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A čo tak iba byť ...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dáv-
no. Do chudobného slovníka exhibicionis-
tov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a 
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach, 
ale už aj v bežných teenagerských rozho-
voroch. Žiaľ, nielen v nich. „Mega“ malo 
zaujať. Hlupákov. „Mega“ znamenalo čosi 
mimoriadne. „Mega“ znamenalo čosi ako 
impozantné, niečo hodnotovo nadradené, 
výnimočné. Potiaľ fajn. Lenže, zrazu sa 
„mega“ stalo všetko. Zápchy na cestách, 
pesnička, jedlo v reštaurácii, aj hlúposť 
bola „mega“.

Mega znamená milión. Mega pochá-
dza z gréckeho μέγας, čo znamená veľký. 
Lenže slovko veľký znie tak nezaujímavo, 
akoby ani nič výnimočné neopisovalo. 
Jednoducho – aj veľký začalo znieť akosi 
primalo na malomeštiakov, obdivujúcich 
všetko „mega“.

Všade čítam (a počúvam) najnovšie 
slovné spojenia „ozajstný katolík“, „ozajst-
ný demokrat“, „ozajstný patriot“. Akurát 
ozajstní hlupáci sa nehrdia tým, že sú 
ozajstní a stačí im, že sú. Katolík je také 
úbohé nič, demokrat, ten už koho zaujme, 
patriot je trápny. Ak sú však ozajstní, po-
tom sú niekto. Potom sú „mega“.

„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom. 
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“ 
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro 

všetko je len akože, alebo niečo sa tvári ale-
bo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to, 
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej 
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti pria-
teľka. Nie je vám to tak nejak ľúto? Človek 
takmer nikoho nezaujíma, ak nie je taký či 
onaký. Ak je iba človek. Ak nenosí červené 
tenisky, ak pri rozhovore alebo oslovení 
niekoho nestojí rozkročený ako americký 
vojak v pohove, lebo tak sa teraz má stáť, 
aby jeden nejako zaujal, ak sa nebúcha do 
pŕs, aký je kresťan, ak nekandiduje nie-
kam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.

Používať prívlastok „ozajstný“ začali 
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaují-
maví, nepresvedčiví, často nepravdiví, 
falošní.

Skutočný človek má mozole na ruke, 
žije nielen svojimi trápeniami a rados-
ťami, má svoje určité vnútorné hodnoty, 
ktorých sa nevzdáva, v peňaženke má 
pár drobných, ale v duši má 
pokoj a čisto. Nepotrebuje 
byť „mega“ na to, aby bol 
veľký.

Nech žije človečina, 
milí čitatelia a prosím – 
pomôžte jej spoza 
mreží hlúposti von, 
medzi nás.
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

0948 307 878
www.drstavmont.sk

Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

JCB 1cx
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OBJEDNAJTE SA BEZPLATNE NA 034/ 772 68 60

PRIJMEM PREDAVAČA/-ČKU
na dohodu, aj dôchodcov, iba z Malaciek.
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Pon - Ne: 9:00 - 19:00
MALACKY - Jána Hollého 1, za kinomMALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

• Moravské
• Pezinské
• Fľašové

Sudové
od 1,10 eur

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

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

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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VYŠETRENIE
OČNÝM LEKÁROM
» bez čakania, na presnú hodinu
» meranie dioptrií zážitkovou
   metódou 3D PASCAL
» objednajte si svoj termín:
   0918 734 397

Kvalitné
SKLADOVÉ SKLÁ

www.oftalens.sk

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

1+1ZDARMA
DRUHÝ KUS
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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Dňa 7. 4. 
2019 uply-
nulo 16 ro-
kov, čo nás 
vo veku 53 
rokov na-
vždy opustila pani Ľud-
mila Rozborová rod. Kuče-
rová z Malaciek. S úctou a 
láskou spomína manžel s 
rodinou.

Dňa 8. 4. 
sme si pri-
p o m e n u l i 
5. výročie 
úmrtia Ja-
roslava Fol-
týnka z Malaciek. Spomí-
najú manželka, synovia a 
dcéry s rodinami. Venujte 
mu s nami tichú spomienku.

Dňa 9. 4. by sa dožila 90 
rokov Terézia Mórová a 27. 
4. 90 rokov Imrich Móro, 

manželia zo Závodu. S 
úctou spomínajú deti s 
rodinami, vnúčence s ro-
dinami a pravnúčence.

Dňa 10. 
4. 2019 
u p l y n u l o 
27 rokov 
od úmrtia 
pána Ru-
dolfa Caunera z Malaciek 
a zároveň si 12. 4. 2019 pri-
pomíname jeho nedožité 
90. narodeniny. S láskou 
spomínajú deti, vnúčatá, 
pravnúčatá a celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Odišiel si, 
ale všetko 
krásne, čo 
si nám dal, 
z o s t á v a 
v našich 
srdciach... Dňa 21. 4. 2019 
uplynie 20 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel a 
otec Ján Kovarovič z Gajar. 
S láskou v srdci spomína 
manželka Jarka a synovia 
s rodinami.

Občianska
riadková
inzercia

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

Slovensko pre slabších

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dnes Vám 
chcem predsta-
viť posledné tri 
otázky hĺbkového 
referenda, ktoré 
pripravuje naše 
hnutie OĽANO.

15. Svojvoľné neplatenie faktúr = 
trestný čin. Chceme presadiť, aby sa 
zaviedla trestnosť bezdôvodného ne-
zaplatenia faktúry. Tento návrh sme 
predkladali mnohokrát do parlamen-
tu, zakaždým však bol zhodený zo 
stola. Zdá sa, že v dnešnom Ficovsko-
-Dankovsko-Bugárovskom štáte tento 
spôsob okrádania (najmä) drobných 
živnostníkov niekomu veľmi vyhovu-
je... Sme presvedčení, že rovnako, ako 
je trestným činom nevyplatenie zaslú-
ženej mzdy, malo by byť trestným či-
nom aj svojvoľné nevyplatenie faktúry.

16. Zákaz hazardných hier a auto-
matov. Na území SR chceme zakázať 
prevádzkovanie hazardných hier na 
výherných prístrojoch. Myslím si, že 
štát, ktorý sa ulakomí na peniaze po-
chádzajúce z nešťastia rodín, je zlyhá-
vajúci štát. Chceme mať na Slovensku 
definitívne pokoj od tohto nekalého 
podnikania, ktoré je postavené na roz-
pade a nešťastí rodín či jednotlivcov.

17. Žiadny zisk, ak pacienti zby-
točne čakajú. Sme proti tomu, aby si 
zdravotné poisťovne vyplácali zisk, 
kým nezabezpečia kratšie čakacie 
doby na onkologické operácie, než 
sú dva týždne. Pacienti čakajú na 
onkologické operácie niekedy dlhé 
mesiace. Často sa im choroba počas 
tejto doby rozšíri, a niekedy sa nedo-
žijú ani operácie. Preto nesúhlasíme 
s tým, aby si zdravotné poisťovne uží-
vali zisk, kým nezabezpečia kratšie 
čakacie lehoty ako dva týždne. Bohat-
núť na úkor zdravia a života chorých 
je nemorálne.

Spravodlivé Slovensko, Sloven-
sko pre rodiny a Slovensko pre slab-
ších. To sú tri ciele hnutia OĽANO, 
ktoré chceme spolu s 
Vami presadiť v na-
šom referende, ke-
ďže politici mnohé 
problémy dlhé 
roky odmietajú rie-
šiť. Verím, že tieto 
riešenia spoločne 
dokážeme presadiť 
úspešným refe-
rendom.
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Dňa 17. apríla 2019
uplynie neuveriteľných 
10 rokov, čo nás náhle opustil
JUDr. JÁN T�JLÍNEK 
z Veľkých Levár.

Spomínajú deti Táňa a Jožko s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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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 1140 € • 2-hrob od 1440 €

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

ZADARMO: w
w

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

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

SPOMIENKY
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Dňa 17. apríla 2019 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný
MICHAL MÍZNER
z Malaciek.

Vybral si sa na cestu,
kde chodí každý sám,
dvere spomienok si nechal
otvorené dokorán...
Kyticu na hrob môžeme
Ti dať, chvíľu postáť
a ticho spomínať...

S láskou spomínajú otec, manželka,
dcéra s rodinou a brat s rodinou.
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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
APRÍL
2019

krátka
dodacia lehota
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KAMENÁRSTVO Janko
1-hrob - africká impala: 1000 €
2-hrob - africká impala: 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

Robíme
najlacnejšie
Bez zálohy

Záruka
15 rokov

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

JARNÉ ZĽAVY
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ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

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

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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• 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!
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AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE

BEZKONKU-
RENÈNÝCH

CIEN
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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

D o t ĺ k l o 
srdce Tvoje 
u n a v e n é , 
zhasol oka 
svit, nech 
Ti je drahá 
mamička, za všetko sr-
dečná vďaka. Dňa 10. 4. 
2019 sme si pripomenuli 
4.  výročie úmrtia našej 
milovanej mamičky a ba-
bičky Márie Hrúzovej z 
Malaciek. S láskou a úc-
tou spomínajú synovia, 
dcéry, vnúčatá a ostatná 
rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

Odišiel si 
potichúčky, 
bez slova a 
bez rozlúč-
ky. Ako tichý 
sen, nepo-
vedal si nám ani Zbohom, 
už neprídem. Dňa 16. 4. 
uplynie rok, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko, šva-
gor Ján Sámel z Malaciek. 
S láskou spomínajte s 
nami, kto ste ho poznali.

S tichou 
s p o m i e n -
kou k Tvoj-
mu hrobu 
c h o d í m e , 
pri plamien-
koch sviečok sa za Teba 
modlíme, život Ti nedo-
prial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach bu-
deš stále žiť. 17. 4. uplynie 
9 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko Milan 
Holič zo Sološnice. Spomí-
najte s nami. Smútiaca 
rodina.

V láske 
sme žili, 
radi sme sa 
mali. Prišla 
chvíľa, keď 
sa Tvoje 
očká navždy zatvorili. 19. 
apríla 2019 uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná Marcelka 
Dávidová rod. Mikuličová 
z Malaciek. S láskou a úc-
tou spomína manžel Emil 
a blízka rodina. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.
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Cez Veľkú noc sa ľudia zvyknú pre-
jedať. Aký vplyv môže mať takýto väčší 
nápor jedla na organizmus človeka?

Zabúdame, že takéto hodovacie 
zvyklosti vychádzajú z náboženstva a 
nasledujú po období pôstu. A to je roz-
diel Hojnosť sme si vybrali, pôst pred 
ňou však nedodržiavame. Teda, po nor-
málnom našom stravovaní (ktoré je žiaľ 
charakterizované nadmerných energe-
tickým príjmom) nasledujú ešte väčšie 
kulinárske hody. Znamená to zaťaženie 
tráviaceho traktu, pocit ťažoby na žalúd-
ku, nepravidelnosti vyprázdňovania. 
Samozrejme aj vzostup hmotnosti. Za 
štyri dni ľudia dokážu pribrať jeden až 
tri kg! Ale nemusí to byť pravidlom, stačí 
si uvedomiť význam týchto sviatkov (a 
nemusí to byť iba náboženský) – sú to 
totiž sviatky radosti a pohody..

Mali by rodičia dávať cez sviatky 
špeciálne pozor aj na deti? Predsa len - 
za deň pojedia niekoľko veľkonočných 
vajíčok, čokolád...

Na stravovanie detí treba dávať pozor 
po celý rok. Nie je dôvod, aby niektoré 
dni by mali byť výnimkou. Nemajú zjesť 
viac sladkostí, čokolád, vyprážaných 
jedál,... Následky sa odstraňujú ťažko – 
nielen tie aktuálne v podobe akútnych 
tráviacich ťažkostí, bolestí, ale aj tie dl-
hodobé – ak dieťa bude mať pocit, že po-
čas sviatkov môže všetko, odnesie si to 
do života so všetkými následkami.

Akých jedál by sa mali ľudia cez 
veľkonočné sviatky vyvarovať (šunky, 

majonézové šaláty) a ktoré by mali nao-
pak uprednostniť (zelenina)? Zmenil sa 
podľa vás za posledné roky sviatočný 
jedálniček Slovákov k zdravšiemu? Vy-
berajú si ľudia prísnejšie, aké potraviny 
si na sviatky nakúpia (vrátane nápojov)?

Môžeme spokojne konštatovať, že 
stravovacie zvyklosti sa postupne zlep-
šujú. Týka sa to hlavne mladších generá-
cií. U starších sú predsa len stravovacie 
zvyklosti viac zakorenené. Veľkonočné 
sviatky sú vítaním jari. Čerstvé šaláty, 
spolu so šunkou sú tým najlepším ako si 
neublížiť. Vyprážané jedlá, spolu s ma-
jonézovými šalátmi zas tým horším. U 
ľudí s vyššou hladinou cholesterolu tre-
ba opatrnosť aj na konzumáciu vajíčok v 
každej podobe.

Končia po veľkonočnom prejeda-
ní sa ľudia aj na pohotovostiach alebo 
sú hospitalizovaní v nemocnici? O aké 
problémy najčastejšie ide a aké násled-
ky môže veľkonočné prejedanie zane-
chať?

Často sa vyskytujú žlčníkové zá-
chvaty či už pri poznanom kameni v žlč-
níku alebo žlčových cestách, 
alebo sa počas sviatkov 
ohlási prvý raz. Ľudia, 
ktorí to preženú s alko-
holom, zas majú tráviace 
ťažkosti v hornej časti 
tráviaceho traktu.

Veľká noc a stravovanie

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

metabolizmu a výživy

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

Navštívte našu predajňu:

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

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

2 399 €

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

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

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU

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

Navštívte našu predajňu:

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

kosenej plochy až 40 %.

2 399 €

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

kosenej plochy až 40 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU
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KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ 
AKCIA

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

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

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

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

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

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

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

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ
AKCIA

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

a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací 

výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

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

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ 
AKCIA

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

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

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

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

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

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

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

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ
AKCIA

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

a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací 

výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA
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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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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

0905 859 679

INZERCIA

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám veterána Aus-
tin A40, cena dohodou.
Tel. 0902743401

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.die-
ly, všetko od motorizmu 
(trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938
» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 3-izbový byt 
na prízemí na ul. 1. mája 
v Malackách (vnútrob-
lok oproti Gymnázia).Tel. 
0918723764
» Predám 2-izbový 
byt centrum Ma, kom-
plet .rekonštrukcia .Tel . 
0908761258
» Predám 2-izb byt v Ma 
- Juh, 1. posch., 50 m2, 
+ pivnica, cena 75.000 
€.Tel. 0948091425
» Predám 3i byt veľký 
na prízemí v Rohožníku 
86 m2, cena 75 tis €.Tel. 
0905525169
» Predám Ma juh novoza-
teplenú garsónku s bal-
kónom alebo prenajmem 
40 tis €.Tel. 0905525169

BYTY - PRENÁJOM 04

» Ponúkam na prenájom 
1-izb byt v centre Ma, 37 
m2, 8/8 posch, balkón 
na medziposchodí, tep-
lý a slnečný byt, cena 
430 € vrátane energií, + 
kaucia vo výške 1 nájmu, 
voľný od 1. 4. 2019.Tel. 
0905838397
» Prenajmem 2-izbový 
zariadený byt na Miero-
vom nám.v Malackách.
Tel. 0907215903
» Ubytujem pár v Zo-
hore v rod.dome.Tel. 
0948928722
» Ubytujem robotní-
kov v RD v Stupave.Tel. 
0903423524

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 
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ODMENA 10.000 €
ZA NÁJDENIE ODCUDZENÉHO VOZIDLA

AUDI S6 AVANT
Kontakt: 0907 152 152
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Obec Lozorno v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platnými Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno zverejňuje 

zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve 
obce Lozorno formou priameho nájmu

takto: 
Predmet nájmu: pozemky reg. C , k.ú. Lozorno ( alebo ich časti ) p.č. 
9307/34  orná pôda  o výmere 112 m/2, 9305/16 ostatná plocha o výmere 
35 m/2, 9245/7 orná pôda o výmere 28 m/2, 9223/21 orná pôda o výmere 
72 m/2, 
Účel nájmu: zabezpečenie prístupu k stavenisku – navrhovanej stavbe RD 
na pozemkoch v k.ú. Lozorno , reg. C p. č. 9223/18, 9223/40 a 9223/24 
Minimálna cena nájmu:  350 EUR /rok (v zmysle posudku č. 05 /2019  
vypracovaného znalcom Ing. Silvia Ondrovičová zo dňa 25.03.2019 2019)
Okrem nájomného bude  nájomca povinný na úhradu jednorázového 
paušálneho poplatku vo výške 500 EURO za spracovanie nájomnej zmluvy. 
Doba trvania nájmu: na dobu určitú maximálne 3 roky, nie viac ako do 
naplnenia účelu nájmu 

Cenové ponuky záujemcov musia byť predložené písomne v uzatvorenej 
obálke označenej heslom „ PRIAMY NÁJOM – pozemok p.č.  9307/34, 
9305/16,9245/7,9223/21 -NEOTVÁRAŤ !“ doručenej na adresu Obecný 
úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno najneskôr do 29.04.2019 do 12,00 
hod. Vyhodnotenie ponúk  bude oznámené do 10 dní od uplynutia lehoty 
pre predkladanie ponúk zverejnením na internetovej stránke obce 
a vybraný záujemca bude kontaktovaný. Ponuka  musí  obsahovať 
identi¡káciu nájomcu ( minimálne v rozsahu meno priezvisko/obchodné 
meno, adresa trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania, rodné číslo/ IČO , 
príp.  telef. kontakt), výšku ponúkaného nájomného za predmet nájmu na 
mesiac v EUR a  jednoznačné a nespochybniteľné vyhlásenie záujemcu, že 
je cenovou ponukou viazaný nie menej ako 3 mesiace odo dňa jej 
doručenia a že súhlasí s podmienkami nájmu uvedenými v tomto 
oznámení. Akékoľvek podmieňovanie ponúk alebo ich neúplnosť je 
dôvodom na ich vylúčenie.  

Spolu s cenovou ponukou predloží záujemca tiež čestné vyhlásenie, že nie 
je osobou uvedenou v §9a ods.6 zákona SNR č. 138/1991 Zb.  v znení 
neskorších predpisov  a čestné vyhlásenie, že v čase podania cenovej 
ponuky nemá žiadne nesplatené záväzky a dlhy voči obci Lozorno. 

Obec Lozorno si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. 
tento svoj zámer zrušiť. 

Bližšie informácie možno získať na adrese sadlonova@lozorno.sk alebo 
osobne na Obecnom úrade Lozorno.
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Obec Lozorno v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platnými Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno zverejňuje 

zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve 
obce Lozorno formou priameho nájmu

takto: 
Predmet nájmu: časť  pozemku reg . C , k.ú. Lozorno  p.č. 9153/51  orná 
pôda  o výmere 71 m/2 ,
Účel nájmu: realizácia stavby inžinierskych sietí , ktoré budú následne 
bezodplatne odovzdané obci Lozorno 
Minimálna cena nájmu:  85 EUR /rok (v zmysle posudku č. 05 /2019  
vypracovaného znalcom Ing. Ivan Cebro zo dňa 08.02.2019)
Okrem nájomného bude  nájomca povinný na úhradu jednorázového 
paušálneho poplatku vo výške 500 EURO za spracovanie nájomnej zmluvy. 
Doba trvania nájmu: na dobu určitú maximálne 3 roky , nie viac ako do 
naplnenia účelu nájmu ( ukončenie výstavby sietí a ich bezodplatné 
odovzdanie obci Lozorno)

Cenové ponuky záujemcov musia byť predložené písomne v uzatvorenej 
obálke označenej heslom „PRIAMY NÁJOM – pozemok p.č.  9153/51 
-NEOTVÁRAŤ !“ doručenej na adresu Obecný úrad   Lozorno, Hlavná 1, 900 
55 Lozorno najneskôr do 29.04.2019 do 12,00 hod. Vyhodnotenie ponúk  
bude oznámené do 10 dní od uplynutia lehoty pre predkladanie ponúk 
zverejnením na internetovej stránke obce a vybraný záujemca bude 
kontaktovaný. Ponuka  musí  obsahovať identi�káciu nájomcu (minimálne 
v rozsahu meno priezvisko/obchodné meno, adresa trvalého 
pobytu/sídla/miesta podnikania, rodné číslo/ IČO , príp.  telef. kontakt), 
výšku ponúkaného nájomného za predmet nájmu na mesiac v EUR a  
jednoznačné a nespochybniteľné vyhlásenie záujemcu, že je cenovou 
ponukou viazaný nie menej ako 3 mesiace odo dňa jej doručenia a že 
súhlasí s podmienkami nájmu uvedenými v tomto oznámení. Akékoľvek 
podmieňovanie ponúk alebo ich neúplnosť je dôvodom na ich vylúčenie.  

Spolu s cenovou ponukou predloží záujemca tiež čestné vyhlásenie, že nie 
je osobou uvedenou v §9a ods.6 zákona SNR č. 138/1991 Zb.  v znení 
neskorších predpisov  a čestné vyhlásenie, že v čase podania cenovej 
ponuky nemá žiadne nesplatené záväzky a dlhy voči obci Lozorno. 

Obec Lozorno si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. 
tento svoj zámer zrušiť. 

Bližšie informácie možno získať na adrese sadlonova@lozorno.sk alebo 
osobne na Obecnom úrade Lozorno.
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pre domáce a hospodárske zvieratá
Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

agrohase@agrohase.sk
0908 30 99 050908 3

ag
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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.

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva
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Susedské spolunažívanie nie je 
vždy jednoduché a  častokrát vzni-
kajú rôzne konflikty a spory. Tieto sa 
najčastejšie týkajú zvukových a  pa-
chových imisií, náhrady spôsobenej 
škody, vytýčenia hraníc pozemkov 
a ich oplotenia, či chovu zvierat. Vše-
obecnú právnu úpravu susedských 
vzťahov možno nájsť v  Občianskom 
zákonníku, ktorý ukladá obmedze-
nia vlastníkovi v  záujme ochrany 
práv susedov. Každý vlastník sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom obťažoval iné-
ho alebo čím by vážne ohrozoval vý-
kon jeho práv. 

Opodstatnenosť uloženia tejto 
všeobecnej povinnosti každému 
vlastníkovi možno badať najmä v tzv. 
susedských vzťahoch, t. j. medzi 
vlastníkmi susediacich nehnuteľ-
ností. Ochrany pred ohrozovaním a 
obťažovaním sa však môže domáhať 
nielen vlastník nehnuteľnosti, ale 
aj každá iná osoba, ktorá je dotknu-
tá konaním vlastníka susediacej 
nehnuteľnosti (napr. nájomca alebo 
osoba oprávnená z vecného breme-
na), pričom ani nemusí ísť o bez-
prostredného suseda. Vo všeobec-
nosti platí, že ohrozovaný sused by 
sa mal domáhať ochrany svojich práv 
postupne, a to od najnižšej inštancie 
po najvyššiu. 

Riešenie susedských sporov je 
však častokrát komplikované a  nie 

vždy prichádza do úvahy možnosť 
riešenia susedských vzťahov formou 
dialógu so susedom, resp. uzatvore-
ním mimosúdnej dohody. V takomto 
prípade má vlastník niekoľko mož-
ností ochrany. 

V  prípade, že sa sused svojim 
konaním dopustil priestupku alebo 
trestného činu je opodstatneným 
prostriedkom ochrany obrátiť sa na 
policajný zbor alebo miestnu políciu. 
Najčastejšími priestupkami v  rám-
ci susedských vzťahov je porušenie 
nočného kľudu, úmyselné narušenie 
občianskeho spolunažívania vyhrá-
žaním ujmou na zdraví, drobným 
ublížením na zdraví, schválnosťami 
alebo iným hrubým správaním. 

Ďalšou z  možností ochrany je 
obrátiť sa na obec, pričom táto môže 
predbežne zásah zakázať alebo ulo-
žiť, aby bol obnovený predošlý stav. 
Okrem vyššie uvedených možností 
ochrany sa vlastník môže domáhať 
ochrany aj podaním žaloby na súd. 

Právna úprava susedských vzťahov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € bru�o/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € bru�o/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benety. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Životopis zasielajte na: o�ce@�controls.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90, 
www.�controls.sk alebo osobne Radlinského 23,  Malacky  90101

po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:
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SBS O.K. SHOOTING Security
prijme do pracovného pomeru

zamestnancov na prácu
v Bratislave - Lamač a v Stupave
Mzda: 750 € brutto. Kontakt: 0905 519 826
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Prijmeme

Možnosť zaučenia, 
získania praxe
a strojníckeho

preukazu.
Strojnícky preukaz

4,9 výhodou.
Plat 1000 €.

0905 968 472 

STROJNÍKA
BAGRISTU
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VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

VODIČA NA AUTO +
PLACHTOVÝ NÁVES
Mzda 1300 €/mes. brutto

+ variabilná zložka

PRIJMEME

tel. 0903 218 947
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na TPP s nástupom ihneď
Bratislava - NUSCH Kramáre,

UNB Kramáre.
Plat: 520 € + 33 € mesačná

odmena + osobné
ohodnotenie. 

Možnosť privyrobiť si.

PRIJMEME
UPRATOVAČKY

Kontakt: NUSCH Kramáre:
0914 323 780 , 02/3232 1500
UNB Kramáre: 0914 321 991
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PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická

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

0911 150 411

ŠIKOVNÝCH
KLAMPIAROV SO ŽL 

A POMOCNÍKOV
NA STRECHU

» Hľadáme spolubýva-
júceho do bytu Malacky 
0949254040
» Prenajmem 2-i. byt v MA 
0948006886

DOMY - PREDAJ 05

» Predám RD pre ná-
ročného (momentálne 
ubytovňa), Zohor.Tel. 
0948928722
» Predám pekný RD v 
Kostolišti, 6-izb, + garáž, 
letná kuchynka, pozemok 
7,5 á, cena 195.000 €,.Tel. 
0903214187
» Predám rod.dom v Pla-
veckom Štvrtku stred 
obce, všetky siete, cena 
145.000 €, dohoda, volať 
od 10:00 do 20:00 hod.
Tel. 0911600122
» Predám 4i rodinný dom, 
centrum Jablonové, 450 
m2 pozemok. 180 000€ 
tichá ulička 0908 898 
025
» Na predaj 3i dom v Bor-
skom sv. Jure, 49 000 eur, 
0944589584
» Na predaj novostav-
ba 3i domu vo Vysokej 
pri Morave, 113 600 eur, 
0944589584
» Predám 4i rodinný dom, 
centrum Stupavy, 450 m2 
pozemok. 220 000€ tichá 
ulička 0908 898 025
» Predám 4i dvojpod-
lažný, dvojgenerač-
ný RD v Brodskom na 
16,6 á pozemku, garáž, 
prístavba, bazén, 2x 
studňa, 139.000,- EUR, 
0908776508
» Predám  6i dvojpodlaž-
ný RD v Malackách, garáž, 
5á pozemok, 250.000,- 
eur, 0948 033 023 

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám v Kuchy-
ni SP 2100 m2 s IS.Tel. 
0905525169
» Predám stavebný poze-
mok vo Veľkých Levároch 
15 árov 0944589584
» Predám 460 m2 sta-
vebný pozemok v Závo-
de so starým domom, 
všetky IS,  24.000,- eur, 
0948033023
» Predám  stav.pozemok 
o výmere 53 árov v Mo-
ravskom Sv Jáne určený 
na výstavbu rodinných 

Občianska
riadková
inzercia

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

InzercIa

 

MALACKO

Ing. Igor Abel   0905 387 063
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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, 
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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 51.100 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 35.500 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

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

DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
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16
-0

12
3

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
ZVÁRAČ KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SCHAFY spol. s.r.o.

8-hod. prac. zmena 6.00 – 14.30 h
Mzda: 1040 € mesačne bru�o

PRACOVNÍK DO VÝROBY
Mzda: 960 € mesačne bru�o 

uctaren@scha�.sk, 0903 785 304
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Mzda: 1055,- €/mesiac bru
o

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

Prijmeme SKLADNÍKA
Štefánikova 54, Malacky
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky v Malackách, 

Stupave a Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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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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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

UPRATOVAČKU
Plat 680 € brutto. Motorové vozidlo vítané,

ak nie zabezpečíme odvoz.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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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
• KNIHÁRA - kontrola produkcie
• MECHANIKA polygrafických strojov
• STROJNÍKA energetických zariadení
• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
• 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 700 € - 1 000 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 100 €)

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA /-ČKU (800 EUR/ mes. brutto

+ dohoda). Tel.: 0904 465 944
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OBCHODNÍK - PREDAVAČ
do Malaciek

Plat 850,- € bru�o + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

0949 636 264 

prijme zamestnanca na pozíciu
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ofotravel@gmail.com
0917 466 250

Do TPP
PRIJMEME
VODIČA
VP sk. D

Nástupný plat od

1600 €
bru�o
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Požadavky: výuční list, vyhláška 50, ŘP sk. B. 
Pro  práci v zahraničí znalost AJ nebo NJ výhodou. 
Nástup možný ihned. Práce je vhodná i pro 
absolventy.

Česká �rma VEOS Pospíšil s.r.o
z Dolních Bojanovic přijme do trvalého
poměru nové zaměstnance na pozici 

pro práci v České republice i v zahraničí.
ELEKTRIKÁŘE

Více informací na tel.: +420 721 087 374,
popř. své životopisy zasílejte na e-mail:

p.blahova@veos.cz

0908 979 469

INZERCIA

domov , el., voda, kan-
lizácia pri pozemku, 15,- 
EUR/m2, 0908776508

REALITY - INÉ 07

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt, 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
» Kúpim dom v Záhorskej 
Bystrici alebo v Stupave 
(NIE RK).Tel. 0940322162

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 ošípané.Tel. 
0915284292
» Predám pšenicu, triti-
kal. Plavecký Štvrtok.Tel. 
0915142127
» Z rodinných dôvodov 
darujem do dobrých rúk 
1,5 ročnú krásnu, ak-
tívnu, inteligentnú lab-
radorku, Rohožník.Tel. 
0907506130
» 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
» Beriem objednávky na 
9-týždňové nosnice Do-
minant.Tel. 0904323771
» Predám volieru pre vtá-
ky rozdelenú na 2 časti, s 
rozmermi bez nožičiek v 
150 š 150 h 50 cm, kom-
plet zariadenú, treba vi-
dieť, cena 150 €, Ma.Tel. 
0907585736
» Predám farebné jazier-
kové ryby od 0,5 €.Tel. 
0907214673

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726

Občianska
riadková
inzercia

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

07 REALITY / iné       
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09 DOMÁCNOSŤ    
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Starosta Obce Studienka
Podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy a materskej školy v Studienke.

Požadované kvali�kačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie 2 stupňa
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 
41/1966 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších 
predpisov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie prvej kvali�kačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č.41/1996 Z.z. o 
odbornej a pedagogickej  spôsobilosti pedagogických  zamestnancov v znení neskorších predpisov
- občianska a morálna bezúhonnosť
- znalosť práce s PC
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
- �exibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
- vyrovnaný postoj ku pracovnému zaťaženiu
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- overené kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie, diplom) doklad o absolvovaní  1. kvali�kačnej 
skúšky alebo náhrady
- doklad o dĺžke odbornej praxe
- štruktúrovaný profesijný životopis
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 
a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku do výberového konania doručte do 10.5.2019 do 15.00 hod. na adresu Obecný úrad 
Studienka, 908 75 Studienka 364, poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke označenou  heslom  
„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ a MŠ  Studienka  – NEOTVÁRAŤ.“
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované 
predpoklady, Rada školy najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Ďalšie informácie: Obec Studienka, Obecný úrad, 908 75 Studienka 364,  tel. 034/7782 151
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V poslednej dobe sa stretávam s ná-
zorom, že správny Slovák by mal mať 
rád Slovákov, Slovanov a  Rusov. Roz-
hodne nie „zlých Američanov“, ktorí 
všade robia iba problémy. Lepšie by 
bolo hovoriť o americkej a  ruskej poli-
tike, nie o ľuďoch. Tí sú takí ako my – 
dobrí aj zlí. Rusi nám spôsobili oveľa 
viac zla ako Američania. Po roku 1945 
u nás zaviedli komunizmus, povraždi-
li tisíce ľudí, prepadli nás v  roku 1968 
a desaťročia rozkrádali našu krajinu. 
Rusi od roku 1945 nasadili vojakov 
v Číne, Kórei, Maďarsku, Vietname, 
Československu, Angole, Somálsku, 
Afganistane, Južnom Osetsku, Pod-
nestersku, Gruzínsku, Tadžicku, Sýrii. 
Naposledy prepadli Ukrajinu. Pozabí-
jali viac Slovanov ako Američania – 22 
tisíc Poliakov v Katyňskom lese, tisíce 
Čechov, Slovákov, Ukrajincov, Rusov a 
ďalších.

Krajiny, kde vstúpili Američania 
dnes prosperujú, po Rusoch zostali zni-
čené a v chudobe. Z Ameriky sa môže-
me učiť podnikanie, spoluprácu, nové 
technológie a  inovácie. Keď sme boli 
deti, tak sme všetko „úžasné“ nazývali 
„Amerikou“. Počúvali sme Hlas Ameri-
ky, nahrávky amerických hudobných 
skupín. Džínsy a odznaky hippies sme 

mali radšej ako ruské kosáky a hviezdy. 
Na skúške z marxizmu sa ma učiteľ pý-
tal na to, kto má lepšie autá a počítače. 
Povedal som mu pravdu. Spýtal sa ma, 
prečo je to tak, keď my máme vedecko 
– technickú revolúciu a oni nie. Odpo-
vedal som, že oni sú už na vrchole a my 
nevyužívame svoje možnosti naplno. 
Učiteľ pokrútil hlavou a  povedal: „My 
sme to všetko pohnojili mladý muž.“. 
Čoskoro prišiel rok 1989 a  Rusi sa od 
nás sťahovali domov aj so svojimi tan-
kami. Zostali po nich zničené kasárne 
a  odpadky. A súdruhovia vyškolení 
z Moskvy nám tu škodia aj dnes.

Môj prastarý otec Adam Košturiak 
pracoval v Amerike. Priniesol si odtiaľ 
peniaze a  schopnosť podnikať. Druhý 
prastarý otec František Blaha išiel 
na konci vojny vo Varíne vítať Rusov 
a  prišiel o  hodinky. 
Nemám rád politiku 
Ameriky ani Ruska. 
Iba si myslím, že 
Rusi nám a  Slova-
nom v histórii škodili 
viac ako Američa-
nia. Tak opa-
trne,  fana-
tickí rusofili.

Ami - go home?

» Ján Košturiak

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
CHYŽNÚ (650 EUR/ mes. brutto).

Tel.: 0903 434 366
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Dlhoročná stavebná firma z Českej republiky

hľadá MURÁROV

PONUKA PRÁCE

Viac info: +420 606 541 706
Josef Gajdoš, okres Břeclav (Juhomoravský kraj)

na stavebné práce a zateplovanie
fasád na ŽL. Ponúkame zaujímavé platové

ohodnotenie.
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Spoločnosť zaoberajúca sa úpravou
vody so sídlom v Lozorne príjme

do zamestnania pracovníkov na pozície:

Kontakt: 0915 973 529

Požiadavky: elektrotechnické vzdelanie,
vodičský preukaz sk. B.

Nástupný plat 900 EUR brutto.

SERVISNÝ TECHNIK

Požiadavky: stredoškolské
elektrotechnické vzdelanie s maturitou,

práca v administratíve.
Nástupný plat 1000 EUR brutto.

ELEKTROTECHNIK
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

PREVÁDZKÁRA /-KU
Plat 850 Eur brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou. Vlastné vozidlo nutné. 
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

0905 387 063

INZERCIA

» Kúpim rôzne starožit-
nosti aj v poškodenom 
stave. Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

» Hľadám opatrovateľku 
pre staršiu pani cez ví-
kendy na 2 hod, Ma.Tel. 
0918665707

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, číta-
ní, rozprávaní, kanadská 
lektorka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov 
ZŠ a SŠ a angličtiny pre 
každého.Tel. 0949764183
» Taliansky jazyk - 
učím individuálne.Tel. 
0902162161
» Vypomôžem v do-
mácnosti, ožehlím, po-
môžem seniorom.Tel. 
0902591330

ZOZNÁMENIA 16

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.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Hydro BG

HYDRO BG s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 629, mob: 0905 402 328

SKLADNÍK / BETONÁR
- obsluha vibrolisu

Hydro BG je najväčší výrobca na Slovensku s 
vedúcim postavením na trhu vo svojom odbore, 

špecializujúci sa na vývoj, výrobu a predaj 
betónových odtokových a káblových žľabov.

Na posilnenie svojho tímu v Kuchyni hľadáme:

Požiadavky:
- strojno - tech. myslenie, ovládanie VZV -   
   prípadne zaučíme, chuť pracovať, bezúhonnosť
Ponúkame:          
- zvyčajne jednosmenná výroba, žiadna pásová 
   výroba
- základ.plat od 750,- EUR, celkovo s príplatkami 
   až do 1350,- EUR brutto,13. mesačných platov,
- príplatky za nadčasy, iné príplatky, pravidelné 
   prehodnocovanie platov
- stravenky, dobrý pracovný kolektív, �remné 
   akcie, pracovný odev 
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www.pilulka.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
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 
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Voľné termíny:  19.5 – 25.5.  |  26.5 – 1.6.  |
2.6 – 8.6.  |  9.6 – 15.6.  |  16.6. – 22.6. 2019

Pobyty sú podporované štátnou
dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov.
V cene pobytu: plná penzia,  2 x fakultatívny výlet,

Čaj o piatej, folklórne vystúpenie a iné BONUSY !!!
V ponuke aj dovolenka

na rekreačné poukazy s 55% úhradou !!!
Rezervácie na čísle  0918 591 942

Informácie na  www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň,
Oravský Podzámok č. 396, Vám 
ponúka pobyty na 7 dní/6 nocí
iba za 156.- EUR/1 osoba a pobyt

ORAVA - zdravie
z prírody rozdáva
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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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www.facebook.com/labskymajales

www.instagram.com/labskymajales

V OBCI LÁB NA ZÁHORÍ

LABSKY
.

MAJALES
2019

27/04/2019

INEKAFE ZOČI VOČI
DESMOD POLEMIC

RAMMSTEIN REVIVAL  Roger out 

vstupné: 13 EUR 

začiatok od 13:00 

Moderuje: Sifon 

Program pre deti: žonglér slížo, kolotoče

(Rôzne súťaže a prekvapenia)
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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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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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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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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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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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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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∙ 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

10
-0

00
8

• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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OKENNÉ, DVEROVÉ
SIEŤKY PROTI HMYZU,

ŽALÚZIE, ROLETY
0903 300 378

PREDAJ A MONTÁŽ
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InzercIa

MALACKO

Ing. Igor Abel   0905 387 063
Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
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 51.100 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 35.500 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 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 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.

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

DISTrIBúcIa (25.500 domácností)

Každý, kto sa rozhodne stavať dom, 
samozrejme zvažuje predovšetkým svoje 
finančné možnosti. A z toho sa odvíjajú 
úvahy, či stavať svojpomocne, alebo s po-
mocou stavebnej firmy.

Dom svojpomocne postavený nás v 
porovnaní s realizáciou domov na kľúč 
vyjde síce možno lacnejšie, ale zabúdať 
by sme nemali na náš investovaný čas. 
Takúto stavbu si totiž stavebník realizuje z 
väčšej časti sám, za pomoci členov rodiny 
a známych. Čas budeme potrebovať na vy-
bavovanie povolení, zháňanie známych, 
pomocných robotníkov a majstrov na jed-
notlivé odborné práce, ktoré predsa len 
sami nezvládneme. Doba výstavby sa teda 
bude odvíjať nielen od našej schopnosti 
plánovať, ale hlavne bude závislá od časo-
vej náväznosti jednotlivých prác a schop-
nosti majstrov, prispôsobiť sa im. Počítať 
tu musíme aj s chybami a teda časovým 
sklzom a zvýšenými finančnými náklad-
mi, ktoré spôsobia ich opravy. Zbavíme sa 
možnosti reklamácií závad a – niektoré 
položky nikdy nebudú také lacné, ako keď 
staviame cez firmu – napríklad materiál.

Stavba rodinného domu na kľúč po-
skytuje mnoho výhod. Stačí sa len roz-
hodnúť pre správneho generálneho dodá-

vateľa. Ten následne na základe zmluvy 
o dielo, ktorú s nami uzavrie, zabezpečí 
všetky práce a v dohodnutom termíne 
nám odovzdá hotový dom. Ak nemáme 
chuť na obehávanie úradov, vybavovanie 
potrebných dokumentov a hľadania fun-
dovaného architekta, existujú už na Slo-
vensku aj dodávatelia, ktorí za nás nielen-
že všetky povolenia vybavia a dodajú vám 
projekt zhotovený podľa našich predstáv 
a požiadaviek, ale dokonca sú schopní 
vysporiadať v našom mene aj pozemkové 
záležitosti.

Kombinovaný spôsob stavby. Ten-
to spôsob je samozrejme finančne o čosi 
náročnejší ako spôsob výstavby svojpo-
mocou, ale jednou z hlavných výhod je 
garancia na vykonanú prácu aj napriek 
tomu, že ju nezískame na stavbu ako ce-
lok. Ak sa však počas realizácie stavby 
alebo po nej vyskytnú nejaké chyby, môžu 
nás zaskočiť starosti s dokazovaním, ktorý 
z dodávateľov je za ne zodpovedný. Tento 
spôsob realizácie výstavby si vyžaduje 
odborníka, ktorý bude jednotlivé postupy 
výstavby nielen plánovať a riadiť, ale aj 
dozerať na ich priebeh a kvalitu.

Staviame 
svojpomocne, alebo „na kľúč“

» red
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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
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 35% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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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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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

0908 469 134

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
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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
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0903 438 961
0908 577 901

topa.studne@gmail.com

VŔTANIE
STUDNÍ
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• fasády
• strojové omietky
  - vápenno-cementové, sadrové
• montáž/demontáž lešenia

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112
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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

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH

72
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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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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
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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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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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AKCIA PLATÍ OD 11.04. DO 17.04.2019

Vyberte si z našej skvelej ponuky! 

3,5 km od  slovenskej  hranice!
Adresa:  Lichtensteinstraße 12, 
PSČ 2273 Hohenau, Rakúsko

PENNY Hohenau

3,5 km od  slovenskej  hranice!

R
ak

ús
ko

Hohenau

Sl
ov

en
sk

o

penny.atOtváracie hodiny: pondelok až piatok: 7:30-19:00, sobota 7:30-18:00

LINDT
ZLATÝ ZAJAC* 
rôzne druhy
50 g

stará��cena 
199

za balenie 
100 g=0.86 129

31% 
LACNEJŠIE!

stará��cena 
149

za balenie 
1 kg=9.52 119

20% 
LACNEJŠIE!

za kus 
100 g=1.20 179

LEN 
KRÁTKY ČAS

za kus 479
LEN 

KRÁTKY ČAS

stará��cena 
249

za balenie 
1 kg=5.53 199

20% 
LACNEJŠIE!

stará��cena 
199

za balenie 
1 kg=3.18 159

20% 
LACNEJŠIE!

GREISINGER
SEDLIACKA KLOBÁSA
vhodná na gril
360 g

ALMA
TROJUHOLNÍKOVÝ SYR
rôzne druhy
150 g

LINDT
LES GRANDES*
rôzne druhy

SCHÄRDINGER
GOUDA VCELKU* 
45 % tuk v sušine

BENSDORP
KAKAO
125 g

BRAVO
JUMBO ARAŠIDY 

stará��cena 
199

za kus 
1 kg=2.98 149

25% 
LACNEJŠIE!

150  GRAMOV
500 GRAMOV

1 KILO

PENNY Vám želá 
veselú Vel‘kú noc!
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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

Milí čitatelia, často sa na nás obraciate 
s telefonátmi či mailami, adresujete ich 
našim redakciám. Sme vám za ne vďační, 
každému venujeme pozornosť, no nie na 
každý odpovedáme. Nie je to z nejakej ne-
slušnosti, dokonca to nie je ani z nedostat-
ku času, ktorého je už aj tak málo.

S mnohými vašimi problémami, o kto-
rých nám píšete, vám jednoducho nedo-
kážeme pomôcť. Sme iba sústava redakcií 
týždenníka. Nie právnická kancelária, nie 
odborníci na dane, nie poradenské praco-
visko psychológov a sociológov. Najviac 
nás však trápia či potešia také vaše listy, v 
ktorých sa nám spovedáte s vašimi bôľmi. 
Lebo vtedy vieme, že už nemáte komu.

Z času na čas ale musíme reagovať. 
Lebo sa tak nielen patrí, ale aj treba. „Zis-
tila som, že nás  vzrušujú tie isté problémy 
okolo nás, hlavne keď my sme žili, alebo 
snažili sa žiť podľa noriem svedomia a 
zdravého rozumu“ - písala nedávno jed-
na z vás, podľa listu, naša stála čitateľka. 
Veľmi nás list potešil. A určite nielen pre 
jeho obsah. Pani „E“, podľa podpisu aj s 
nečitateľným priezviskom, no nádherným 
ustáleným vypísaným písmom má – ako 
uviedla – 83 rokov. Teší sa, že „hovoríme 
jej jazykom“. Pripomína nám všetkým, 

že „bez viery, etiky, je človek nekomplet-
ný, ako auto so šoférom bez znalostí jeho 
riadenia, bez poznania pravidiel cestnej 
premávky.“

Pani „E“, podľa ďalšej časti listu, kto-
rú už uchováme v súkromí, prežila ťažké 
časy, počnúc vojnou a potom ďalšími 
životnými etapami, ktoré v jej živote po-
znamenali nielen zlé, ale aj trestuhodné 
rozhodnutia politikov. Niet div, že po ta-
kýchto krivdách je človeku ťažko.

Ale tak, ako ona končí list želaním 
prežitia krásnych sviatkov, tak aj my, vám 
všetkým, našim čitateľom i občasným pi-
sateľom teraz želáme viac tých dobrých 
ako ťažkých pocitov. A sviatočné chvíle, 
ktoré  ešte môžete s niekym prežiť. Ak už 
nemáte s kým, potom ešte jedna pripo-
mienka k citovanému listu a našej pani 
čitateľke. znaťnajavo, že už sme nežiadu-
ci...“

Milá naša pani čitateľka – verte, nie 
ste. Možno to tak cítite, možno to tak za-
žívate. Ale táto spoločnosť by bez vašej 
múdrosti, bez vašich spomienok i bez 
vašich názorov veľmi ochudobnela. Ste 
našim rodinným striebrom.

Ešte raz, vďaka za Váš list, milá pani 
„E“. Potešil.

Nad jedným listom

              red
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VŠETKO
PRE VÁŠ DOM

TOP KVALITA
0907 304 888

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

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk

Pomôcť ľuďom v núdzi môžeme 
aj tak, že sa v ich prospech niečoho 
zriekneme. Pozývame vás na skromný 
pôstny obed v parku na Kláštornom 
námestí v Malackách v sobotu, 13.4. 
od 11.30 do 12:30. Pomôžeme tým, že sa 
vzdáme hlavného jedla a náhradu vo 
forme dobrovoľného príspevku venu-
jeme niekomu kto možno na iný obed 
ako skromnú polievku vôbec nemá.

Akcia prebieha ako celoslovenská 
verejná zbierka z iniciatívy Katolíckeho 
hnutia žien Slovenska. V Malackách ju 
pripravuje združenie DaR – Deti a Ro-
dina v spolupráci s lahôdkami GASTRO 
M a M (Srdiečko).

Výťažok zbierky bude tento rok 
použitý na podporu Centra pre deti a 
rodiny v Rožňave a Krízového centra 
Vincentínum v Košiciach.

Podeľme sa - pôstna polievka  

» Dominik Dobrovodský
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Predaj mäsa
a domácich výrobkov

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455
PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00

Á

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

PEČENÉ
PRASA • REBRÁ

HUS • BAVORSKÉ KOLENÁ

KAČICA

dovezieme
aj k vám domov

Prajeme príjemné
prežitie

veľkonočných
sviatkov

Ponúkame  domáce údené
mäso, klobásky, slaninu...

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610

E-mail: info@topkrby.sk
          

www.topkrby.skwww.topkrby.sk
51
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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

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva
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DÁM DO PRENÁJMU
OBCHODNÉ PRIESTORY
v Malackách na Priemyselnej ul.,

200 m2, klimatizované,
vyhrievané, kamera napojená

na mestskú políciu

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.

Pred niekoľkými rokmi nám pribudol 
zákon o štátnych symboloch. Dotklo sa 
to škôl tak, že museli v učebniach zve-
rejniť text hymny, preambulu Ústavy 
SR, štátny znak, vyobrazenie zástavy 
a pribudla povinnosť púšťať hymnu SR 
na začiatku školského roka. Samozrej-
me, nastúpili firmy, čo ihneď ponúkali 
rôzne vyobrazenia symbolov, veď na 
škole sa dobre zarába. Inak nič proti zá-
meru zákonodarcu nemám. Ako šetrný 
učiteľ som si vytlačil povinné náležitosti 
a zarámoval som ich do nepoškodených 
drevených rámov po starých diplomoch. 
Zhanobil som tak štátne symboly?

Nedávno skupina Metalinda nahra-
la podľa mňa výnimočnú rockovú ver-
ziu hymny SR s celým textom, ktorú som 
dokonca pustil žiakom v rámci literatú-
ry. Zhanobila Metalinda štátny symbol? 
Poškodil som ho šírením tejto piesne ja? 
Alebo sa takto hymna spopularizovala? 

Raz som videl, ako deti na výtvarnej 
výchove pracovali so štátnymi sym-
bolmi. Jeden žiak na tri známe kopce v 
slovenskom znaku nakreslil domčeky a 
stromčeky. A na dvojkríž nakreslil kve-
tinky a listy. Zhanobilo toto dieťa štátne 
symboly?

A napokon sa podarilo v súvislosti 
s MS v hokeji vytvoriť originálne logo, 
ktoré má poukázať na to, že národ žije 
hokejom. Jeho dizajn  napĺňa požiadav-
ky moderných log a citlivo parafrázuje, 
a tým prezentuje východiskový znak SR. 
Mnohí politici ho považujú za hanobe-

nie štátneho symbolu až tak, že zasiahli 
do dizajnérskeho umenia zákonom. Aby 
„ochránili“ štátne symboly, ktoré sa 
bežne vo svete parafrázujú. Parafrázy 
sú častým a originálnym spôsobom pre-
zentácie štátu, ba dokážu národ, alebo 
aj zahraničných adresátov priviesť k vní-
maniu pôvodných štátnych symbolov. 
Možno by si takíto experti na štátnosť 
mali uvedomiť, že ani hymna SR nemá 
znenie, ktoré jej dal Janko Matúška, jej 
text je určený legislatívou.

Treba si uvedomiť rozdiel medzi 
parafrázou symbolu a jeho zosmieš-
nením (zneužitím). Hokejovému zväzu 
isto nešlo o to druhé, o čom svedčí aj 
podoba loga a snaha  športom dôstojne 
reprezentovať Slovensko. Minulé roky 
to bol text hymny na dresoch, dnes to je 
trojvršie z hokejok. Netreba tu politický 
zásah. 

Vzťah k znakom štátnosti sa tvorí 
úplne inak: úctou k jazyku, racionál-
nymi zákonmi, kvalitnými podmien-
kami na vzdelávanie, čestným kona-
ním osobností, riešením skutočných a 
vážnych problémov občanov. Domnie-
vam sa, že slovenský hokej rozhodne 
prispieva k súdržnosti národa, mladej 
generácie viac ako prikazovanie podo-
by štátnych symbolov, ku ktorým sa má 
manifestovať úcta činmi, nie parodic-
kými konaniami niektorých ústavných 
činiteľov. 

Štátny symbol je viac ...

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava 
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11
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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

Vtipy 
týždňa

» Hovorí sa, že obdobie 
transformácie socializmu 
na kapitalizmus je dobou 
rozkvetu.
U vyšších vrstiev rozkvitá 
rozkrádanie a korupcia a u 
nižších bieda.

» - Karol, vraj si prestal piť!
- Je to pravda.
- A čo ťa k tomu doviedlo?
- To, čo sa deje okolo nás, 
vôbec nemám chuť vidieť 
dvakrát.

» Na plot pred úradom vlá-
dy vyliezol chlap a policajt 
na neho volá:
- Zlezte dolu!
- Nejdem! Som slobodný 
občan demokratického 
štátu!
- Prepáčte, nevedel som, že 
ráčite byť cudzinec.
     » redakcia
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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

pracovných odevovvýpredaj

Vypaľovanie trávy a krovinových 
porastov nielen ničí životné prostredie 
a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť aj 
obrovské hospodárske škody a ohroziť 
ľudské životy. Minimálne však veľmi 
znepríjemňuje život susedom. Táto 
svojvoľná arogancia typu „ja môžem 
všetko“ má však svoje zákonom stano-
vené medze.

Upozorňuje na to Ministerstvo ži-
votného prostredia SR, ktoré zároveň 
pripomína, že za takého konanie hrozí 
občanom pokuta do výšky 1500 eur. 
Právnické osoby môžu za nelegálne vy-
paľovanie zaplatiť od 4000 do 350.000 
eur.

„Vypaľovanie trávy nielen ničí 
životné prostredie a zabíja živočíchy, 
ale môže spôsobiť aj obrovské hospo-
dárske škody a ohroziť ľudské životy. 
Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy a 
ničí drobné živočíchy, čím prichádzajú 
o potravu väčšie zvieratá,“ vysvetlil en-
virorezort. Apeluje preto na občanov, 
aby sa takejto činnosti vyhli.

Ministerstvo odporúča využiť zá-
konné spôsoby zbavenia sa suchého 
biologicky rozložiteľného odpadu. Ob-
čania môžu takýto odpad skompos-
tovať v súkromnom alebo obecnom 
kompostovisku, ale aj umiestniť do 
hnedého kontajnera. Takéto kontajne-
ry zabezpečuje a vyváža obec. „Obec 
je zároveň povinná takto vyzbieraný 

odpad spracovať.“ 
Ak sa niekto stane svedkom vypa-

ľovania trávy alebo lesných porastov, 
mal by to podľa ministerstva životného 
prostredia nahlásiť na linku tiesňo-
vého volania 112, prípadne na políciu 
(158) alebo mestskú políciu (159). Na 
zakladanie ohňa v prírode rezort od-
porúča využiť oficiálne ohniská a reš-
pektovať všetky predpisy, pravidlá a 
obmedzenia, ktoré pre danú lokalitu 
platia. V prípade, ak nezodpovední ob-
čania spôsobia požiar, hrozí im okrem 
pokuty aj trestné stíhanie.

Environmentalisti upozorňujú, 
že pri spaľovaní biologického odpadu 
vznikajú toxické látky, ktoré škodia nie-
len životnému prostrediu, ale aj ľuďom 
samotným. Ide pritom o nebezpečné 
látky ako dechty či jedovatý plyn, oxid 
uhoľnatý. Dym z takéhoto spaľovanie 
pritom často nezasahuje iba miesto 
spaľovania, ale aj pozemky susedov či 
celú obec. Obyvatelia, ktorí biologický 
či iný odpad nespaľujú, sa teda majú 
dôvod brániť. Ak ich nepríjemný dym 
obťažuje, anonymne sa môžu obrátiť 
na Obecný úrad alebo štátnu políciu. 

Riešenie problému stojí hlavne na 
obciach, ktoré by pre ľudí mali vytvá-
rať systémy zabezpečujúce zmysluplnú 
náhradu za spaľovanie bioodpadu.

Za vypaľovanie trávy 
sa nedoplatíte

» red
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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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Poslanci parlamentu v druhej 
voľbe zvolili iba osem kandidátov z 
potrebných 18. Z nich by mal teraz 
prezident vymenovať štyroch nových 
sudcov ústavného súdu. Ak tak uro-
bí, ústavný súd bude mať iba osem 
sudcov namiesto plného počtu tri-
násť.

Sme presvedčení, že parlament 
mal možnosť zvoliť 18 kandidátov, z 
ktorých by prezident mohol vybrať 
dobrých chýbajúcich sudcov. To, že 
zvolil iba ôsmich, považujeme za ne-
zodpovedné politické taktizovanie.

Ústavný súd teraz bude fungovať 
s veľkými ťažkosťami. Najdôležitejšie 
rozhodnutia, napríklad rozhodnutie 
o neústavnosti zákona či neplatnosti 
volieb bude môcť prijať jedine vtedy, 
ak sedem z ôsmich sudcov bude hla-
sovať rovnako. Parlament tak svojim 
prístupom prenáša zodpovednosť za 
funkčnosť ústavného súdu na samot-
ných ústavných sudcov a nepriamo 
na nich vytvára tlak, aby hlasovali 
takmer jednomyseľne.   

Čo bude ďalej?
Ku kompletne obsadenému a plne 
funkčnému ústavnému súdu, po vy-
menovaní štyroch nových sudcov, 
budú stále ešte chýbať piati. Predseda 
parlamentu by mal vyhlásiť ďalšiu, v 
poradí už tretiu, voľbu kandidátov na 

sudcov ústavného súdu. Očakáva sa, 
že tá by mala prebehnúť už na májo-
vej parlamentnej schôdzi. 

Aj keď výber ústavných sudcov sa 
v parlamente ťahá už od februára, je 
dôležité, aby sme nestratili záujem 
a naďalej sledovali, aké rozhodnu-
tia politici prijímajú. Hlas každého 
sudcu môže byť na ústavnom súde 
rozhodujúci. Každý z nás je pritom 
dôležitý.

Preto my vo VIA IURIS pokraču-
jeme ďalej. Pridali sme sa k výzve 94 
právničiek a právnikov za zodpoved-
ný prístup k výberu kandidátov na 
ústavných sudcov a budeme sledovať 
ďalšie kolo voľby. Čaká nás ešte veľa 
práce a veľmi nám v nej pomôže vaša 
podpora. Prosím, pridajte sa aj vy k 
našej snahe o kvalitné súdnictvo.

Obštrukcie naďalej ochromujú 
Ústavný súd SR

» Zdroj: VIA IURIS           Milan Šagát

Cez víkend sme pochovali najstaršie-
ho rehoľníka na Slovensku dominikána 
pátra Akvinasa Juraja Gaburu. Zomrel 
ako 104-ročný deň pred voľbou prezi-
denta 29. marca vo svojej dominikánskej 
komunite. V  čase, keď medzi veriacimi 
i neveriacimi vrcholili politické a občian-
ske emócie, v tichu opúšťal tento svet so 
svojím odkazom. 

Zdalo by sa, že sa jeho osoba vše-
obecne ľudí netýka. Veď denne zomiera 
množstvo ľudí, žiaľ, aj mladých, nieto 
ešte niekto po 100. roku života. Páter 
Akvinas však bol „niekto“. A tak, ako sa 
celej spoločnosti dotýka zlo, zlé činy a zlé 
rozhodnutia, lebo sa plazivo vteľuje do 
mentality národa, dnes hovoríme, že sa 
zakomponováva „do jeho DNA“, rovnako 
sa nestráca dobro. Hoci s tichosťou, pra-
cuje s človekom, s jeho vedomím a svedo-
mím. Páter Akvinas stelesňoval takéhoto 
tichého robotníka ľudských duší. 

Vyznával všetky konzervatívne 
hodnoty, o ktorých sa toľko kričalo v pre-
zidentskej kampani, v úplne vyváženom 
postoji. Bol oddaným národovcom, Slo-
vákom, a veľmi rozlišoval osoby a histo-
rické okolnosti Slovenského štátu, no zá-
roveň prejavil nesmiernu otvorenosť voči 
českému a  moravskému národu v  čase 
po novembri 89́ , keď sa spochybňovali 
česko-slovenské vzťahy. Odsúdený bol 
za vykonštruovanú „velezradu“ v  50. 
rokoch socializmu, a paradoxne ako spo-
lužiak Gustáva Husáka sa o ňom vyjadro-
val vždy s úctou a nádejou na jeho návrat 

k Bohu. Počatý život, rodina, manželské 
vzťahy neboli pre neho len otázkou dek-
laratívnosti a moralistického napomína-
nia, ale konkrétnej pomoci ľuďom. Jeho 
denník bol od pondelka do nedele zapl-
nený termínmi osobných návštev: spo-
vedal, povzbudzoval, duchovne spre-
vádzal, venoval sa zraneným rodinám 
a  jednotlivcom. To všetko však zostalo 
zahalené osobným tajomstvom. Každé-
ho, s kým sa stretol v osobnom rozhovo-
re, žehnal a okamžite zaradil do svojich 
prosieb a modlitieb. Nemusel to byť len 
veriaci človek, ale aj tvrdošijný nepriateľ 
Cirkvi. S láskou na neho myslel a súcitil 
s jeho zraneniami. Dobro pátra Akvinasa 
sa nedá vyčísliť, prejaví sa až v nasledujú-
cich generáciách. Mnohí ľudia sa teraz po 
smrti verejne priznávajú, ako im zasiahol 
do osobného života svojou múdrosťou, 
dobrotou, skromnou oddanosťou, prak-
tickou pomocou. 

Páter Akvinas je aj symbolom slobo-
dy a spravodlivosti, o ktorej sa rovnako 
diskutovalo v  prezidentských voľbách. 
Zostal nezávislý a pevný v hodnotách na-
priek väzneniu. Slobodný duchom pra-
coval na duchovnej slobode iných – nie 
všeobecne a abstraktne, ale s konkrétny-
mi (i keď počas socializmu krycími) me-
nami v kalendári. Vážme a vyzdvihnime 
si takýchto ľudí. Žijeme dnes všetci z ich 
odkazu, ich obetavosti, odriekania, pra-
covitosti a nádeje. 

Žijeme z jeho obetavosti a jeho nádeje

» Mária Raučinová, Fórum života

06:00 Teleráno 08:30 Záme-
na manželiek 10:05 Oteckovia 11:10 Susedské 
prípady 12:10 Rodinné prípady 13:05 NCIS - Ná-
morný vyšetrovací úrad 15:00 Susedské prípa-
dy 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE 
NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO-
VÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Kuchyňa 22:10 
Klamal by som ti? 23:00 Neprijatý? Fpoho! 00:50 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:20 Zámena 
manželiek 03:30 Susedské prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 
21:45 INKOGNITO 23:10 SEDEM 00:05 PRÁZDNINY 
III. 6 01:30 NOVINY TV JOJ 02:20 INKOGNITO 03:15 
SÚDNA SIEŇ 03:50 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV 
JOJ  

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 
Postav dom, zasaď strom 07:30 Ranné správy 
RTVS 08:30 Dvaja v meste 09:05 Doktor z hôr 
09:50 Nash Bridges 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 
12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Fol-
klorika 14:20 Lekári 15:30 Slovensko s Tiposom 
16:00 Správy RTVS 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Tanguy 
22:15 Reportéri 22:55 Kriminálka Staré Mesto 
23:50 Lekári 00:35 Nash Bridges 01:25 Tanguy 
03:10 Dámsky klub 04:40 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 
10:00 Oteckovia 11:05 Susedské prípady 12:00 
Rodinné prípady 13:00 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodin-
né prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 
Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 
20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 
Dobre vedieť! 22:40 Horná Dolná 00:00 NCIS - 
Námorný vyšetrovací úrad 02:20 Svokra 03:30 
Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 
TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP 
STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 14:30 
V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 SÚD-
NA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNI-
NY III. 7 22:00 MOST! 7 23:00 Kuriér 11 23:55 SVET 
POD HLAVOU 3 01:25 NOVINY TV JOJ 02:20 PRÁZD-
NINY III. 7 03:20 SÚDNA SIEŇ 03:50 SÚDNA SIEŇ 
04:50 NOVINY TV JOJ  

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 
Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 
08:30 Dvaja v meste 09:00 Doktor z hôr 09:50 
Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 
Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Folklori-
ka 14:25 Lekári 16:00 Správy RTVS 16:25 Dvaja v 
meste 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 
5 19:00 Správy RTVS 20:30 Filharmónia 21:20 Kli-
nika Charité 22:10 Vrchný inšpektor Banks 23:45 
Filharmónia 00:35 Klinika Charité 01:25 Vrchný 
inšpektor Banks 02:55 Dámsky klub 

06:00 Teleráno 08:30 Varte s 
nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 
11:00 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 
13:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 15:00 
Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Otec-
kovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 
20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 2 na 1 22:20 Su-
sedia 23:10 Kuchyňa 00:00 Dvojitý agent 02:00 
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:30 Sused-
ské prípady 04:15 Rodinné prípady 

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NO-
VINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:55 
POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 
TOP STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA SIEŇ 
14:30 V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 
SÚDNA SIEŇ: Mafoš 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
Kráčajúca skala 22:40 Skorumpovaní poliši II. 
1/13 23:40 SVET POD HLAVOU 4 01:05 NOVINY TV 
JOJ 02:00 SÚDNA SIEŇ 03:05 SÚDNA SIEŇ: Mafoš 
04:05 OCHRANCOVIA 04:45 NOVINY TV JOJ  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Dvaja 
v meste 09:00 Doktor z hôr 09:50 Nash Bridges 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Lekári 15:30 
Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 
Dvaja v meste 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 
5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Najväčší Slo-
vák 21:40 Ochrana štátu 23:20 Lekári 00:10 Nash 
Bridges 00:55 Ochrana štátu 02:30 Autosalón 
02:55 Dámsky klub 04:30 Správy RTVS „N“  

06:00 Teleráno 08:30 Sladká 
výzva 08:40 Svokra 09:45 Oteckovia 10:50 Su-
sedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 NCIS 
- Námorný vyšetrovací úrad 14:50 Susedské prí-
pady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZ-
NE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TE-
LEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 
22:45 Kameňák 00:00 NCIS - Námorný vyšetro-
vací úrad 02:20 Svokra 03:30 Susedské prípady 
04:15 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY  

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ 
NOVINY 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 SÚDNA SIEŇ 
10:55 POLICAJTI V AKCII 12:00 NOVINY O 12:00 
12:30 TOP STAR 12:50 OCHRANCOVIA 13:50 SÚDNA 
SIEŇ 14:30 V SIEDMOM NEBI 17:00 NOVINY O 17:00 
17:45 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 
JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 
INKOGNITO 21:45 SEDEM 22:40 INKOGNITO 23:55 
INKOGNITO 01:20 NOVINY TV JOJ 02:05 SÚDNA 
SIEŇ 03:10 SÚDNA SIEŇ 04:00 POLICAJTI V AKCII 
04:45 OCHRANCOVIA  

05:45 Správy RTVS „N“ 07:05 
Folklorika 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Dvaja 
v meste 09:00 Doktor z hôr 09:50 Nash Bridges 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Folklorika 14:25 Hurá do zá-
hrady 16:00 Správy RTVS 16:25 Dvaja v meste 
16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 
Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Viera 23:00 
Radosť zo života 23:30 Doktor z hôr 00:15 Nash 
Bridges 01:00 Viera 02:30 Dámsky klub 04:05 
Radosť zo života 04:30 Folklorika 

PONDELOK 15.4.2019
markíza markíza markíza markíza

TV JOJ

rTVS

TV JOJ TV JOJ TV JOJ

rTVS rTVS rTVS

utOrOK 16.4.2019 strEDa 17.4.2019 štvrtOK 18.4.2019
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POLITICKÁ  INZERCIA / TV PROGRAM

 Strana prináša alternatívu 
pre sklamaných a oklamaných 
voličov naprieč politickým spek-
trom.  „Náš program, ktorý 
dôsledne sleduje národnú a 
kresťanskú líniu, garantuje 
ochranu tradičnej rodiny a 
sociálnych práv,“ uviedla pred-
sedníčka strany Slavěna Vorobe-
lová.
 Aj keď sa strana ešte len roz-
bieha a  za pochodu obmieňa 
regionálne štruktúry, zúčastnila 
sa už komunálnych volieb, kde 
získala viac ako 150 poslancov. 
Čo je lepší výsledok ako dosia-
hli niektoré súčasné parlament-
né strany.  Najbližšie sa bude 

o priazeň voličov uchádzať vo 
voľbách do Európskeho parla-
mentu. „Jedným z troch lídrov 
je Slavomír Harabin, synovec 

Štefana Harabina, spolu s pod-
predsedami strany Petrom 
Tomečkom a Antonom Mart-
voňom,“ predstavila kandidátov 
Vorobelová. Priaznivci si celkovo 
budú môcť vybrať zo 14 odborní-
kov z rôznych profesijných oblas-
tí. V prvom kole prezidentských 
volieb podporovala strana Štefa-
na Harabina. Keďže ho považujú 
za jediného skutočne národného 
kandidáta, ktorý by so cťou vy-
konával prezidentskú funkciu. 
Podľa Martvoňa Slovensko musí 
byť rovnocenným partnerom 
v  EÚ, Slováci nemôžu byť len 
sluhami za výrobnými linkami 
s  druhotriednymi potravinami. 

Zároveň Tomeček dopĺňa, že 
bude proti povinným kvótam na 
prerozdeľovanie migrantov a ob-
medzovaniu slobody slova na in-
ternete či cenzúre. Viac na: 
www.narodnakoalicia.sk

Autor: -ps-
Zdroj foto: rodinný fotoarchív Slavomíra Harabína

stojí na národnom, sociálnom a  
kresťanskom pilieri
je stranou občanov vyznáva-
júcich princípy demokracie, 
spravodlivosti a právneho štátu
predsedníčkou je Slavěna 
Vorobelová
podpredsedami sú Peter Sokol,  
Peter Tomeček,  Sergej Kozlík, 
Anton Martvoň.
strana má vyše 1400 členov a 
rozvinuté regionálne štruktúry

NÁRODNÁ KOALÍCIA

3 x vyšší daňový bonus na každé 
dieťa
3 roky materskej vo výške 100 % 
platu matky
výstavba štartovacích nájom-
ných bytov pre mladé rodiny

PRIORITA:
MILIARDA PRE RODINU

Do europarlamentu mieri 
Harabin s Martvoňom
Nespokojní priaznivci Smeru, SNS, ale aj KDH či Mariána Kot-
lebu budú môcť voliť stranu so skutočne národným a sociál-
nym programom. Národná koalícia si ctí tradičné hodnoty, ale 
zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti. 
Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom.

Chceme miliardu pre slovenské rodiny

Štefan a Slavomír Harabin
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06:00 Tom a Jerry 07:15 Lo-
vecká sezóna 3 08:50 Tintinove dobrodružstvá 
10:55 Oteckovia 12:00 Nebojsa 13:40 Príchod z 
minulosti 15:50 Cesta na tajomný ostrov 17:55 
Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČA-
SIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Angry Birds 
vo filme Rodinný animovaný film MN 12 (USA-
-Fínsko) 2016 C. Kaytis, F. Reilly. 22:35 Susedia 
na odstrel Komédia MN 18 (USA) 2014 S. Rogen, 
R. Byrneová 00:35 Sherlock Holmes: Hra tieňov 
03:00 Susedia na odstrel 04:25 Dvojitý agent  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 
KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 Pes roc(ku) 
09:40 Doba ľadová: Veľkonočné prekvapenie 
10:10 Noc s kráľom 12:50 Titanic 17:00 V hlave 
19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 
20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Kung Fu Panda 3 
Americko-čínska animovaná akčná dobrodruž-
ná komédia. MN 7 2016 Alessandro Carloni, Jen-
nifer Yuh Nelsonová 22:35 Austrália Austrálsko-
-americko-britsko romantický western. MN 12 
2008 02:10 Tvrďas 2 03:55 NOVINY TV JOJ 

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 
Góly - body - sekundy 07:20 Počasie 07:25 Dvaja 
v meste 07:55 Piknik s tortou 08:15 Alfa a Omega 
09:00 Rudienka 10:00 Pašiové služby Božie na 
Veľký piatok zo Sabinova 11:40 Pavol VI 13:25 Sta-
rý včelár 14:25 Folklorika 14:55 Rozprávky bratov 
Grimmovcov 15:55 „Jak se budí princezny“ 17:20 
GRÓF MONTE CHRISTO 19:00 Správy RTVS 19:55 
Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 BIB-
LIA: JEŽIŠ 23:30 GRÓF MONTE CHRISTO 01:10 Pavol 
VI. 02:50 BIBLIA: JEŽIŠ  

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Tom a Jerry 07:25 Najsilnejšie puto 09:40 
Ako vycvičiť draka 11:40 Moderná Popoluška 
13:45 Klamal by som ti? 14:40 THE VOICE ČESKO 
SLOVENSKO 16:40 Andílek na nervy 19:00 TELE-
VÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ 
NOVINY 20:30 Inferno Dobrodružný film MN 15 
(USA-Maďarsko) 2016 T. Hanks, F. Jonesová, O. Sy, 
I. Khan, S. B. Knudsenová. 23:05 Robin Hood Dob-
rodružný film MN 15 (USA-VB) 2010 01:50 Inferno 
03:50 Príchod z minulosti  

05:25 NOVINY TV JOJ 06:15 
KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:40 Levia stráž II. 
11,12 08:30 Simpsonovci XXVII. 21,22/22 09:30 
Stávka na nevestu 11:30 X-Men: Budúca minu-
losť 14:15 Múmia 16:50 Šéf na grile 17:50 PRÁZD-
NINY III. 7 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 
ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Domov 
slečny Peregrinovej pre neobyčajné deti 22:50 
Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu 01:55 Pravek 
útočí 03:35 KRIMI 04:00 NA CHALUPE 04:45 NO-
VINY TV JOJ  

05:50 Správy RTVS „N“ 06:40 
Martinka 06:50 Malý Mikuláš 07:25 Yakar 07:55 
Elena z Avaloru 08:15 Fidlibumove rozprávky 
09:15 Daj si čas 09:45 Rozprávky bratov Grim-
movcov 10:45 On air 11:05 Park 11:40 Pavol VI. 
13:20 Slečna Marpleová: Skúška neviny 14:55 
Rozprávky bratov Grimmovcov 15:55 Najväčší 
Slovák 17:15 GRÓF MONTE CHRISTO 19:00 Správy 
RTVS 20:30 Očovské pastorále 21:50 Veselá Veľ-
ká noc 23:25 Slečna Marpleová: Skúška neviny 
01:00 GRÓF MONTE CHRISTO 02:45 Pavol VI. 

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 
07:00 Tom a Jerry 07:20 Zajac Bugs a priatelia 
07:30 Tom a Jerry 07:50 Cesta na tajomný ostrov 
09:45 Poklad na Striebornom jazere 12:00 2 na 
1 13:50 Jack, zabijak obrov 16:10 Kuchyňa 16:55 
Horná Dolná 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE 
NOVINY 20:30 THE VOICE ČESKO SLOVENSKO Kto 
sa stane najlepším hlasom Česka a Slovenska 
a získa rozprávkovú výhru v hodnote 75 000 €? 
22:30 Andílek na nervy 00:50 Susedia na od-
strel 02:30 Jack, zabijak obrov 

05:30 KRIMI 06:00 NOVINY TV 
JOJ 06:50 V hlave 08:55 Kung Fu Panda 3 11:00 
Najdlhšia jazda 13:45 Dračie srdce 4: Bitka o srd-
ce 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 
NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 
TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 
20:35 Doba ľadová: Mamutí tresk Americká 
animovaná rodinná akčná komédia. MN 7 2016 
22:35 Šesť výstrelov Americký akčný kriminálny 
triler. MN 18 2012 01:05 Rozvod po francúzsky 
03:35 NOVINY TV JOJ 04:10 NOVÁ ZÁHRADA  

05:55 Správy RTVS „N“ 06:50 
Martinka 07:05 Malý Mikuláš 08:05 Elena z 
Avaloru 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Rozprávky 
bratov Grimmovcov 10:00 Veľkonočná sv. omša 
s požehnaním Urbi et orbi 12:35 Divoká Európa 
13:05 Poirot: Herkulove úlohy 14:35 Rozprávky 
bratov Grimmovcov 15:40 Skrytý prameň 17:15 
GRÓF MONTE CHRISTO 19:00 Správy RTVS 19:55 
Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Keď 
draka bolí hlava 22:05 Jana Eyrová 23:55 Poirot: 
Herkulove úlohy 01:25 GRÓF MONTE CHRISTO  

markíza

TV JOJ

rTVS

PiatOK 19.4.2019 sObOta 20.4.2019 NEDEľa 21.4.2019
markíza

TV JOJ

rTVS

markíza

TV JOJ

rTVS

Tip na 
SObOTný 

Večer

20.4.2019
20:30 

infernO
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Strešné centrum FASÁDIČKA
zakúpite u zmluvného partnera

0915 170 099 www.fasadicka.sk

TEHLOVÝ DOM EUROLINE 
WWW.TEHLOVYDOMEUROLINE.SK


