € / q, Láb.Tel. 
0903427721
» Predám ibišteky rôzne 
farby.Tel. 0265968232
» Predám andulky 3,50 € 
/ ks a korely 10 € / ks, Ma-
lacky.Tel. 0907585736
» Predám prasiatka od 
100-200kg. Cena 1,50e/
kg. živej váhy. 0911662786

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Predám piano Petrof, 
Ma.Tel. 0902127061
» Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, hodinky, 
pohľadnice a rôzne staro-
žitnosti. Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám miešačku na 
380 V, cena 300 €, pre-
dám veľké búracie kladi-
vo Hitach 52J, cena 600 
€, predám malú miešačku 
na 220 V, cena 150 €, pre-
dám vchodové bezpeč-

Občianska
riadková
inzercia

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

Veľa ľudí sa domnieva, že prírodné 
lieky či doplnky výživy len pomáha-
jú, pritom nemajú nežiaduce účinky a 
nemôžu spôsobovať liekové interak-
cie. Všeobecne sa však dá povedať, 
že ak má mať prírodný liek žiaduce 
účinky, je potrebné sa obávať aj mož-
ných nežiaducich účinkov, alebo aj 
interakcií s inými liekmi, hoci ich vý-
robcovia mnohokrát neuvádzajú. 

Rozchodnica ružová (ľudovo 
zlatý koreň, alebo Rodiola) - Roz-
chodnica nepatrí medzi veľmi známe 
rastliny, avšak extrakty z  nej sa na-
chádzajú vo výživových doplnkoch 
aj na našom trhu. Používajú sa podľa 
odporúčaní výrobcov najmä pri úz-
kostiach, napätí a  strese. Zaujímavý 
je jej neuroprotektívny účinok a efekt 
na pamäťové funkcie. U pacientov s 
tzv. kognitívnym deficitom (porucha 
poznávacích funkcií), zlepšuje Roz-
chodnica kognitívny výkon. Niektoré 
publikácie naznačujú priaznivý efekt 
u pacientov s Parkinsonovou choro-
bu.

Ľubovník bodkovaný - Obsahové 
látky ľubovníka ovplyvňujú enzýmy 
odbúravajúce liečivá v  pečeni. Ľu-
bovník je tzv. induktor – teda zvyšuje 
aktivitu pečeňových enzýmov, čím 
urýchľuje odbúravanie mnohých lie-
čiv. Dochádza k zníženiu a nezriedka 
aj k vymiznutiu účinku liečiva, čo na-
príklad pri liečbe srdcového zlyhania, 
hypertenzie, onkologických ochorení 

môže mať až fatálny následok. 
Grep a citrusy vo všeobecnosti - 

Citróny a grepy sú taktiež obľúbeným 
doplnkom bežných maródov a medzi 
širokou verejnosťou sú považované 
snáď za jediný zdroj vitamínu C. Ich 
pôsobením dochádza k zníženiu me-
tabolizmu liečiv, čo môže viesť k zvý-
šeniu ich hladín v krvi, nárastu účin-
nosti, ale aj toxických prejavov. Zvlášť 
rizikové sú napríklad lieky na liečbu 
vysokej hladiny cholesterolu, niekto-
ré analgetiká, či lieky ovplyvňujúce 
zrážanie krvi.

Informácií o  vplyve rastlín na 
lieky je veľa. Napríklad fialka intera-
guje s  preháňadlami, hloh nevhod-
nou kombináciou s  inými liečivami 
(sedatíva, antihypertenzíva), spôso-
buje únavu, nevoľnosť a  nadmerné 
potenie, ginkgo a jeho extrakty môžu 
ovplyvniť účinnosť liečiv užívaných 
pri poruchách zrážania krvi a  obľú-
bená mäta sa neodporúča pri žlčníko-
vých kameňoch a ochorení žlčníka.

Čo teraz? Máme sa báť vypiť čaj, 
či zjesť ovocie? Isto nie. Avšak pri 
súčasnom, zvlášť dlhodobom užíva-
ní liekov a  akýchkoľvek rastlinných 
prípravkov musí byť pacient opatrný. 
Vždy  je vhodné spýtať sa lekárni-
ka, prípadne lekára či v  prírodnom 
prípravku obsiahnuté látky nemôžu 
ovplyvňovať lieky, ktoré tiež užíva. 

Aj prírodné lieky môžu byť rizikové

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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Obec Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

a  § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta riaditeľa materskej školy

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
• odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č.317/2009 Z.z.
 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
 neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné predpoklady  
 a osobitné  kvali�kačné  požiadavky  pre  jednotlivé  kategórie  pedagogických  zamestnancov  a  odborných 
 zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požadované predpoklady:
• bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zák. NR SR č.317/2009 Z.z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zák. NR SR č. 317/2009 Z.z.
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,
• �exibilita, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať samostatne, 
• práca s PC 

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt) 
• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zák. č. 317/2009
   Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene   
  a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadostí: do 16.30 hod. dňa 29.04.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného 
úradu v Gajaroch.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s 
označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:
Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné  nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky do VK.
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ofotravel@gmail.com
0917 466 250

Do TPP
PRIJMEME
VODIČA
VP sk. B a D

nástupný plat od

1200 €
mes. bru�o
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

REFÍŽISTU - POMOCNÉHO SKLADNÍKA
Plat 700 Eur brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou. Vlastné vozidlo nutné. 
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.
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Dopravná spoločnosť so sídlom v Pezinku prijme na TPP
vodiča pre MKD - prepravy SK-DE-SK
(parkovanie v MA alebo v PK, víkendy doma + bonus na cestovanie)
požadované podmienky:
- prax vodiča min. 4 roky pre skupinu C + E
- platné náležité doklady o zdravot. a psycholog. spôsobilosti
- platná kvalifikačná karta vodiča + karta vodiča do tachografu
Kontakt: 0903 788 417 ,  0905 529 725
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475
v bratislave
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Prijmeme ZAHRADNÍČKU NA PREDAJ
OVOCNÝCH A OKRASNÝCH DREVÍN

Mzda: 4,32 €/ h bru�o

Informácie na tel. č.: 0908 706 258
prosekova@aprozc.sk, www.aprozc.sk

Štefánikova 54, Malacky
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PRIJMEM
ČAŠNÍKA /-ČKU

DO PIVÁRNE
V KOSTOLIŠTI.

NÁSTUP 4 € / HOD.
(AJ NEVYUČENÍ)
Tel. 0908 685 000
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PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická

ruka
Plat do 1600 € v čistom
MA - 0915 503 521

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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nostné dvere so zárubňou 
nové, cena 250 €, predám 
plastové okno komplet aj 
s vonkajšou a vnútornou 
žalúziou, sieťkou a para-
petami, nové, cena 200 
€.Tel. 0910925357
» Predám palivové dre-
vo metrovicu, cena za 
priestorový meter, agát, 
dub, jaseň nza 31 €, boro-
vica za 20 €, agát tenký za 
24 €.Tel. 0904177808

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov 
ZŠ a SŠ a angličtiny pre 
každého.Tel. 0949764183
» Hľadám prácu ako 
murár, obkladač.Tel. 
0950342605

ZOZNÁMENIA 16

» Vdovec 66 r hľadá pria-
teľku.Tel. 0950530780

Občianska
riadková
inzercia

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

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.

Veľmi dôležitý je charakter pozem-
ku. Najmä to, aby na stavenisku nebo-
la voda. Stavebník by to už mal mať v 
tejto etape stavby vyriešené. Zemina 
nesmie byť z pozemku vyplavovaná, 
okolité komunikácie nemožno zanášať 
bahnom zo staveniska, lebo za to hrozí 
vysoká pokuta. Ďalšou nevyhnutnos-
ťou sú inžinierske siete, každá stavba 
potrebuje zdroj energie a prívod vody. 
Ak ešte nemáte na pozemku prívod 
vody a elektrickej energie, tieto siete sa 
zriaďujú na hranici staveniska. Umiest-
nenie pripojenia je však nutné najskôr 
dohodnúť s miestnymi dodávateľmi 
elektrickej energie, či vody. Pri výstav-
be domu určite potrebujete trojfázový 
prúd. A nie, nie je to na smiech – každá 
stavba sa začína zriadením sociálneho 
zariadenia – teda wc a priestoru, kde sa 
možno umyť. Na zabezpečenie toaliet 
dnes už mnohí využívajú možnosť pre-
najať si celú „búdku“, ktoré je ekologic-
ká a aj estetická a hygienická.

A pozor na doklady - Samozrejmé 
je, že sprievodnú dokumentáciu si sta-
vebník svedomite odkladá. Zhotovova-
teľ si napríklad preberie stavenisko pro-
stredníctvom preberacieho protokolu a 
získava povinnosť začať viesť stavebný 
denník, udržiavať na danom pozemku 
poriadok a vykonávať stavebné práce 
súvisiace len s projektom stavby.

Ide sa na základy - Samozrejme, 
žiadne „krokovanie“ neprichádza do 
úvahy. Stavba musí byť precízne zame-

raná, to je úloha pre geodeta. Až potom 
sa možno venovať samotnému pôdory-
su. Už pri vyberaní pozemku je dôleži-
tý vzťah k svetovým stranám. Slnečné 
svetlo ovplyvňuje nielen náladu, ale 
aj výkonnosť človeka počas dňa. Ale o 
tom niekedy v ďalších pokračovaniach 
nášho cyklu. Vytýčenie pôdorysu sa 
realizuje pomocou orientačných bo-
dov, ktoré si môžete stanoviť na príklad 
pomocou drevených kolov. Následne 
pozdĺž ich spojníc nanesiete vapenný 
pás, ktorý určí hranice domu.

Začíname kopať - Hĺbka základov 
závisí od výšky osadenia stavby. Tak-
tiež však závisí na sklone kanalizácie, 
počte schodov, ktoré budú viesť do 
domu a podobne. Už pri výkope zák-
ladov sa umiestňujú do výkopov časti 
bleskozvodu. Do výkopov sa umiestňu-
jú aj inžinierske siete. To znamená po-
trubia, ktoré budú zabezpečovať pre-
nos vody, plynu, či elektriny do domu. 
Je teda nutné myslieť na ne ešte pred 
zaliatím výkopov betónom.

Všetko je vybavené, začíname stavať

» red
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás
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2Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY

DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

ZIMNÉ
ZĽAVY
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

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

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

fasádne
lešenie

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Výrobca okien
VEKA

HĽADÁ
ODBERATEĽOV

0948 466 436
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0 www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

Práca 
v Českej 
republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

VODIČ VZV

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 
VÝROBY
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• KOBERCE
• VINYL • PVC
• LAMINÁTOVÉ
   PODLAHY

• GALANTÉRIA
• BYTOVÝ TEXTIL
• ZÁCLONY
  A ZÁVESY
• TAPETY

Malacky, 1. mája 5470/46
(pri starom cintoríne)
034/ 772 4191, 0905 835 835

Malacky, Záhorácka 46 - AFK
034/ 772 4260, 0910 924 706

lucitex@gmail.com

kusové
koberce

pri kúpe 2 ks
20% zlava
na druhý

kus

AKCIA
AKCIA

záclony

-20%
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VSTAVANÉ SKRINE   •   INTERIÉR NA MIERUVSTAVANÉ SKRINE   •   INTERIÉR NA MIERU

Rastislav Vincek 0905 984 203 • skrine.vincek@gmail.com • Malacky
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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0905 549 332
MALACKY • INKUBÁTOR

Potrebujete

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

vizitky?
My vám dáme

GRAFICKÝ
NÁVRH

+
ZADARMO

1 000 ks len za 33 € bez DPH

?
0908 979 469

0905 859 679

0905 387 063
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OPROTI KINU0908 074 601

U NÁS
KÚPITE VŠETKO

VZDELÁVANIE S KOCKAMI

Kockaté hlavy?

KDEŽE! S nami sa zážitky menia na vedomosti
a LEGO® získava ďalší rozmer.

Info: FB CVČ, www.brickbybrick.sk, 0904 682 466

Hľadajte nás
aj v škôlke.

Krúžok Brick by Brick
začína

v CVČ Malacky. 

PRE DETI
OD 6 ROKOV
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OKENNÉ, DVEROVÉ
SIEŤKY PROTI HMYZU,

ŽALÚZIE, ROLETY
0903 300 378

PREDAJ A MONTÁŽ
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• strojové omietky
    - vápenno-cementové
    - sadrové
• montáž/demontáž lešenia

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ

0908 979 469

INZERCIA
0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

0908 979 469

VIZITKY
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Malé Leváre, Veľké Leváre, Pla-
vecký Mikuláš, Plavecké Podhra-
die, Rohožník, Gajary, Sološnica, 
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad, 
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Pla-
vecký Štvrtok, Pernek, Jablonové, 
Lozorno, Marianka, Borinka, Zo-
hor a Vysoká pri Morave

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné slovensko

stredné slovensko

Východné slovensko

bV 57.000 bratislavsko Východ
bz 67.000 bratislavsko Západ
ds 26.000 dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
sc 25.000 senecko
se 31.000 senicko+skalicko
tO 38.000 topoľčiansko+PE+BN
tn 52.000 trenčiansko+DCA+IL
tt 45.500 trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

bb 50.000 banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
Mt 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
Pb 30.000 Považsko=PB+PU
Pd 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

bJ 29.000 bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
Ks 22.250 Košicko okolie
sL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
sn 30.000 spišsko+LE+GL

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

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

Posledné dni sú učitelia, žiaci i rodi-
čia zavalení (frustrovaní) maturitným 
testovaním.  Táto situácia sa opakuje 
každý rok. Okrem zlého nastavenia 
maturity, ktorá je rozložená na 2 časti 
od seba vzdialené vyše mesiaca, teda 
študenti sa musia dva razy stresovať, 
sa rok čo rok opakujú problémy s tes-
tami, ktoré pripravuje Národný ústav 
certifikovaných meraní vzdelávania 
(NÚCEM). Človek by si pomyslel, že 
nemenné vedenie ústavu zostáva pre 
vysoko kvalitnú prácu. Ba! Či je to 
slovenčina, angličtina, Testovanie 5/9 
alebo maturitný test, neexistuje rok, 
kedy by sa neobjavili trhliny v testo-
vých položkách, ktoré zrejme vymýš-
ľajú ľudia vzdialení od regionálneho 
školstva. Inak by sa nestávalo to, že sú 
úlohy neriešiteľné a sporné.

Ako bežnému učiteľovi mi trvalo 
len 5 minút, aby som objavil 3 chyby v 
testovacích položkách. Iní kolegovia, 
ba žiaci objavili aj ďalšie, ktoré by sa 
v celoslovenskom teste nemali vyskyt-
núť. A práve takto by mal postupovať 
recenzent (autor) testov. Samozrejme, 
treba ho dôstojne zaplatiť. To by však 
nemal byť problém, lebo na základe 
tvrdení ministerstva sa zdá, že testo-
vanie je alfou-omegou vzdelávania. 
Žiaľ!

Nejde o to, že by boli testy ťaž-
ké, že sú žiaci i učitelia lajdáci. Ide o 
neriešiteľné úlohy.  Tento rok sme si 
ani nemohli overiť odpovede, keďže 

NÚCEM neuverejnil kľúč. Vraj čakajú 
na varianty odpovedí a potom začnú 
hodnotiť, čo je postup absolútne ama-
térsky. Na druhej strane, testy žiakom 
nemôžu ani poškodiť, ani pomôcť. Je-
dine ak nedosiahnu formálne požado-
vané percento. Ale z hľadiska ďalšieho 
vzdelávania sú nanič, vysoké školy 
ich neakceptujú. To sa nezmení, po-
kým bude proti nim verejná mienka, či 
už dôvodu, že sú zlé, alebo z dôvodu, 
že sa nekomunikujú s pedagogickou, 
ale aj s laickou verejnosťou.

Po kritike počúvame od ministerky 
či riaditeľky NÚCEM-u samé výhovor-
ky, klamstvá či vysoko odborné argu-
menty, ktorými však obyčajní žiaci ne-
majú šancu disponovať. Pre zlý štátny 
vzdelávací program sa nedajú so žiak-
mi prejsť hlboké zákutia lingvistiky či 
labyrinty literatúry. Isto, žiaci musia 
ísť do hĺbky pri štúdiu. No tá je limito-
vaná. Diskutoval som o teste s odušev-
nenými a vzdelanými slovenčinármi, 
napriek tomu sme nenašli spoločné 
riešenia viacerých úloh.  

Za takéto zlyhania sa v slušnej spo-
ločnosti vyvodzuje zodpovednosť. U 
nás však nie. Už dnes sa desím toho 
nápadu, že bude matematika na ma-
turite povinná., Ak sa dovtedy nena-
pravia chyby v testovaniach, vzniknú 
ďalšie dôvody na demotiváciu našich 
žiakov. 

Maturitná pohroma

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ
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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

Majstrovstvá
Bratislavského kraja 
v JUDO žiakov     

V sobotu 9. marca 2019 sa konali Majstrovstvá 
Bratislavského kraja v Judo žiakov a žiačok v Pe-
zinku. Na súťaži sa zúčastnilo 166 pretekárov Bra-
tislavského samosprávneho kraja vo veku 7 – 14 
rokov. Za náš JUDO-club TJ Strojár Malacky sa zú-
častnilo sedem pretekárov a pretekáriek. V kategó-
rii mladší žiaci a žiačky sa premierovo predstavi-
li – Lucia Brezinová, Lucia Nerádová a Edvards 
Marks Zaharovs. Ostatní naši pretekári nastupo-
vali so skúsenosťami z absolvovaných súťaží.  

Po ukončení váženia zúčastnených pretekárov 
a rozlosovania podľa vekových a váhových skupín 
sa začala súťaž. Napriek tomu, že sa jednalo o žiac-
ke vekové kategórie sme videli pekné zápasy. Na-
šim chlapcom sa síce nepodarilo získať medailové 
umiestnenie. Zato dievčenská časť sa nenechala, a 
ukázala svoje kvality.

Naše pretekárky vo svojich skupinách neskla-
mali a z podujatia sme odchádzali z piatimi titul-
mi:

Majsterka Bratislavského kraja v kategórii star-
šie žiačky - Katarína  OKRUHLICOVÁ

Majsterka Bratislavského kraja v kategórii mlad-
šie žiačky - Tamara  BINČÍKOVÁ                                                                                      

Vicemajsterka Bratislavského kraja v kategórii 
mladšie žiačky -  Lucia BREZINOVÁ

Druhá vicemajsterka Bratislavského kraja v ka-
tegórii mladšie žiačky – Lucia NERÁDOVÁ

Druhá vicemajsterka Bratislavského kraja v ka-
tegórii mini žiačky - Emma MATULOVÁ

Všetkým GRATULUJEME a do ďalších súťaží 
prajeme veľa úspechov.

» jk, foto: jk
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ZA ŽIVOT, POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Hektické chvíle politických debát na 
všetkých úrovniach – od tej verejnej 
spoločenskej cez komunitnú a súkrom-
nú rodinnú až po dialóg vo vlastnom 
svedomí – trvajú len niekoľko týždňov. 
Možno ešte nejaké mesiace budú do-
znievať analýzy, hodnotenia, výčitky 
či pochvaly. Prvé a po ňom druhé kolo 
prezidentských volieb vždy spôsobí ne-
malé roztržky medzi zástancami a od-
porcami finálových kandidátov. Vieme, 
že opäť zaznelo veľa nesplniteľných 
sľubov, no napriek tomu mnohí veríme. 
Bez nádeje sa nedá žiť. S novou tvárou 
prichádza náznak zmeny. Tí, ktorí pre-
žili už veľa volieb, vedia, že nič zásadné 
sa zo dňa na deň nezmení. Dokonca aj 
november 89 ,́ ktorý priniesol obrovské 
vzopätie a  eufóriu, po čase pokračo-
val všedným decembrom a  januárom. 
Akokoľvek by sa nám to historicky ne-
zdalo, život sa tvorí v  každodennosti, 
nie v prelomových míľnikoch. 

Umenie je túto všednosť prijať 
a uvedomiť si jej výnimočnosť. To nám 
pomôže nielen vyrovnať sa s  realitou, 
ktorá nás nie vždy teší, ale hľadať v nej 
nové východiská pre svoj osobný život-
ný príbeh. Hovorí sa, že vedieť zniesť 
neúspech je základom úspechu. A  to 
platí pre neúspešných kandidátov, ako 
aj pre sklamaných voličov. Darmo by sa 
presviedčali o opaku. No rovnako sláva 
víťazov trvá len do nasledujúceho dňa. 
Potom príde tvrdá realita „obhájenia 
titulu“. A tam napokon môže dôjsť ešte 

k väčšiemu pádu. 
Každodennosť nás však nikdy ne-

sklame. Ráno začíname a  večer zistí-
me, čo sa za ten deň podarilo a čo nie. 
Dávame si krátkodobé ciele a ak v ich 
plnení vytrvalo pokračujeme - za me-
siac, rok, dva môžeme urobiť úžasné 
pokroky. Možno nebudeme rovno kan-
didovať na prezidenta, ktorý sľubuje 
pomáhať všetkým a  vo všetkom, ale 
pomôžeme konkrétne svojej dcére po-
varovať deti, vyjdeme si na prechádzku 
so svojím starnúcim otcom, napíšeme 
odvolaciu žiadosť na úrad susedovi 
v  núdzi. Každý deň ponúka netušené 
bohatstvá, ktoré nám do večera môžu 
vrchovato naplniť dušu. Je to dob-
rodružstvo všednosti. 

Ani život prezidenta sa tejto všed-
nosti nevyhne. Ráno začína a  na 
sklonku dňa zvažuje, ako pochodil. 
Splnil? Nesplnil? Niet čo závidieť. Ani 
tisíc poradcov zaňho neprevezme túto 
dennodennú osobnú zodpovednosť. 
Čas ukáže a  preverí jeho predvolebné 
sľuby. Reforma úradu ide totiž rých-
lo, reforma sŕdc pomaly. A  z  pohľadu 
vlastnej osoby zas oveľa ľahšie sa nám 
menia druhí, oveľa ťažšie meníme 
seba. Kiežby sme si aj týmito voľbami 
oživili hodnotu pokory a znovu objavili 
bohatstvo všedného života.

Bohatstvo všednosti 

» Mária Raučinová, Fórum života
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 2019

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 1090 € • 2-hrob od 1390 €

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

ZADARMO: w
w
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

0908 979 469

VIZITKY

napriek výsledku volieb by som sa 
Vám chcel poďakovať za všetku Vašu 
snahu a podporu, za hlasy všetkých 
Vás, pre ktoré ste možno mnohí do-
konca precestovali kus sveta. Ne-
smierne si to vážim, vážim si vašu 
priazeň a podporu, ktorú stále cítim. 
Celý život bojujem za pravdu, právo 
a spravodlivosť. Začal som od seba a 
cez rodinnú podporu sa to prenieslo 
aj k Vám. Bolo a naďalej je mi cťou 
bojovať aj s Vašou podporou, za Slo-
vensko, tradície a právny štát.

Možno máte pocit, že Vaša snaha 
vyšla nazmar, že nemalo žiaden zmy-
sel bojovať. Chcem Vás povzbudiť a 
uistiť Vás, že všetko, čo sa udialo a 
na čom sme pracovali, má zmysel. 
Treba mať tiež na pamäti, že sme stá-
li proti obrovskej presile. Sila nášho 
súpera je nesmierna. Ovláda médiá, 
známe osobnosti, vplyvové skupiny, 
má neobmedzený rozpočet a využíva 
najpodlejšie techniky propagandy a 
manipulovania. 

Niekedy víťazstvá neprichádzajú 
v skokoch, ale prichádzajú pomaly, 
postupne. Túto bitku sa nám síce ne-
podarilo vyhrať, ale podarilo sa nám 
vytvoriť pevné základy pre ďalší po-
stup, vytvorili sme silné informačné 
pole a zasiali myšlienky. Aj s pomo-
cou Vás sa darilo ich rozšíriť a ony 
časom vyklíčia. Veľmi dobre viem, že 
kde neplatí právo, trpia nevinní. 

Viem, že vieru vo víťazstvo a zme-
nu máme v našich rukách.

Ja sa nevzdávam, ideme ďalej!

Vážení fanúšikovia, 
podporovatelia, priatelia,

JUDr. Štefan Harabin
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Kúpte si 4 pneumatiky Michelin
s montážou, zaregistrujte sa,

odpovedzte na otázku a získajte cenuo

Trvanie akcie 15. 3.  - 15. 5. 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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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

Pánske, dámske mikiny

široký
výber
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Každá očistná kúra znamená 
zmenu stravovacích zvyklostí. Sa-
mozrejmosťou je uprednostňovanie 
čerstvej zeleniny a ovocia, vyhýbanie 
sa hotovým jedlám, uprednostňova-
nie celozrnných výrobkov, zníženie 
červeného mäsa, hlavne bravčového, 
uprednostnenie porcií rýb alebo chu-
dej hydiny.

Neoddeliteľnou súčasťou očistnej 
kúry je vyhýbanie sa cukru a soli. Aj 
počas krátkodobej očistnej kúry pred 
jedením jedenkrát denne je účinnejšie 
rozdeliť si diétne jedlo do troch hlav-
ných porcií a prijímať aj bielkoviny v 
podobe chudého mäsa, syrov alebo 
vajíčka. 

Dostatočný príjem tekutín 2-3 litre 
denne je nevyhnutný, hlavne vody a 
bylinkových čajov. 

Vzorový jedálny lístok na 3 dni od-
ľahčujúcej kúry:

1. DEŇ
Raňajky: 1 vajce na tvrdo, 1 celozrnný 
toast, 1/2 grepu, čaj alebo káva

Obed: Polovica konzervy tuniaka vo 
vlastnej šťave, 1 toast,  čaj alebo voda
Večera: 2 plátky chudého mäsa, šálka 
zelených fazuliek, šálka mrkvy

2. DEŇ
Raňajky: 1 opečený toast,  1 avokádo, 
čierna káva alebo čaj. 
Obed:  1 šálka tvarohu alebo cotta-
ge syra, 1 paradajka 
Večera: 2-3 plátky šunky, 1 šálka bro-
kolice, ½  šálky mrkvy, ½ banánu. 

3. DEŇ
Raňajky: 1 jablko, 5 plátkov syra, by-
linkový  čaj 
Obed: 1 porcia ryby na 
pare, 1 šálka mrkvy, 1 
šálka karfiolu
Večera: dusené hydi-
nové prsia, 1 šálka ša-
látu, ½ pomaranča 

Jarné očistné kúry II.

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

metabolizmu a výživy

16
-0

00
2

• 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, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

OBROVSKÉ
MARCOVÉ

Z¼AVY
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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
ZIMNÁ AKCIA

-30% NA PRÁCU
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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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
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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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

0905 387 063

INZERCIA
0905 859 679

INZERCIA
0908 979 469

INZERCIA
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SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
HLINÍCKA 1, 831 52 BRATISLAVA
Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj

4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

• 2682 K mechanik počítačových sietí 
• 2697 K mechanik elektrotechnik 
• 3795 K klientsky manažér pošty 
• 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

Prihlasovanie na štúdium do 10. 4. 2019

Dobré uplatnenie

na trhu práce
Študuj IT!
Má budúcnosť.

www.sositba.sk

16
-0

11
4

silný partner

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY 
smer Veľké Leváre bývalý autoservis

0911 950 299
CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 
0949 636 264

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

w w w. s t r e c h y b e j z . s k
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Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora regionálneho rozvoja

ntrumCeÚRAD VLÁDY

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie

Ústredie práce,
sociálnych vecí 
a rodiny

Podpora procesu Duálneho vzdelávania prostredníctvom zvýšenia kvality 
organizácií a jednotlivcov v regióne Záhorie – „DUAL Q -PLUS“

Pozvánka

Si siedmak, ôsmak či deviatak?  Ešte váhaš pri výbere svojho povolania?
Ak chceš 

vedieť čo je a ako prebieha duálne vzdelávanie,
zistiť ako funguje spolupráca firiem a stredných odborných škôl vo forme praxe,
získať informácie o aké študijné odbory je v regióne záujem alebo prostredníctvom prezentácií 
firiem a škôl nazrieť "za ich brány",
„virtuálne“ sa pozrieť, kde bude prebiehať teoretická či praktická príprava v rámci štúdia,

tak príď na „DUAL DAY 2“ MALACKY 2019 a zapoj sa medzi 200 vybraných žiakov základných 
škôl v okrese Malacky, ktorí sú prostredníctvom základných škôl na akciu prihlásení.
Pozývame všetkých záujemcov – siedmakov, ôsmakov i deviatakov, ale aj rodičov, na prezentáciu 
kľúčových a zaujímavých firiem z nášho regiónu a stredných škôl zapojených do procesu prípravy a 
realizácie duálneho vzdelávania alebo do inej formy praktickej prípravy študentov.

Prezentujúce firmy majú záujem pracovať s mladými ľuďmi a investujú do moderných technológií, kde je 
automatizácia procesov a robotizácia na vysokej úrovni. Stredné odborné školy sú zamerané predovšetkým na 
študijné a učebné odbory pre kľúčové povolania súčasnosti, ale aj budúcnosti.

„Dual Day 2“ Malacky 2019 je jednou z možností ako využiť potenciál žiakov, nadchnúť ich pre odbory budúcnosti 
a vytvoriť im priestor pre ich ďalší budúci kvalifikačný rast. Je to tiež šanca pre zabezpečenie ich dobrej budúcnosti, 
kvalitného života ako aj finančnej samostatnosti.

 „DUAL DAY 2“ Malacky 2019
KEDY: 26.3.2019,  od 08:00 do 14:00

KDE: Malacky, Event Hall – Priemyselná 5863, 901 01 Malacky
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ZÁHRADNÉ PRÁCE, PROJEKTY
✔ údržba záhrad, trávnikov
✔ závlahy, čistenie jazierok
✔ sadenie, presádzanie, kosenie
✔ vyžínanie, vertikutácia
✔ odvetvovanie
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✔ výchovný rez ovocín
✔ strihanie živých plotov
✔ striekanie proti škodcom
✔ výrub, prierez rizikových stromov
✔ odvoz odpadu ...

možnosť CELOROČNEJ ÚDRŽBY vašej záhrady
✆ 0902 182 789
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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0903 438 961
0908 577 901

topa.studne@gmail.com

VŔTANIE
STUDNÍ

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

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

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

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

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.)
tel. č.: 034/772 39 97  •  www.spuchlak.sk  •  pon: 0800 – 1630, ut– pia: 0800 – 1800, so: 0800 – 1200

široký výber hnojív pre všetky druhy plodín

Trávne semená
- rôzne druhy

Osviežte Váš trávnik - široký
výber prevzdušňovačov

a trávnikových hnojív

Trávnikové
hnojivo

s účinkom
proti burinám

Jarné hnojivá
pre trávniky

Likvidátor plsti
- hnojí a náhrada
za prevzdušnovač

Drobné ovocie - jahody, maliny,
čučoriedky, kiwi, rakytník,
vinič, egreše, ríbezle a iné

Ovocné stromčeky - jablone, hrušky,
slivky, broskyne, marhule, čerešne,

višne a iné - Stlpovité stromčeky

Postrek
proti

prezimujúcim
škodcom

Postrekovače
(1-16L) 

a náhradné
diely

Supresívny
substrát

na paradajky
a papriky

Spojíme i nemožné - široký výber
hadicových spojok a príslušenstva

Mikorhízne huby SIMBIOM pre dokonalý rast
Mulčovacia

kôra 70 L
(triedená)

Poradenstvo
v oblasti

postrekov

POŽIČAJ SI!
Prevzdušňovač

Hecht
38 cm

Záhradný
valec
AL-KO

Orezávač
okrajov
trávnika

PROFI

NOVINKA

LETNIČKY 
A TRVALKY 
UŽ V PONUKE!
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Chodci - sú povinní používať pre-
dovšetkým chodník. Po krajnici alebo 
po okraji vozovky smú ísť najviac dvaja 
vedľa seba. Pri prechádzaní cez cestu 
sú povinní prednostne použiť priechod 
pre chodcov, nadchod alebo podchod, 
kde idú vpravo. Musia pritom brať 
ohľad na prichádzajúcich vodičov tým, 
že neprechádzajú jednotlivo, ale v sku-
pinách. Chodec nesmie vstupovať na 
vozovku, a to ani pri použití priechodu 
pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť 
prichádzajúcich vozidiel nemôže cez 
vozovku bezpečne prejsť. Mimo prie-
chodu pre chodcov smie vozovku pre-
chádzať len kolmo na jej os. Ak je zria-
dená cestička pre chodcov a cyklistov 
označená príslušnou dopravnou znač-
kou, cyklista nesmie ohroziť chodca. 
Cestičku pre cyklistov môže použiť aj 
osoba pohybujúca sa na kolieskových 
korčuliach, ak tým neobmedzí ani ne-
ohrozí cyklistov.

Korčuliari - zákon č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke vymedzuje, že chod-
com sa rozumie aj osoba, ktorá sa po-
hybuje na lyžiach, korčuliach alebo 
obdobnom športovom vybavení. Má-
loktorý korčuliar si uvedomuje, že je 
vlastne chodcom pohybujúcim sa na 
korčuliach, preto by sa aj ako chodec 
mal správať. Korčuliar je povinný po-
užiť na jazdu predovšetkým chodník, 
kde jazdí vpravo alebo po vyznačenej 
strane. Tam, kde chodník nie je alebo je 
neschodný, pohybuje sa po ľavej kraj-

nici alebo najbližšie pri ľavom okraji 
vozovky. 

Cyklisti - Na bicykli sa jazdí predo-
všetkým po cestičke pre cyklistov. Po 
cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. 
Kde cestička pre cyklistov nie je ale-
bo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom 
okraji vozovky. Cyklisti smú jazdiť po 
okraji vozovky len jednotlivo za sebou. 
Cyklista nesmie jazdiť bez držania ria-
didiel, držať sa iného vozidla, viesť po-
čas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, 
psa ani iné zviera a voziť predmety, 
ktoré by sťažovali vedenie bicykla ale-
bo ohrozovali iných účastníkov cestnej 
premávky. Pri jazde musí mať cyklista 
nohy na pedáloch. Na jednomiestnom 
bicykli nie je dovolená jazda viacerým 
osobám. Osoba mladšia ako 10 rokov 
smie na ceste s výnimkou cestičky pre 
cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a 
obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod 
dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.

Presné informácie o výbave bicyk-
la sa dočítate v paragrafoch 22 až 24 
vyhlášky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prevádzke 
vozidiel v premávke na pozemných ko-
munikáciách.

Aby bola jar naozaj príjemná

» red     Zdroj: Mestská polícia 
Liptovský Mikuláš

Nie všetci majú tú možnosť na jar 
vyraziť do záhradky a začať sa tam re-
alizovať. Nič to, miniatúrne plantáže 
si možno účelne zriadiť aj na okennom 
parapete. Doma tak budete mať nielen 
viac jarnej zelene, ale aj vitamínov, kto-
ré sú vždy „poruke“.

Čerstvé zdravé bylinky po celý rok, 
príjemná vôňa – no nestojí to za trochu 
námahy aj v byte? Bylinky si môžete za-
dovážiť ako sadeničky a „iba“ sa starať 
o to, aby rástli, alebo môžete začať od 
semienok, čo je náročnejšie, ale zas, asi 
to aj viac baví. A v rodinách s deťmi je to 
aj celkom výchovný dlhodobý projekt.

Ak sa teda rozhodnite, či už na dno 
kvetináča, alebo „rantlíku“, vždy dajte 
drenážnu vrstvu, ktorá pomáha odvá-
dzať prebytočnú vodu nejakým spod-
ným otvorom do podkladovej misky. V 
opačnom prípade dávate zabrať kore-
ňovej sústave, ktorá príliš veľa vlhkos-
ti nemusí zvládnuť a začne odhnívať. 
Bylinky majú rady slnečné stanovisko, 
čiže okenný parapet je dobrá voľba. 
Ak je v byte nízka vlhkosť vzduchu, čo 
najmä v panelových stavbách býva, 
rastlinky je dobré ošetriť občas vod-
nou hmlou. Aby sa vám jedna strana 
„plantáže“ príliš neťahala za slnkom, 
občas celý kvetináč pootočte. Pravi-
delné zostrihávanie bylinkám určite 
neublíži. Treba s citom voliť iba mieru. 
Napríklad, ak striháte pažítku, nikde 
neustrihnite viac, ako zhruba tretinu 
zelenej hmoty. Inak sa výrazne spoma-

lí jej rast.
Čím viac svetla a živín rastliny 

majú, tým rýchlejšie rastú. V príjem-
nom počasí – ak nie je príliš chladno 
či príliš horúco – ich môžete aj dať otu-
žovať na balkón. V letných horúčavách 
umiestnite medzi ne a okenné sklo 
izolačnú vrstvu – hoci aj kartón, aby 
ich slnečná žiara, znásobená sklom, 
nespálila. Ak chcete prihnojovať, ideál-
ne sú tyčinky, tie vám zaručia, že kon-
zumovatelná časť rastliny s hnojivom 
neprichádza do kontaktu – zasúvate 
ich totiž do substrátu. Mnohé z týchto 
tyčiniek obsahujú aj ochranu rastliny 
pred škodcami – napríklad voškami.

O samotných bylinkách, ktoré je 
možné pestovať takto priamo v kuchy-
ni, si napíšeme nabudúce.

Záhradka na parapete

» red

Mgr. Vladislava Ufrlová / 0908 979 469
ufrlova@regionpress.sk

Vladislav Abel / 0905 859 679
vladislav.abel@regionpress.sk

Ing. Igor Abel / 0905 387 063
abel@regionpress.sk

OZVITE SA NÁM

Týždenníky siete REGIONPRESS sú 
prvým regionálnym médiom, ktoré na 
základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia 
pre svojich inzerentov splnenie všeo-
becných zákonných povinností.
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Vzdelávame
prostredníctvom
prírody a tradícií     

Za obcou Borinka sa stretáva skupina detí na 
domácom vzdelávaní, hovoria si domškoláci Na 
kopečku. Spoločnosť im robí aj niekoľko škôlka-
rov. Všetci si nažívajú v jednom domčeku pod le-
som. Popri „zbieraní nových vedomostí“ sa starajú 
o bežný chod v domčeku. Nosia drevo na kúrenie, 
kŕmia sliepky a chystajú si sami desiatu, ktorú im 

predpripravia skvelí rodičia. Učíme sa cez zážitky. 
Všetko, čo robíme s deťmi oslovuje ako ich cit, tak 
aj vôľu a myslenie. Keď sa niečo učíme, prejdeme 
si celým procesom. Lebo súčasným deťom v „pre-
virtualizovanej“ dobe a blahobyte chýbajú  súvis-
losti. Aby sme podporili aj zručnosť, ktorá je tak 
úzko spätá s myslením, zadovážili sme si vďaka 
GP Hodina deťom mlynček na múku, česačku na 
vlnu, sústruh a kolovrátok. Vďaka tomu máme 
každý týždeň žemličky z čerstvo namletej múky, 
vlastnoručne vyčesanú vlnu a z nej si plstíme rôz-
ne výrobky. Z dreva si sami vyrábame hračky. Deti 
nepotrebujú k učeniu drahé pomôcky, stačí im 
ukázať pravdu prostredníctvom prírody, prírod-
ných  vecí a tradícií.

» red
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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

AKCIA

Akcia platí od 1.3. do 31.3.2019

SUNRAY  Z80109 
veľ.  36-47

FARMIS O1 LOW Z20165
veľ.  37-48

SPACER S1P Z61119
veľ.  38-48

COOPER 01 C80110 
veľ.  37-48

ALEGRO S1P
SANDAL C61030V65 
veľ.  36-48

A

SUNRAY  Z80109 
veľ.  36-47

MAREC

21.90

24.90

19.90
5

25.90

34.40

31.00

29.00

33.00

43.00

29.90


