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Týždenne do 25 500 domácností

A čo tak iba byť ...
všetko je len akože, alebo niečo sa tvári alebo predáva s odkazom, že to vyzerá ako to,
ale v skutočnosti je to toto“ pridala k mojej
úvahe o ozajstnosti na sociálnej sieti priateľka. 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 niekam, kde si za päť rokov zarobí milión eur.
Používať prívlastok „ozajstný“ začali
o sebe najmä tí, ktorí sú vlastne nezaujímaví, nepresvedčiví, často nepravdiví,
falošní.
Skutočný človek má mozole na ruke,
žije nielen svojimi trápeniami a radosťami, 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.

✆ 0908 728 081

ing. kubaška

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

0948 307 878
www.drstavmont.sk

• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

JCB 1cx

15-0018

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

ZÁHRADNÍCTVO
SKALICA
POZÝVAME VÁS
NA PREDAJ
BALKÓNOVÝCH
RASTLÍN

51-0001

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

52-0008-1

Prišlo k nám slovíčko „mega“. Už dávno. Do chudobného slovníka exhibicionistov bez štipky sebaúcty za mikrofónmi a
potom už aj v tlači. Na sociálnych sieťach,
ale už aj v bežných teenagerských rozhovoroch. 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 pochádza 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“, „ozajstný 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, potom sú niekto. Potom sú „mega“.
„Čokoľvek ozajstné sa stáva luxusom.
Už potreba pridávať prívlastok „ozajstný“
svedčí o tom, že rátame s tým, že skoro

KRTKOVANIE

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

www.upchaty-odpad.sk
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51-0091
51-0104

NON STOP

0915 213 700

16-0010

smer Zlatnícka dolina
Výlučne len v piatok: 14 – 18,
v sobotu: 8 – 14, v nedeľu: 8 – 12 h

41-0064

26. 4. - 2. 6. 2019

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Horská 2005
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POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

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

InzercIa

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

Malacky

Stupava

20 rokov na trhu!

NOVÉ TVARY
1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

činžiaku býva viacero rodín, musia si
dohodnúť spoločné pravidlá správania v
ňom. Dohodnú si napríklad, že dovnútra
púšťajú len ľudí, ktorých niekto z baráku
pozná a nie hocikoho.
No a tu nastal v našom spoločnom Európskom dome problém. Hoci sme všetci
občania EÚ vedeli, že ak chceme ísť niekam mimo EÚ, musíme prejsť dôkladnou
pasovou a colnou kontrolou, zrazu sme
videli, že to neplatí. Zrazu európski mocní umožnili, aby krížom cez Európu mašírovali milióny ekonomických imigrantov
bez toho, aby mali pri sebe aspoň pasy!
Na tomto príklade som chcel ukázať,
že áno Brusel robí aj chyby a veľké chyby. Na druhej strane, ak EÚ berieme za
náš spoločný dom, tak len hlupák by ho
búral, ak ničo v ňom
nefunguje. Čiže nie,
búrať je náš cieľ!
Nebúrajme, opravme si ho a doprajme
aj našim deťom a
vnúčatám žiť život v
bezpečí. V týchto voľbách ide o veľa. O bezpečný život našich
detí.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

Príďte sa presvedčiť!
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení nehorších právnych predpisov,
tj. minimálne za cenu 30,19 €/m2
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre katastrálne
území Plavecký Mikuláš na LV. č. 2161, sú určené na odpredaj a budú sa
predávať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ZĽAVY
PRE SENIOROV

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nehorších
právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk
pre záujemcov o kúpu uvedeného majetku obce
do 13.05.2019, osobne alebo poštou, do podatele obecného úradu
v Plaveckom Mikuláši

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

0903 792 674
www.kamex.sk
Hurbanova 2942, Senica

Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme na
Obecný úrad obce Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš 906
35 (za deň doručenia návrhu poštou sa rozumie deň doručenia poštovej
zásielky do podateľne obecného úradu v Plaveckom Mikuláši)

ZADARMO:

doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo
hrobu, záruka 36 mes.

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
Márne ho naše oči všade hľadajú
a slzy po tvári stekajú.
Čas plynie a slzy vánok suší,
no bolesť v našich srdciach neutíši.

Dňa 21. 4. 2019 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil manžel a otec
JÁN KOVAROVIČ z Gajar.

Dňa 19. 4. 2019 si pripomíname 5. smutné výročie, čo nás náhle
opustil náš milovaný LUKÁŠ MATEJKA z Perneku.
10-0094

S láskou spomínajú rodičia , sestra a brat s rodinami.
Za tichú spomienku ďakujeme.
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Podmienky priameho predaja sú zverejnené
a) Na úradnej tabuli obce od 16.04.2019
b) Na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš: www.plaveckýmikulas.sk

Odišiel si,
ale všetko krásne,
čo si nám dal,
zostáva v našich srdciach...

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

stavebné pozemky

– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5800,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5801,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 704 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5802,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 706 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5803,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 709 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5804,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5806,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 717 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5807,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5808,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 707 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5810,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5818,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5819,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5820,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5821,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5822,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 716 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5823,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 716 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5825,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 713 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5826,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5827,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 707 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5828,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5829,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5841,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 819 m2 ,
– pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5842,
druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2

15-0105

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Fašisti a extrémisti si v celej
Európskej únii už
leštia
bagandže,
aby v nasledujúcich
voľbách do Európskeho parlamentu
získali toľko hlasov, aby projekt Európskej únie zborili v základoch.
Európska únia je unikátny projekt,
ktorý má samozrejme aj viaceré chyby. Je
to ale projekt, ktorý zabezpečil v jej členských krajinách 74 rokov mieru. A ak to
zoberieme len z tohto hľadiska, kde inde
vo svete mohli ľudia tak dlho žiť bez strachu o svoj život?
Mnohí ľudia však k Európskej únii
necítia žiadnu pozitívnu emóciu. Uvedomujú si skôr nevýhody, ktoré nám členstvo v tomto spolku prináša. Preto sme sa
rozhodli vniesť do verejnej diskusie pred
eurovoľbami nový pojem, kedy Európsku úniu nazývame ako „Náš Európsky
Dom“.
Prečo? Lebo najlepšie vystihuje to, čo
pre nás Európska únia znamená. Európska únia je akoby náš spoločný dom, v
ktorom má každý členský štát svoju izbu.
Naša izbička je možno niekde na treťom
poschodí, ale je naša a v bezpečí.
Presne tak, ako keď v jednom dome/

v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že
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S láskou v srdci spomína manželka
a synovia s rodinami.

116-0149

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Obec Plavecký Mikuláš

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

redakcia:

74 rokov mieru. Nestačí?

16-0001

MALACKO

AKCIA NA ROK 2019

~ 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

1-hrob od 1140 € • 2-hrob od 1440 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

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

KAMENÁRSTVO Janko

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

JARNÉ ZĽAVY

1-hrob - africká impala: 1000 €
2-hrob - africká impala: 1200 €

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

16-0011

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

INZERCIA

15-0088

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

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

www.kamenarstvo-bocan.sk
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SLUŽBY

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

0905 387 063

AKCIA
APRÍL
2019
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

www.kamenarstvo-jablonove.sk

15-0021

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

16-0012

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

TEPOVANIE

Juraj Michálek
0911 431 275

MA19-16 strana -
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10-0098

10-0056

0903 438 961
0908 577 901

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

16-0087

» autá
» sedačky
» koberce...

VŔTANIE
STUDNÍ

topa.studne@gmail.com

fasádne
lešenie

4
BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia

Akčná ponuka
platná od 26. 4. do 14. 5. 2019

SPOMIENKY 17

SPOMIENKY

2,99 €
15,99

11,49

vak na pečivo
40x40 cm

15,99

25,99

fľaša na nápoje
s kohútikom

AKCIA

33,99

Rider HUSQVARNA R112C
KompaktnýHUSQVARNA
design zaisťuje ľahkú525BX
manipuláciu aj v stiesnených priestoFúkač

hrniec na
cestoviny
strojček na
cestoviny
FRANCESCO

33,99
37,99

jedálenská
sada

roch a úsporné
skladovanie.
veľkosti
ponúka vynikajúcu
Výkonný
a dobre
vyváženýNapriek
ručnýmenšej
fúkač pre
profesionálne
použitrakciu
na svahochtechnológia
a za mokra. Kĺbové
riadenie
rýchles matie.
Patentovaná
motora
X-torqumožňuje
v kombinácii
jedinévrovanie
s
minimálnym
polomerom
otáčania.
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
■
Motor aBriggs
& Stratton
PowerBuilt,
hydrostatická prevodovka,
kapacitu
zároveň
jednoduché
ovládanie.
šírka kosenia
85 cm,
hmotnosť
190kW,
kg. hmotnosť 4,3 kg, fúkací
■ Objem
valca 25,4
cm³,
výkon 0,9

od 3,69
smaltový riad

od

5,29

Fúkač
HUSQVARNA
525BX
m/s.
výkon 86

od 1,09
od

1,59

365 €

Akciová cena:
Bežná cena: 389 €

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám veterána Austin
A40, cena dohodou.Tel.
0902743401

Reťazová
píla HUSQVARNA
445
Traktor HUSQVARNA
TC 139T

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Predám letné pneu ako
nové 0910575207

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Ubytujem pár v Zohore v
rod.dome.Tel. 0948928722
» Ubytujem robotníkov v RD
v Stupave.Tel. 0903423524
» Ponúkam na prenájom
1-izb byt v centre Ma, 37
m2, 8/8 posch, balkón na
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

Výkonná
pílaprívetivý
druhej generácie
všestrannézberným
použitie pre
zákazníkov,
Užívateľsky
traktor s pre
integrovaným
košom
umiestktorí
ocenia
profesionálne
kvality
takejto
píly. Ľahko
sa štartuje
aj pri
neným
vzadu
s objemom 320
litrov.
Výkonný
dvojvalcový
motor.
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží.
■ Motor Briggs & Stratton, hydrostatická prevodovka, šírka
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií.
kosenia 97 cm, zberný kôš 320 l.
■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty
Reťazová
445
a reťaze 4,9 píla
kg HUSQVARNA
Akciová
cena:
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie
zákazníkov,
Bežnápre
cena:
3 020 €
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly.Akciová
Ľahko sacena:
štartuje aj pri
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné
viečka
Bežná
cena:nádrží.
435 €
X-Torq®
Motor
Navštívte
našu znamená
predajňu: nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií.
■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty
Navštívte
našu
a reťaze
4,9predajňu:
kg

2 835 €
395 €

0908 979 469

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

395 €

Akciová cena:
Bežná cena: 435 €

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
Navštívte
našu
predajňu:vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
Ceny sú iba
odporúčané
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vývoj výrobkov,
a preto
vyhradzuje
uskutočňuje
Ceny
sú iba odporúčané
vrátane
DPH.siAkcia
platí doprávo
5. 6. zmeniť
2019. dizajn,
špeciﬁkáciu a vybavenie
predchádzajúceho
upozornenia.
Husqvarna
Zodpovednosť
za tlačové bez
chyby
vylúčená. Spoločnosť
Husqvarna
neustále
je registrovaná
ochranná
známka.
uskutočňuje
vývoj
výrobkov,
a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
Copyright
Husqvarna
AB (publ). Všetky práva
vyhradené.
špeciﬁ
káciu©a2019
vybavenie
bez predchádzajúceho
upozornenia.
Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

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

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

15-0010

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

Bratislava • Malacky

PRACOVNÍKA DO SERVISU
Mzda: 700 EUR + dohoda.
Požiadavky: manuálna zručnosť.

www.rolvex.sk
0905 485 891
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Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

PRIJMEME

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
15-0009

03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám 3i byt veľký
na prízemí v Rohožníku
86 m2, cena 75 tis €.Tel.
0905525169
» Predám Ma juh novozateplenú garsónku s balkónom alebo prenajmem 40
tis €.Tel. 0905525169
» Predám 3-izbový byt na
prízemí na ul. 1. mája v Malackách (vnútroblok oproti
Gymnázia), cena 109.000
€.Tel. 0918723764
» Predám 2-izb byt v Ma
- Juh, 1. posch., 50 m2, +
pivnica, cena 75.000 €.Tel.
0948091425

2 925 €
365 €

Akciová
cena:
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač
pre profesionálne
použiBežná
cena:
3 109 €
tie. Patentovaná technológia motora X-torq
v kombinácii
s jediAkciová
cena:
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša
vysokú
Bežná
cena:fúkaciu
389 €
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací
výkon 86 m/s.

4

Tel.: 0903 540 323

15-0071

Ako mu z očí
žiarila láska a dobrota, tak
nám bude
chýbať do
konca života. Nezabudli sme, len sa
s tým učíme žiť. Dňa 25. 4.
2019 uplynú 4 roky, čo nás
navždy opustil Ing. Viliam
Abel z Malaciek. S láskou a
úctou spomína manželka,
synovia s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím
tichú spomienku.

RADOSŤ
KOSENIA
SILA PREZ PERFEKTNÉ
JARNÁ
VÝSLEDKY
JARNÁ
AKCIA
AKCIA
SILA PRE PERFEKTNÉ
VÝSLEDKY
JARNÁ

15-0106

Kto raz miloval, nikdy
nezabudne.
Dňa 24. 4.
2019 si pripomíname
3. výročie,
kedy od nás navždy odišiel môj milovaný manžel
a otec Furian Peter z Malaciek. S láskou spomína
manželka Eva, dcéra Erika a
syn Rastislav s manželkou.
Za tichú spomienku ďakujeme.

5
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DÁM DO PRENÁJMU
OBCHODNÉ PRIESTORY

www.kia.sk

Limitovaná ponuka 100 kusov
s navigáciou zadarmo
CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

1 300 €

NAVIGAČNÝ
SYSTÉM
ZADARMO

Tel.: 0903 417 795

ZIMNÉ
PNEUMATIKY
ZADARMO

15-0020

v Malackách na Priemyselnej ul.,
200 m2, klimatizované,
vyhrievané, kamera napojená
na mestskú políciu

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

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

63-0003

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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.

30䝖/䜋;䜋36,"

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk
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15-0003

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.

5

15-0011

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., je na rok 2016 nositeľom
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!
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09

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10

» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám kurčatá na mäso
živé na zabitie 1,90 € / kg a
očistené 2,90 € / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206
783.Tel. 0908151966
» Beriem objednávky na
9-týždňové nosnice Dominant.Tel. 0904323771
» Predám volieru pre vtáky
rozdelenú na 2 časti, s rozmermi bez nožičiek v 150 š
150 h 50 cm, komplet zariadenú, treba vidieť, cena 150
€, Ma.Tel. 0907585736

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

30EU0R

34EU5R

1200

BONUS
GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

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

0918 500 492

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

16-0047

OD

OD

2100

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

AKCIA

VŠETKO

PRE VÁŠ DOM

0907 304 888

21EU0R

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

3x

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

OD

900

20EU2R

APRÍL
POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
VÝNIMOÈNÝCH
ZLIAV

39R
4EU

komínov

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

ZĽAVAEZ

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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16-0029

Frézovanie

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com
www.radokov.sk

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

Vstavané skrine Ondrúš

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

2400

OD

1500

ZĽAVA -30%

6
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16-0002

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

0907 721 667, Malacky

AKCIA

-61%

VSTAVANÉ
SKRINE

1600

08 STAVBA08
STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty,
cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

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

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

OKENNÉ, DVEROVÉ
SIEŤKY PROTI HMYZU,
ŽALÚZIE, ROLETY
0903 300 378

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
ŽALÚZIE

OBKLADY A DLAŽBY

PREDAJ A MONTÁŽ

1600

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim dom do či byt
do 85000€. RK nevolať!
0949375038
» Kúpim starší dom s väčším
pozemkom. 0950870988

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

» red

1600

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám v Kuchyni SP 2100
m2 s IS.Tel. 0905525169

10-0058

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám RD pre náročného
(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 Plaveckom Štvrtku stred
obce, všetky siete, cena
145.000 €, dohoda, volať
od 10:00 do 20:00 hod.Tel.
0911600122
» Predám 4i rodinný dom,
centrum Stupavy, 450 m2
pozemok. 220 000€ tichá
ulička. Tel. 0908 898 025
» Predám 4i rodinný dom,
centrum Jablonové, 450 m2
pozemok. 180 000€ tichá
ulička. Tel. 0908 898 025

EUROOKNÁ A DVERE

a farieb. Často spomínanou nevýhodou
je, že biele plastové okná časom ožltnú.
Väčšinou sa to však stáva len pri nekvalitných plastových oknách, preto
je dobré vybrať si spoľahlivého predajcu, ktorý ručí za kvalitu predávaných
okien. Niektorí ľudia považujú plastové
okná za menej estetické, ide však len
o vec názoru. Plastové okná si v modernej architektúre našli svoje miesto
ako dostupný a dobre vyzerajúci prvok
mnohých stavieb.
Drevohliníkové okná, to znamená drevené okná z vonkajšej strany,
opláštené hliníkovým krytom, znižujú citlivosť drevených okien na poveternostné vplyvy, aj nároky na ich
údržbu. Kým vonkajšiu stranu rámu
chráni kov, zvnútra si užívate pohľad
na plnohodnotné drevo. Hliníkový
kryt mierne zvyšuje aj tvarovú pevnosť drevohliníkového okna. Pre svoj
jedinečný moderný vzhľad a výborné
tepelno-izolačné vlastnosti, sa hodí pre
pasívne a energeticky úsporné domy,
rezidencie, vily či penzióny so zvýšenými nárokmi na design.

63-0007

Okná a dvere sú mimoriadne dôležitým prvkom každej stavby. Pri výbere
sa núka viacero možností a rozhodnúť
sa pre tie správne nebýva najľahšie. O
kúpe rozhodujú viaceré faktory ako
charakter stavby, finančné možnosti,
požadovaná kvalita a pod.
Drevo je prírodný obnoviteľný materiál, ktorý ,,dýcha“. Drevené okná
sú nadčasové, hodia sa na historické
budovy, koliby, drevenice, ale aj na
moderné obydlia. Drevené okná sú
vyhľadávané vďaka prírodnému charakteru, variabilite farieb, prirodzenej
kresbe a priaznivým tepelnoizolačným
vlastnostiach. Drevené okná sú veľmi estetické, príjemné na pohľad i na
dotyk. Na druhej strane drevené okná
vyžadujú väčšiu starostlivosť ako plastové okná. Pri zlej alebo nedostatočnej
starostlivosti hrozí riziko výskytu húb,
plesní a červotočov.
Plastové okná sú najlacnejšie a
najpoužívanejšie. Moderný vzhľad a
skvelé izolačné vlastnosti z nich urobili najvyhľadávanejšie a najpoužívanejšie okná pre rodinné domy a byty,
kancelárske i priemyselné budovy. Sú
dostupné v širokom prevedení tvarov

16-0034

medziposchodí, teplý a
slnečný byt, cena 430 €
vrátane energií, + kaucia
vo výške 1 nájmu, voľný.Tel.
0905838397
» Ponúkam Samostatnú
izbu na prenájom Malacky
0949254040

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

15-0004

Aké okná a dvere
– plastové či drevené

16-0095

Občianska
riadková
inzercia
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Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

PODPORTE NAŠICH HOKEJISTOV
A NECHAJTE IM ODKAZ
NA FAN VLAJKE!
Navštívte hokejovú Roadshow Raiffeisen banky pri príležitosti MS v hokeji 2019

dňa 24. 4. 2019 od 12.00 do 17.00 hod., Sasinkova 1/D, v Malackách.
Zabavte sa v hokejovom duchu, vyhrajte zaujímavé ceny
a možno aj lístky na MS v hokeji 2019.
Tešíme sa na vás.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

B Y Ť

U

N Á S
32-0051

R A D O S Ť

12.4.19 14:40

15-0103

RB_hokej_roadshow_207x137_0319.indd 26
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Posledná večera Leonarda z Vinci
Stano Lajda je súčasný slovenský
maliar, ktorý niekoľko rokov systematicky pracoval na rekonštrukcii ikonickej Poslednej večere, čo ho inšpirovalo
k napísaniu tejto naozaj zaujímavej
knihy.
Odkrýva pred nami silné i slabé
miesta Leonardovej povahy. Rekonštruuje jeho postoj k Michelangelovi.
Zdôrazňuje, že umelec bol naozaj zložitou osobnosťou, ktorá napriek obdivuhodnej pracovitosti a cieľavedomosti
neraz zápasila s pochybnosťami najrôznejšieho druhu. Stano Lajda hľadá
vo svojej knihe odpovede na dosiaľ
nezodpovedané otázky, prameniace zo
zložitej náboženskej symboliky, ktorej
je Leonardovo vrcholné dielo plné. To
všetko prostredníctvom beletrizovaného príbehu a aj hĺbkového odborného
rozboru slávneho diela.
V dejinách svetového umenia
patrí Leonardo da Vinci rozhodne k
najvýznamnejším umelcom. A nástenná maľba Poslednej večere z refektára
kláštora Santa Maria delle Grazie v Miláne patrí k jeho najznámejším dielam.
Knihu písal autor súbežne s niekoľkoročnou systematickou prácou na
rekonštrukcii výjavu Poslednej večere.

Veľký krok
pre nevidiacich ľudí v Európe

Pri príležitosti 500. výročia Leonardovej smrti vydáva Stano Lajda nielen
túto knihu, ale sprístupňuje verejnosti
aj svoju rekonštrukciu Poslednej večere.
„Prechovávam celoživotný obdiv
k dielu Leonarda da Vinciho, najmä k
jeho Poslednej večeri. Po desiatkach
prednášok o jeho živote a tvorbe i o
histórii a symbolike jeho nadčasového
diela som sa pred ôsmimi rokmi rozhodol dať svoje nazbierané skúsenosti
na papier a napísať knihu, v ktorej som
sa pokúsil čo najobjektívnejšie popísať udalosti spojené s Leonardovým
životom a históriou Poslednej večere.
Cítil som, že to má byť síce obsiahla a
tematicky vyčerpávajúca kniha, ale
určená skôr laikom, ktorí majú radi
dejiny sveta i umenia. Mojím zámerom
bolo skĺbiť pútavé faktografické dielo s
rozprávaním, ktoré vychádza z doložených informácií a udalostí alebo reaguje na jednotlivé kľúčové miesta.“ Toľko
autor, Stano Lajda.
Kniha je doplnená obrazovým
spracovaním rekonštrukcie Poslednej
večere a lunet nad ňou, ktorú autor dokončil zároveň s touto knihou.

Po viac ako troch rokoch legislatívneho úsilia zdolal Európsky akt o prístupnosti (EAA) poslednú prekážku.
Rada Európskej únie 9. apríla 2019
uznala dohodu z novembra minulého roku o tomto právnom predpise o
prístupnosti tovarov a služieb, ktorý
predstavuje míľnik v legislatíve EÚ.
Európsky parlament spomínanú dohodu uznal už 13. marca. Znamená to,
že smernicu je v súčasnosti potrebné
transponovať do národnej legislatívy
a európskych noriem. „Dnes sa začína
písať nová kapitola o EAA: implementácia,“ povedal Wolfgang Angermann,
predseda Európskej únie nevidiacich
(EBU). „Je veľmi dôležité, aby všetky
členské štáty EÚ brali túto fázu veľmi
vážne. Musia zabezpečiť, aby sa prostredníctvom EAA naplnil prísľub o prístupnejších tovaroch a službách pre 30
miliónov nevidiacich a slabozrakých
Európanov.“
Členské štáty majú na zapracovanie
väčšiny ustanovení EAA do národnej
legislatívy tri roky. Európska komisia
bude zároveň špecifikovať požiadavky
na prístupnosť a vypracuje normy na
podporu implementácie. ÚNSS bude

s veľkým záujmom sledovať mimoriadne dôležitú implementáciu aktu o prístupnosti na národnej úrovni. „Naše
úsilie pri presadzovaní záujmov nevidiacich a slabozrakých spotrebiteľov sa
postupne pretavuje do činov. Budeme sa
snažiť vstupovať do implementačného
procesu, a pomáhať tak ľuďom so zrakovým postihnutím uplatňovať svoje zákonné práva,“ vyjadril sa predseda Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Branislav Mamojka.
EAA ukladá krajinám EÚ, aby zaručili na európskom trhu širokú paletu
prístupných tovarov a služieb. Patria
medzi ne počítače, smartfóny, automaty
na lístky a odbavenie, routery, televízne
prijímače, bankomaty a bankové služby, bezpečnostná komunikácia, elektronický obchod a televízne aplikácie.
Nesmieme zabúdať ani na elektronické
čítačky a elektronické knihy.
ÚNSS spoločne s Európskou úniou
nevidiacich a Európskym fórom zdravotného postihnutia lobuje za silný a
komplexný akt o prístupnosti už od
roku 2015.

» Zdroj: UNSS

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY
• ALTÁNKY • TATRANSKÝ PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

» red
SME PRVÁ FIRMA,

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

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

CELKOVÉ CENY

339 €

389 €

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

499 €

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

náradia
Ste pripravení
na sezónu?

10-0015

My vám
pripravíme
vašu kosačku
už teraz!
Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA
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KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

16-0107

PLASTOVÉ OKNÁ

63-0006

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

9
SLUŽBY , POLITICKÁ INZERCIA
MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

výpredaj covných odevov

15-0096

pra

Slováci musia byť partneri, nie sluhovia za montážnymi pásmi

Slovensko je krajina s najväčším
podielom exportu na domácej produkcii. Preto strana NÁRODNÁ KOALÍCIA pokladá členstvo v Európskej
únii za dôležité. „Treba však zastaviť
úsilie európskej byrokracie o centralizáciu moci v Bruseli. Musíme ubrániť európske hodnoty kresťanstva a
tradičnej rodiny, ktorá vychádza zo
spolužitia muža a ženy. Európa musí
posilniť ochranu svojich vonkajších
hraníc a musí byť v nej počuť aj hlas
tých menších štátov,“ vysvetlila postoj
NÁRODNEJ KOALÍCIE jej predsedníčka
Slavěna Vorobelová. Zdôraznila, že sa
treba vrátiť k pôvodnej myšlienke EÚ
ako zoskupenia národných štátov, a
nie k vytvoreniu super štátu. Na svojej
kandidátke strana ponúka 14 skúsených odborníkov z rôznych oblastí.

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do Európskeho
parlamentu – 25. mája 2019

Ing. Peter Tomeček, manažér • Mgr. Anton Martvoň, PhD., právnik, vysokoškolský pedagóg • Mgr. Slavomír Harabin, stredoškolský pedagóg
• Radovan Znášik, MA. MPP., manažér • JUDr. Marieta Okenková, PhD.,
právnička • RNDr. Marta Rácová, poslankyňa MsZ • Ing. Marián Rusznyák,
CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti • Ing. Sergej Kozlík, ekonomický analytik
• PhDr. Ľubica Blašková, vysokoškolský pedagóg • Ing. Peter Švec, bezpečnostno-vojenský analytik • Ing. Juraj Srnec, manažér • prof. Ing. Ján Piľa,
PhD., univerzitný profesor • Petra Margušová, realitná maklérka • Ing. Andrej Gmitter, manažér

Otvorenie diskusie o zavedení
európskeho veku odchodu do
dôchodku v 62 rokoch.
Zlepšenie ochrany vonkajších
hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.
Investovanie miliárd eur na
boj proti chudobe v členských
krajinách, nie len v Afrike.
Aby vo všetkých krajinách boli
predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.
Obmedzenie kompetencií Eurrópskej prokuratúry voči Slovákom.
v
Rovnaké pravidlá a výšky
R
dotácií pre našich aj zahrad
ničných farmárov a podnikan
teľov.
te
Zákaz adopcie detí pármi rovZ
nakého pohlavia.
n
Ochranu prírody, lesov a živoO
ččíchov, zabrániť nelegálnemu
výrubu a lovu na našom úzev
mí.
m
Slobodu slova a zákaz cenzúS
ry na internete.
Viac
V
i na:

Predsedníčka strany Slavěna Vorobelová s kandidátmi do EP Sergej
Kozlík, Anton Martvoň, Peter Tomeček, Slavomír Harabin.
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www.narodnakoalicia.sk
w
Autor: -ps-

Objednávateľ: NÁRODNÁ KOALÍCIA, Račianska 1571/66, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42359741

NA PRVOM MIESTE

V Európskom parlamente
chce NÁRODNÁ KOALÍCIA
presadiť:

49-0042

ZÁUJMY SLOVENSKA

Pomoc výnimočným ženám

Čáčovská cesta 5315/125

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

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.

41-0013

www.hydina.eu

0908 469 134

TEPOVANIE
HĹBKOVÉ

0917 466 250

STROJOVÉ
OMIETKY

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679, 0908 979 469
Prenájom 2- izbového bytu s garážou v Stupave.
Čiastočne zariadený (kuchynská linka, spotrebiče, práčka).
Mesačný nájom 380 eur + 120 eur energie.
Kontakt: 0903 277 799

dôchodcovia
ZĽAVA: •• ZŤP

16-0036

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

• sádrové
• vápennocementové
Tel.: 0910 644 981

16-0104

duchovný asistent ACN

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

10-0096

» P. Martin Mária Barta

Senica

75-24

alebo postihnuté prírodnými katastrofami. Zvlášť na misiách, kde panujú
najťažšie podmienky, žijú sestry
i napriek permanentnému ohrozeniu života, námahám, chudobe,
vojne a prenasledovaniu obetavo
svoje povolanie. Spomeňme si len na
našu slovenskú misionárku a lekárku
Veroniku Teréziu Ráckovú, ktorá bola
zastrelená 16. mája 2016 v Južnom Sudáne.
Heslom pôstnej a veľkonočnej
kampane ACN je: „Výnimočné ženy.
Vďaka Bohu. Vďaka vám.“ Kampaň
ACN predstavuje výnimočné poslanie
rehoľných sestier z celého sveta a svedectvá o ich povolaní, živote modlitby
a živote v spoločenstve, ako aj o ich
službe najmenším a najbiednejším.
Tieto sestry nám predkladajú hrdinské
svedectvo autentickej viery a lásky.
Ukazujú radostnú cestu života darovaného Bohu i blížnemu. Ich zasvätenie a modlitba nesie aj nás. Cez naše
modlitby, obety a dary môže- me byť
súčasťou ich misie, a tak
sami rásť v duchovnej
slobode ľudí patriacich
celkom Bohu. Viac informácií o našej kampani na pomoc sestrám:
www.vynimocnezeny.sk

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

84-0019

Medzi prvé projekty, ktoré po druhej
svetovej vojne realizoval a podporoval
zakladateľ Kirche in Not (ACN) P. Werenfried van Straaten, patrili tzv. „Božie pevnosti“ – ženské kontemplatívne
kláštory postavené pozdĺž železnej
opony. Poslaním týchto kláštorov bolo
modliť sa najmä za prenasledovanú
Cirkev v komunistických krajinách
východného bloku a byť duchovnou
záštitou v boji proti rozmáhajúcemu sa
militantnému ateizmu. Najmä vďaka
tisícom skrytých modliacich sa duší a
vernosti prenasledovanej Cirkvi môžeme dnes slobodne žiť svoju vieru aj
v našej krajine. Osobitná vďaka patrí
práve rehoľným sestrám, ktorých život
dáva svetu akoby duchovnú rovnováhu. Preto podpora rehoľných sestier
je jednou z priorít pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi,
a venuje im aj svoju tohtoročnú
celosvetovú pôstnu a veľkonočnú
kampaň.
ACN ročne podporuje približne 11
000 rehoľných sestier prostredníctvom
viac ako 800 projektov v 85 krajinách
sveta. Okrem podpory ich formácie,
pastoračnej a charitatívnej činnosti
poskytuje ACN napríklad aj existenčnú
finančnú pomoc najmä kontemplatívnym kláštorom, starým a chorým sestrám či sestrám bez akýchkoľvek príjmov. Nadácia podporuje tiež projekty
na výstavbu a obnovu kláštorov zvlášť
v krajinách, ktoré boli zničené vojnou

Predaj hydiny
na ďalší chov

16-0136

10
ACN / SLUŽBY
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SLUŽBY

ODMENA 10.000 €

ZA NÁJDENIE ODCUDZENÉHO VOZIDLA

AUDI S6 AVANT

16-0147

Kontakt: 0907 152 152

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY

smer Veľké Leváre bývalý autoservis

silný partner

0911 950 299

CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
0949 636 264
w w w. s t re c hy b e j z . s k

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
16-0151

Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

MA19-16 strana -
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
PRIJMEME

Občianska
riadková
inzercia

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

prijme do pracovného pomeru

zamestnancov na prácu

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

PONUKA ZAMESTNANIA

Podmienka: POS
Plat: 3,20 € brutto/h
+ príplatky
Nástup IHNEĎ.

ŠIKOVNÝCH
KLAMPIAROV SO ŽL
A POMOCNÍKOV
NA STRECHU
0911 150 411

OPERÁTOR VÝROBY

Obec Plavecký Mikuláš
podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

720 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

619 € brutto + príplatky a bonus

10-0015
16-0043

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA /-ČKU (800 EUR/ mes. brutto
+ dohoda). Tel.: 0904 465 944

PRÁCA V
NEMECKU

VODIČ KAMIÓNA
2500 € - 3500 € brutto

PRIJMEME
UPRATOVAČKY
na TPP s nástupom ihneď
Bratislava - NUSCH Kramáre,
UNB Kramáre.
Plat: 520 € + 33 € mesačná
odmena + osobné
ohodnotenie.
Možnosť privyrobiť si.
Kontakt: NUSCH Kramáre:
0914 323 780 , 02/3232 1500
UNB Kramáre: 0914 321 991

PRIJMEME

Základná znalosť nemeckého alebo
anglického jazyka. Nemecká pracovná zmluva.
Vybavíme všetko potrebné pre prácu

predavačku

Možnosť turnusov - Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

do predajne v Kútoch

www.simon-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

+49/ 15145093826

čašníčku

0948 002 614

MA19-16 strana -
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vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa
Základnej školy Plavecký Mikuláš

10-0090

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

HĽADÁME

VODIČ VZV

41-0027

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

0910 845 689

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
CHYŽNÚ (650 EUR/ mes. brutto).
Tel.: 0903 434 366

85_0283

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

PRE

PILČÍKA

SBS prijme
nových
zamestnancov
na prevádzku
v Rohožníku

0905 704 306

Pracujte u nás na pozíciach

PONÚKAM
PRÁCU
10-0095

SBS O.K. SHOOTING Security

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

Chcete si
podať
inzerát?

tel. 0903 218 947

16-0140

15 HĽADÁM
PRÁCU 15
HĽADÁM
PRÁCU
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov ZŠ
a SŠ a angličtiny pre každého.Tel. 0949764183
» Vypomôžem v domácnosti, ožehlím, pomôžem
seniorom.Tel. 0902591330

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

16-0043

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Kúpim kotlinu s kotlom
0905 387 063

Mzda 1300 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

12

/základná škola s ročníkom 1. - 4. bez právnej subjektivity/
Požadované predpoklady:
Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6
ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
– kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného
smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov,
– vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– overená kópia dokladu o vzdelaní,
– overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej
činnosti,
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzajúcich v prílohe
žiadosti.
Miesto predkladania žiadostí do výberového konania:
Obec Plavecký Mikuláš, Obecný úrad č. 307, 906 35 Plavecký Mikuláš
Termín ukončenia prijímania žiadostí: do 10. 05. 2019 do 12.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom:
„Výberové konanie ZŠ – neotvárať“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne
oznámený.

15-0105

13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám agátové koly.Tel.
0904177808
» Predám palivové drevo
v metrovici borovica 20 €,
agát, dub, jaseň 31 €, agát
tenký 24 €.Tel. 0904177808

Pomôžeme Vám

41-0012

12 DEŤOM 12
DEŤOM

VODIČA NA AUTO +
PLACHTOVÝ NÁVES

15-0101

11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

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

10-0089

» Predám farebné jazierkové ryby od 0,5 €.Tel.
0907214673

VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

10-0001

13
ZAMESTSTNANIE
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ŠKOLA / ZAMESTNANIE

Homeschooling
iných krajinách s vyspelým prístupom
k školstvu. Aj tu cítim prehnaný konzervativizmus ministerstva školstva a
snahu ponechať v deštruktívnom systéme, čo najviac žiakov, aby sa nebodaj nevymkli spod kontroly domácim
„neštandardným“ vzdelávaním, aby
neušli diktátu štátu.
Aj keby sa domáce vzdelávanie
dovolilo počas celej základnej školy, je
nepravdepodobné, že by sa žiaci hromadne začali vzdelávať doma. Málo
rodičov si môže dovoliť byť celý deň s
deťmi bez pravidelného platu. K domácemu vzdelávaniu sa utiekajú, ak dieťa
nezvláda societu školy alebo jednoducho nedôverujú školskému systému.
Niekedy je to aj z dôvodu, že rodičia
často cestujú a nežijú na jednom mieste. V poslednom období pociťujem, že
mnohí rodičia vidia závažné nedostatky v systéme slovenského školstva,
ktorý dlhodobo stagnuje a ignoruje
potreby žiaka, ako to vidíme všetci, čo
v školstve pôsobíme. Aj preto sa rôzne
alternatívy vzdelávania objavujú čoraz
častejšie. Keďže štát dlhodobo nevie
uspokojiť potreby žiaka, ba dostáva
osadenstvá škôl doslova na kolená,
nemal by brániť rodičom využívať iné
možnosti, ako kvalitnejšie vzdelať a
vychovať človeka. A občana, ktorý raz
tento stav zmení.
Asi toho sa obávajú najviac...

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta riaditeľa materskej školy
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
• odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č.317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požadované predpoklady:
• bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zák. NR SR č.317/2009 Z.z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zák. NR SR č. 317/2009 Z.z.
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,
• flexibilita, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať samostatne,
• práca s PC
Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím
aj tel. kontakt)
• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
•overená kópia dokladu o 1. atestácii
• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zák. č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania žiadostí: do 13.00 hod. dňa 17.05.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne
Obecného úradu v Záhorskej Vsi.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke
s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu :
Obecný úrad Záhorská Ves
Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves
Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi,
ktorý splnil podmienky do VK.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská, Bratislava

INZERCIA

Obec Plavecký Mikuláš

podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov

0905 859 679

10-0097

Podľa školskej legislatívy je na prvom stupni základnej školy možné
domáce vzdelávanie, tzv. homeschooling. Stačí na to súhlas riaditeľa školy,
mať garanta, t. j. učiteľa I. stupňa, treba spísať individuálny študijný plán,
urobiť ešte pár byrokratických úkonov
a dieťa sa môže vzdelávať v domácom
prostredí.
Samozrejme, rodičia musia mať
prostriedky na to, aby mohli so svojím dieťaťom denne zostať doma a
dohliadať na jeho vzdelávanie. Každý
polrok je potrebné prísť na komisionálnu skúšku zo všetkých predmetov
a domáce vzdelávanie sa tak napĺňa
vo forme vysvedčenia. Toto platí len
do štvrtého ročníka vrátane. Žiaľ, na
rozdiel od Českej republiky, náš zákonodarca neumožnil takýto typ individuálneho vzdelávania na druhom
stupni ZŠ. Či je to tradičná nedokonalosť slovenského zákona alebo zámer
ministerstva, ktoré sa obáva masového rozmachu „homeschoolingu“, nech
zostane nezodpovedané. Isté však je,
že takéto polovičaté riešenie sťažuje
situáciu rodičom, ktorí z rôznych dôvodov nedôverujú klasickému vzdelávaniu. Neostáva im iné, ako využívať
rozličné diery zlého školského zákona,
aby zachovali kontinuitu vzdelávania
svojich detí. Najčastejším spôsobom je
to, že prihlásia deti na slovenskú školu
a požiadajú o štúdium v Česku, kde je
možné domáce vzdelávanie, ako aj v

Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves

v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p

vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa
Materskej školy Plavecký Mikuláš
/Materská škola bez právnej subjektivity/

prijme do TPP

ELEKTRIKÁŘE

pro práci v České republice i v zahraničí.
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.

Miesto predkladania žiadostí do výberového konania:
Obec Plavecký Mikuláš, Obecný úrad č. 307, 906 35 Plavecký Mikuláš

PRIJMEME
15-0105

Termín ukončenia prijímania žiadostí: do 10. 05. 2019 do 12.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom:
„Výberové konanie MŠ – neotvárať“.

prijme zamestnanca na pozíciu

ofotravel@gmail.com
0917 466 250

VODIČA
VP sk. D

OBCHODNÍK - PREDAVAČ
do Malaciek
Plat 850,- € brutto + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

Nástupný plat od

1600 €
brutto

MA19-16 strana -

16-0036

Do TPP

10-0093

Více informací na tel.: +420 721 087 374,
popř. své životopisy zasílejte na e-mail:
p.blahova@veos.cz

martin.brosch@slovaklines.sk, 0905 203 990

16-0145

Výkon práce: Malacky. Nástup: ihneď.
Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,
zodpovednosť, VP sk. C vítaný,
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 7,47 €/h + pohyblivá zložna mzdy do výšky
1 €/ h (po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle
platnej legislatívy + 1350 € jednorázový
stabilizačný príspevok + ročné odmeny podľa
dosiahnutých výsledkov.

z Dolních Bojanovic přijme do trvalého
poměru nové zaměstnance na pozici

Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– overená kópia dokladu o vzdelaní,
– overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej
činnosti,
– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzajúcich v prílohe
žiadosti.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne
oznámený.

AUTOELEKTRIKÁRA

Česká firma VEOS Pospíšil s.r.o

14

0949 636 264

16-0143

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov,
– vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy pre príslušnú kategóriu
zamestnancov ,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového
konania
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka

10-0001
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dlhodobá a stabilna práca

výhodné platové podmienky

85_0286

85-0005

www.konstrukter.sk

ubytovanie a doprava hradené
sokolova@granila.eu
0950 301 301
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TES
SÁROV
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PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

10 - 20 €/hod. netto

Tel.: 0908 914 180
0905 218 177
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ELEKTRIKÁRI
SADROKARTONISTI

info@konstrukter.sk
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saludosro@gmail.com
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OPERÁTOR VÝROBY
800 - 1000 EUR/netto
���������
900 - 1100 EUR/netto
��������������
11 EUR/hod.

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k
����� in

85_0290

PRÁCA V NEMECKU
��������������

����������������������

NEMÁTE PRÁCU
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

AKCIA ZĽAVA DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

bezrámové

rámové

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0077

balkóny

Č. 16 / 19. APRÍL 2019 / 23. ROČNÍK

MALACKO
Najčítanejšie regionálne noviny

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
16-0103

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

Tel. č.: 0902 440 112

BENÁTSKE
STIERKY

10-0042

www.facebook.com/labskymajales

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

www.instagram.com/labskymajales

www.annastudio.sk

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

.
LABSKY
.
MAJALES
2019

10-0043

27/04/2019
ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky

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

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

TEPOVANIE

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

V OBCI LÁB NA ZÁHORÍ
vstupné: 13 EUR

KANALIZÁCIA?

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

www.cistyodpad.sk

MAzel19-16 strana -1

10-0080

NONSTOP
0908 151 982
10-0029

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

začiatok od 13:00
Moderuje: Sifon
Program pre deti: žonglér slížo, kolotoče
(Rôzne súťaže a prekvapenia)

10-0020

HĹBKOVÉ

16-0016

Karol Mikláš

UPCHATÝ
ODPAD?

DESMOD POLEMIC
INEKAFE ZOČI VOČI

10-0008

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

10-0028

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

0908 857 304

l

RAMMSTEIN REVIVAL Roger out

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu
adrian.hurban@centrum.sk

10-0031

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

Týždenne do 25 500 domácností

2
HLAVU HORE / SLUŽBY

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

InzercIa

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

Malacky

Stupava

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

priestor vhodný na obchod, kanceláriu,
služby, salón krásy a podobné
2
78 m , 1. posch., obchodný dom AFK,
Záhorácka ul., Malacky
Info: 0911 709 042

» Ján Košturiak

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

KLIMATIZÁCIA
PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

Miriam
tel.: 0915 677 453

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

16-0124

ako sa snažia zachrániť Titanic.
V ten istý deň prichádzam do Partizánskeho, kde si nadšenci vybudovali
modernú súkromnú škôlku a základnú
školu. V piatok večer sedia do noci s desiatkami ďalších opravárov sveta a hľadajú príležitosti a pre inováciu svojho
mesta a regiónu. Zakladateľ tohto mesta,
Jan Antonín Baťa, by bol na nich hrdý.
Zmeny sú rýchle a nečakané, dlhodobé stratégie nefungujú a investičné
rozhodovania sú veľmi zložité. Čím neskôr si kúpite stroj alebo linku, tým sú
lacnejšie a majú lepšie funkcie. Musíme
sa naučiť používať 3P – Pozorovať, čo sa
deje okolo nás (trendy, zmeny v biznise,
konkurenti, technológie, problémy a
nedostatky). Pochopiť čo to znamená a
Podniknúť akciu. Porozumieť rýchlemu
a meniacemu svetu okolo nás je dôležité
pre nás aj naše deti.
Písmenom P začínajú
aj slová príležitosť,
pád alebo prehra.
„Na ceste k úspechu
máme dve prekážky
– strach a lenivosť,
hovoril Tomáš Baťa.

15-0024

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Bol som vo firme, kde som videl
prázdnu halu s modernými strojmi, ktoré nepracovali. Kúpili ich pred dvoma
rokmi s veľkými plánmi a dnes pre ne
nemajú výrobu. Zmenili sa produkty,
technológie, materiál, nemajú série a
výrobné dávky.
V ďalšej firme zatvárajú výrobu kvôli
tomu, že trh valcujú výrobcovia z Číny,
tretia firma končí, lebo ich zlikvidovala
prelomová technológia.
Bol som nedávno vo firme OMS v Senici. Za 20 rokov sa firma pod vedením
Vlada Levárskeho zmenila z predajcu
lámp na výrobcu svietidiel, neskôr na
vývojové a inovačné centrum svietidiel,
projektovanie svetla a konfigurovanie
jeho parametrov. Dnes z OMS vzniká
firma, ktorá cez svietidlá zberá a analyzuje dáta a buduje inteligentné mestá
a fabriky. Neuveriteľná rýchlosť a obrovské zmeny v myslení, technológiách a
znalostiach.
Toto sú moje zážitky z posledných
týždňov: Majiteľ firmy, ktorá bola vlani
zavalená prácou, teraz nemá čo robiť.
Bol som v organizácii, ktorú bezstarostnosť ľudí a ignorovanie zmien v jej okolí
doviedli na pokraj krachu. Strhaný šéf
so svojim tímom pracujú od rána do večera a zvyšok sa na nich pasívne pozerá,

16-0059

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

PREDÁM, ALEBO DÁM DO PRENÁJMU

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

16-0014

redakcia:

3P

16-0060

MALACKO

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

16-0035

16-0053

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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Turistickým vlakom Záhoráčik
do Plaveckého Podhradia

Plavecký
Mikuláš

Brno
Plavecké
Podhradie

Malacky
Eurovelo13

PREMÁVAME
A
OD 27. APRÍL

MO
RAV
A

Brno

Senica

Sološnica

Kostolište

Rohožník

Jakubov

Záhorská Ves

Plavecký
Štvrtok
Kuchyňa
Pernek

Láb

Pezinok
Lozorno

Eurovelo13

Vysoká
pri Morave

Baba

Stupava
Borinka

Devínska
Nová Ves

Bratislava

Bratislava

94-0063

www.bratislavskykraj.sk
www.gob.sk

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

novinky v predaji:
jarné bundy

15-0102

MORA
VA

Región Záhoria ponúka
dostatok zážitkov
pre rodiny s deťmi,
turistov aj cykloturistov.
Užite si ho.

Jablonové

Zohor
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Festival Lumen je už za dverami

Vec, či už hnuteľná alebo nehnuteľná
môže byť v spoluvlastníctve viacerých
vlastníkov. V prípade, ak spoluvlastník
už nemá ďalej záujem zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu, je potrebné podielové spoluvlastníctvo k veci zrušiť a
vyporiadať. V tomto článku sa zameriame výlučne na zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva (ďalej len
„ZaVPS“). Zákon pozná dva spôsoby ZaVPS, a to dohodou všetkých spoluvlastníkov o ZaVPS alebo rozhodnutím súdu
na návrh niektorého zo spoluvlastníkov.
Uzatvorenie dohody o ZaVPS prichádza
do úvahy vtedy, keď majú o ZaVPS záujem všetci podieloví spoluvlastníci.
V prípade ZaVPS, ktorého predmetom je hnuteľná vec, zákon neustanovuje formu dohody o ZaVPS. Naopak
ak ide o ZaVPS, ktorého predmetom je
nehnuteľná vec, zákon pre dohodu výslovne ustanovuje písomnú formu, a to
pod sankciou absolútnej neplatnosti.
V záujme právnej istoty zákon v prípade
ústne uzatvorenej dohody o ZaVPS (teda
pre hnuteľnú vec) ukladá povinnosť každému z podielových spoluvlastníkov
vydať ostatným na požiadanie písomné
potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
Druhým možným spôsobom ZaVPS je
ZaVPS súdnou cestou. Pred podaním
návrhu na súd je vhodné pokúsiť sa
o dohodu s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi, nakoľko súd nemusí roz-

hodnúť tak, ako žalujúci spoluvlastník
navrhuje. Okrem toho sú so súdnym konaním spojené zvýšené náklady, ako aj
časová náročnosť tohto spôsobu ZaVPS.
Rozdielom medzi dohodou a súdnym ZaVPS je aj to, že súd môže postupovať len
na základe zákonných zásad.
Pri rozhodovaní o ZaVPS musí súd
najprv skúmať, či vec, ktorá je predmetom podielového spoluvlastníctva, možno dobre rozdeliť medzi spoluvlastníkov. Otázka možnosti rozdelenia veci je
závislá nielen od možnosti technického
rozdelenia veci, ale aj od iných subjektívnych alebo objektívnych skutočností.
Ak nie je vec možné dobre rozdeliť, súd
ju prikáže za primeranú náhradu niektorému zo spoluvlastníkov, prípadne
viacerým z nich. Súd v takomto prípade prihliada na účelné využitie veci
a na násilné správanie podielového
spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. V prípade, že vec žiadny z
podielových spoluvlastníkov nechce,
súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí
medzi spoluvlastníkov podľa veľkosti
spoluvlastníckych podielov.

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

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

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

15-0002

PLASTOVÉ OKNÁ

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

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

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
~ kúpelňa - možno aj Vaša
PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

15-0039

Zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva

datom@datom.sk, www.datom.sk

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou
• Izolácia bez tepelných mostov
AKCIA

-10%

tel.: 0944 958 096

INZERCIA

0905 387 063
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• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036
• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

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

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

63-0055

vpred. Aby vo svojej každodennosti,
v ktorej žijú, hľadali okolo seba životnú pravdu a krásu, ktorú sa oplatí
nasledovať. Aby v dnešnej dobe, keď
každý z nás chce byť jedinečným, dokázali budovať svoju vlastnú identitu,
Rok čo rok lákajú organizátori ktorá bude hodná nasledovania a inúčastníkov na pestrý program v po- špiráciou ku konaniu dobra pre iných.
daní kvalitnej gospelovej hudby zo „Dobré príklady priťahujú a neuveriSlovenska, ale i zahraničia, podnetné teľne obohacujú náš život. Posúvajú
workshopy či prednášky a iný sprie- nás neskutočne dopredu a vysoko.
vodný program. V rámci takzvanej Kto v tvojom okolí by mohol byť pre
„XL zóny“ sa tento rok môžu „Lume- teba pravdivou, hodnotnou a krásnou
ňáci“ tešiť aj na tanečný workshop, inšpiráciou? Určite niekoho poznáš.
Follow him! Ja poznám Jedného, ktotalkshow či divadlo.
Na hlavnom pódiu sa predstaví rý je toho hodný. A ešte jedna otázka:
očarujúca Janais či kapela Altarive, „Nie si aj ty sám hodný nasledovania?
ktorá poteší rockovo-elektro milovní- Koľko máš followerov?“ Takto znie zákov s prvkami metalu či popu. Tohto- ver vyjadrenia, ktoré dali organizátori
ročným headlinerom Festivalu k mottu 27. ročníka Festivalu Lumen.
V týždňových intervaloch pribúdaLumen bude HillsongYoung&amjú na stránke www.festivallumen.sk a
p;Free z ďalekej Austrálie!
Pred pár dňami zverejnili orga- sociálnych sieťach nové informácie
nizátori na svojej sociálnej sieti ďalší o kapelách a ostatných účinkujúcich,
kúsok programu, ktorým je kapela So- na ktorých sa môžeme tešiť. Okrem
cialBeingz, starším ročníkom známa toho organizátori
ochotpod názvom Twelve24. V tejto formácii vyzývajú
si ich mnohí pamätajú, pretože sa v Tr- ných mladých, ktonave predstavili už dvakrát. Čo to bude rí sa chcú zapojiť
v tomto novom šate uvidíme už 7. júna do organizovania,
aby sa prihlásili
na Trojičnom námestí.
Organizátori pre tento rok zvolili prostredníctvom
nezvyčajné motto: „Follow“. Chcú registračného forvyzvať všetkých mladých, aby zane- mulára na web
chali pohodlné kreslá, komfortné chill stránke festivalu .
zóny a vlastnú pohodlnosť a vykročili » Informoval: Tím Festivalu Lumen

16-0110

27. ročník najväčšieho gospelového
open-air festivalu v strednej Európe otvorí svoje brány 7. – 8. júna
2019 na Trojičnom námestí v Trnave.

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

49-0044

94-0064
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PRIESKUM
SLOVÁKOV
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K
najčastejšie?
A keď už, ako si
pomôžeme?

3
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Skúmali sme, kedy si Slováci doprajú viacej jedla, ako zvyčajne.
Keďže pocit „prejedol som sa“ alebo „prejedla som sa“, môže byť veľmi individuálny,
dali sme účastníkom možnosť výberu viacerých možností.

Pri akých príležitostiach sa najviac prejedáte?

OTÁZKA Z PRIESKUMU:

Veľká noc a Vianoce

5,5% Pri inej príležitosti

Nikdy sa

11,9% neprejedáme

50,9

16,1

% Na dovolenke

% Počas Veľkej noci

a Vianoc

Keď mám

17,4% stresové obdobie

Jednoznačne vyhrávajú Veľká noc a Vianoce. Najväčšie sviatky roka. Pre Slovákov sú
obdobím prejedania sa vo všetkých mestách
a obciach a v každom veku. Hneď za tým nasledujú oslavy, večierky a hody. Až ďaleko za nimi
sú grilovačky, stres a dovolenka.
Mladí ľudia vo veku 25-34 rokov sa prejedajú
často pri najrôznejších príležitostiach a neboja
sa to priznať. Milujú sviatky, zábavy, večierky a
oslavy, práve tak, ako grilovanie a dovolenky.

Počas grilovania

23,8% s blískymi

44,2

OTÁZKA Z PRIESKUMU:

(zhoršené trávenie, prejedenie, tráviace ťažkosi)?

Účastníci mohli uviesť viacero spôsobov, ako riešia tráviace ťažkosti.

1.

NAPIJEM
SA MINERÁLKY

6.

NAPIJEM
SA PIVA

2.

UŽIJEM LIEK
ALEBO VÝŽIVOVÝ DOPLNOK NA
TRÁVENIE

7.

NAPIJEM
SA ČAJU

3.

DÁM SI SÓDU
BIKARBÓNU

8.

DÁM SI POHÁRIK
TVRDÉHO ALKOHOLU
NEMÁVAM POCIT
ŤAŽKÉHO ŽALÚDKA

NAPIJEM SA KOLOVÉHO
NÁPOJA

9.

5.

ĽAHNEM SI A POČKÁM,
KÝM TO PREJDE

10.

a hodoch

Obyvatelia veľkých miest nemajú za „hlavné
prejedacie obdobie“ sviatky, skôr sú to oslavy
a večierky, ale zato si radi zajedia aj na dovolenkách.

Čo robievate v prípade pocitu „ťažkého žalúdka“

Ako Slováci najčastejšie riešia ťažkosti
s trávením?

4.

% Na oslavách, žúroch

RIEŠIM TO INÝM
SPÔSOBOM

Ľudová „prvá pomoc“ po prejedení sa
V celej populácii, vo všetkých krajoch a mestách je trojlístok „prvej pomoci“ pri tráviacich ťažkostiach jasný - minerálka, liek alebo výživový doplnok a sóda bikarbóna. Na východnom Slovensku vedie
sóda bikarbóna, v strede a na západe Slovenska pohár minerálky.

RADÍ
MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
ODBORNÍČKA: Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy
Žalúdok je veľmi citlivý na každé nesprávne zaobchádzanie. Pocit tlaku, nafúknutia, grgania, napínania na vracanie
sú jasné signály, ktorými tráviaci trakt majiteľovi ohlasuje, že sa prejedol. Po prejedení nastáva pocit únavy, pretože energia sa
musí sústrediť na trávenie, aby sa spracovala nálož jedla.
Najjednoduchšie a najúčinnejšie
riešenie je 15 – 20 minútová prechádzka hneď po jedle. Pomôže veľmi rýchlo.
Treba sa vyvarovať ísť si ľahnúť a spať,
alebo cvičiť či behať, aby sme rýchlo spálili kalórie. Hrozí riziko úrazu, niekedy aj
srdcový infarkt. Dostatok tekutín zabezpečí hydratáciu, bez obavy ďalšieho naplnenia žalúdku. Voda s citrónom alebo
limetkou poskytuje organické kyseliny,
enzýmy a antioxidanty, ktoré pomáhajú
stráviť varené jedlo a stimulujú vylučovanie žalúdočných štiav. Bylinné čaje na
podporu trávenia sú zo zázvoru, mäty,
anýzu, rasce alebo feniklu. Na nafukovanie pomáha kamilkový čaj. Kolové nápoje
vďaka obsahu kofeínu a extraktov byliniek
sú účinné už v malom množstve, avšak

Zdroj: www.gastroval.sk realizácia Nielsen Admosphere Omnibus, SR populácia 15+, apríl 2019
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dostatočne chladené. Vychladené fungujú
ako studený obklad na rozdráždený žalúdok a bolesti. Pre vysoký obsah cukru
však na bežnú konzumáciu nie sú vhodné.
Aj najznámejší kolový nápoj bol pôvodne
určený ako žalúdočný likér. Bublinkové
nápoje ako minerálka, sóda bikarbóna či
pivo obsahujú oxid uhličitý, ktorý pomáha
ľudovo povedané „dobre si odgrgnúť“, čo
môže pomôcť v trávení a posune potravy.
Alkohol ako „liek“ na prejedenie pomáha
len v malých množstvách. Najúčinnejšie
sú bylinné likéry s obsahom alkoholu do
30%. Príliš vysoká koncentrácia alkoholu
má opačný účinok, spomaľuje totiž činnosť
žalúdka. Takže platí, že menej je viac. Niekedy pomôže aj teplý obklad – nahriaty
uterák alebo termofor priložený na brucho.
Teplo pomáha prekrveniu, a tým k zrýchleniu tráviacich dejov.
Najlepšou liečbou na prejedanie je prevencia. Treba jesť postupne a jedlo si rozdeliť na menšie porcie počas dňa. Skôr sa
vyhneme obezite a riziku metabolických
ochorení. Pridŕžajme sa známeho pravidla:
Jesť sa má do polosýta a piť do polopita.
(redakčne upravené a doplnené)
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AKCIA PLATÍ OD 18.04. DO 24.04.2019

Vyberte si z našej skvelej ponuky!
PENNY
Hohenau

ICH BIN ÖSTERREICH
KARÉ alebo KRKOVIČKA
s kosťou, vcelku, alebo krájané,
prírodné, alebo marinované

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

• MY SME JEDINÁ DISKONTNÁ PREDAJŇA
V RAKÚSKU S MÄSIAROM VO VIAC AKO
200 PREDAJNIACH

48%

• STAČÍ ZAZVONIŤ A NÁŠ MÄSIAR VÁM
PORADÍ A TAKTIEŽ SPRACUJE VAŠU
OBJEDNÁVKU.

LACNEJŠIE!
stará��cena

7 78

cena za kilo

3

99

FERRERO
RAFFAELLO
230 GRAMOV

• 100 %-NÉ BRAVČOVÉ A HOVÄDZIE
MÄSO Z RAKÚSKA.

FERRERO
ROCHER
alebo

GIOTTO

ČOKOLÁDA
MILKA

16 kusov, 200 g alebo

rôzne druhy
81–100 g

MON CHERI*

15 kusov, 157 g alebo

154,8 GRAMOV

POCKET COFFEE*
18 kusov, 225 g

22%

AŽ
O

LACNEJŠIE!
stará��cena

2 99

za balenie
100 g=1.02/1.51

2

33

�24%

LACNEJŠIE!

2

stará��cena

3 39–3 79

za balenie
100 g=1.28–1.84

KINDER VAJÍČKO
S PREKVAPENÍM
rôzne druhy
3 kusy
60 g

29%

LACNEJŠIE!

88

NUTELLA

0

stará��cena

1 09

za kus
100 g=0.77–0.96

77

FERRERO
MLIEČNE REZY

750 GRAMOV

5�x�28 g, alebo

KINDER PINGUI
4�x�30 g, alebo

MAXI KING
3�x�35 g

stará��cena

2 29

v trojbalení
100 g=2.99

1

�20%

25%

AŽ
O

LACNEJŠIE!

79

stará��cena

4 39

za balenie
1 kg=4.39

3

29

Otváracie hodiny: pondelok až piatok: 7:30-19:00, sobota 7:30-18:00
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LACNEJŠIE!
stará��cena

1 19/1 25

za balenie
100 g=0.71–0.94

0

99
penny.at

94-0054

21%

LACNEJŠIE!
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Verím v dôveru ľudí
Lenže potom ste vaše rodinné vydavateľstvo museli predať. Prečo?
V deň tretích narodením našej Rebeky, 21. augusta 2008 a na výročie augusta 1968 som si
uvedomil, že síce sme sa jedných okupantov zbavili, ale nahradili ich okupanti noví. Vybojovali
sme si síce na Novembrových námestiach slobodu, ale akosi sme ju neuniesli. Veľmi rýchlo
sme zverili dôveru do rúk nehodných skorumpovaných politikov a tí, zväčša bývalí komunisti a
eštébáci, našu naivnú dôveru zneužili. Ľuďom sľubovali nové Rakúsko, ale urobili si ho len pre
seba. Za pár korún si rozdelili naše fabriky a z ľudí si urobili novodobých otrokov. Uvedomil som
si, že sa nedokážem na to viac už nezaujato pozerať a rozhodol som sa začať zápas za očistu
slovenskej politiky od ľudí ako Mečiar, Slota či Fico. Začal som písať stĺpčeky do našich novín a
búšiť do mocných, otvárať ľuďom okále. Na tú dobu dosť odvážne a tvrdo.
Reakcia mocných nenechala dlho na seba čakať. Poslali policajné komando, aby
vtrhlo do vašej rodinnej firmy.
Nevedeli si rady, ako ma pokoriť. Ficovi som maximálne liezol na nervy, lebo som mu odvážne a
tvrdo nastavoval zrkadlo a ľudia začínali dôveru v neho strácať a mne veriť. Dával som dole rad
radom jeho ľudí a najradšej by ma utopil v lyžičke vody. Lenže nič na mňa nemali, tak si vymysleli
obyčajnú podlú lož. Priamo jeho policajný prezident hovoril vo všetkých médiách, že naša firma
podvádzala, lebo sme faktúry účtovali v inej výške ľuďom a v inej do účtovníctva. Na základe
takéhoto anonymného výmyslu poslali policajné komando, zhabali nám hlavný počítač, čím úplne
zastavili chod celej firmy. Zobrali kompletné účtovníctvo, rok sa v ňom desať ľudí hrabalo horedole a nenašli ani jednu jedinú zle zaúčtovanú faktúru. Myslíte si, že sa potom ospravedlnili? Ani
jedným jediným slovíčkom. Len nám potichu účtovníctvo vrátili.
Zrejme išlo len o očiernenie pred voľbami.
Samozrejme. Fico sa spoliehal, že keď nás falošne obvinia, ľudia to neprekúknu a budú voliť jeho.
Lenže moji voliči pri nás stáli, a ešte vo väčšom počte. Veľmi rýchlo pochopili, že Fico hral falošnú
hru. Prepadovka policajného komanda, kedy jeden Bödörov(blízky človek objednávateľa vraždy
Jána a Martiny - Kočnera)človek zastrašoval našu zamestnankyňu s položenou zbraňou na jej
pracovnom stole, však bola už len vyvrcholenie šikany. Nekonečná buzerácia cez najrozličnejšie
kontroly roky celej firme brala veľmi energiu. Smer mnohým podnikateľom tiež zakázal v našich
novinách inzerovať, lebo vraj ak neprestanú, zoberú im štátne zákazky. Chceli nás vyhladovať.

Ale teraz prídu noví spasitelia a povedia, že už by si mal končiť aj ty. Že oni sú
lepší.
A slušnejší. Slovíčko slušnosť majú veľmi radi. Lenže, čo je slušné na tom, že oni roky, keď ja
som s holými rukami zápasil so zlom, mlčali? Nič. Viem, prídu teraz mnohí. Budú rečniť, ako to
teraz oni budú robiť lepšie, ako oni vyhrali ten boj. Ako sa namakali. Prídu v slušivých oblečikoch,
kravatkách, s ľúbivými úsmevmi. Vyhlásia sa za nových, lepších, neskazených, nezašpinených.
Taká je politika.
Ale nie je to fér. Čo je fér na tom, že tí, čo teraz zakladajú svoje nové strany, chodia za našimi
poslancami a lákajú ich na lepšie miesta na ich kandidátkach? Nič. Je to podlé. V televízii hovoria,
ako chcú s nami spolupracovať, ale v skutočnosti nás chcú pokoriť. Ich cieľom je naše hnutie
vymazať z politickej mapy.
Prečo si to myslíš?
Nerobím si o nich ilúzie. Politika je špinavá hra a mnohí majú svoje nie práve najčistejšie úmysly.
Zároveň však vedia, že ak my raz budeme súčasťou vládnej koalície, nikdy nikomu z nich nedovolíme zobrať z našich spoločných peňazí ani jeden cent. Vedia, že neumožníme, aby tu vznikli
nejaké cudzie vojenské základne, vedia, že nedovolíme adopcie detí homosexuálmi. A to im
vadí. Preto sa síce budú do televízií tváriť, že s nami počítajú, ale v skutočnosti budú lákať našich
poslancov na medové motúzy, lebo vedia, že ja ich dám všetkých na koniec kandidátky a budú
musieť takto skladať účty svojim voličom. Budú sa nás snažiť takto rozložiť zvnútra.
Rozhodol si sa kandidovať do eurovolieb, to vážne chceš zo Slovenska utiecť?
Jasné, že nikam neutekám. Neboj. Inak, presne toto, čo hovoríš, mi napísali mnohí. Vraj nemám
nikam ísť do europarlamentu, ale ma potrebujú tu na Slovensku.
Tak prečo vlastne kandiduješ?
Z dvoch dôvodov. Prvý je, že chcem aj svojou účasťou v kampani maximálne spopularizovať
eurovoľby, aby bola čo najväčšia účasť. Minule sme totiž ako Slovensko urobili veľkú hanbu, keď
s účasťou 13% sme trhli historický rekord v nezáujme.
A druhý?
Zásadne som zmenil názor na úlohu USA pre bezpečnosť vo svete, v Európe a u nás. Odmietam
ďalej mlčať, keď vidím obrovské zlyhanie USA v Iraku, ktoré de-facto spôsobilo milióny utečencov
v Európe. USA si totiž vymysleli, že v Iraku sú chemické zbrane hromadného ničenia. Na základe
toho udreli na Irak, rozvrátili celý štát, ktorý horko-ťažko držal pokope a funkčný (áno) diktátor
Sadám Husajn. To spôsobilo vznik Islamského štátu, následný rozvrat Sýrie a milióny utečencov
v Európe ... no a následky teraz znášame my všetci. Vystrašení Briti radšej z EÚ odchádzajú,
podpora extrémistických, populistických a fašistických strán dramaticky vzrástla v celej Európe,
ale Veľký Brat si v pokoji hovie za veľkou mlákou. To nie je fér a nemali by sme o tom mlčať.

Legitímny názor, ale preto kandiduješ?
Áno. Ľudia vo voľbách majú dva krúžky. A keďže naše hnutie má reálnu šancu získať miesto len
pre jedného poslanca v Európskom parlamente, tak chcem ľudí poprosiť, aby ten druhý krúžok
dali mne. Verejne som totiž sľúbil, že ak ich nedostanem aspoň 50 tisíc, tak to budem považovať
Zamestnanci to ako znášali?
za nesúhlas mojich voličov so zmenou môjho postoja
Postupne som začínal cítiť, že hoci väčšina pri mne verne napriek všetkým útokom zla stála,
začínam im ubližovať. Cítil som sa zodpovedný za to, že strácajú svojich klientov, len preto, lebo ja voči USA. Ľudia tak môžu rozhodnúť, či mi dovolia
som sa rozhodol postaviť mocným pánom zoči-voči. Čím ďalej tým viac som cítil, že ak nechám zmenený názor, alebo na pošlú z parlamentu
firmu naďalej pod paľbou a šikanou Ficovej moci, nakoniec môžeme padnúť na kolená a ľudia by preč. Mnoho ľudí mi po mojom vystúpení
písalo, že konečne niekto z demokratickej
mohli prísť o prácu. Vtedy sme sa s Pavlínkou dohodli, že musíme urobiť niečo, čo sme si nikdy
opozície nabral odvahu povedať, že USA
nedokázali ani predstaviť. Rozhodli sme sa naše rodinné vydavateľstvo predať a zveriť ho do rúk
nám neprinášajú len dobro a prosperitu.
novým majiteľom.
Samozrejme, že tým netvrdím, že sa teraz
Moc vás prinútila vzdať sa vlastného dieťaťa. To muselo bolieť.
máme hodiť okolo krku Rusku, v žiadnom
Presne tak. Ale, ak by sme to neurobili, útočili by stále až kým by nás nedorazili úplne a ľudí by
prípade nie. Len chcem mať slobodu hovoriť
sme museli prepustiť. Museli sme sa vzdať firmy, aby sme ju zachránili.
o Veľkom Bratovi, že robí chyby. Chcem, aby
Obeta k politike patrí.
sme zostali v Európskej únii, ako aj v NATO.
Neviem, nie nevyhnutne. Vidím okolo seba mnohých politikov a političky, ale obety vidím málo.
Len by sme sa mali výrazne viac spoliehať
Mnohí prišli do politiky a zrazu zarábajú desaťkrát viac ako predtým. Žijú si pohodlný život politika, na spoločnú obranu Európskych krajín, ako na
nezápasia na barikádach, kedy-tedy si dajú nejakú tlačovku a tým to končí. Ja som obetoval
nejakú akože nezištnú pomoc z Ameriky.
zápasu za očistu politiky od korupcie a za dobro obyčajných ľudí veľmi veľa. Obetoval som svoju
Myslíš, že ťa ľudia podporia
rodinu, ktorá tým veľmi trpela. Z 3-ročnej Rebeky je dnes už 13-ročná slečna a z mimino Klárka
a krúžok ti dajú?
má už desať. Miesto toho, aby som trávil čas s nimi, som búšil do Fica a usvedčoval som rad
S pokorou verím a dúfam, že áno. Ak nie,
radom zlodejov. Miesto toho, aby som im postavil vytúžený dom, som stál na barikádach v boji
čestne odídem aj zo slovenského parlamentu
za ľudí, z ktorých mnohí mi nikdy za to nepovedia ani mäkké f. Čas, ktorý som nevenoval mojim
a postavím sa v nasledujúcich voľbách
blízkym ma mrzí najviac.
opäť na posledné 150te miesto.
Stálo to za to?
A ľudia opäť rozhodnú.
Z pohľadu rodiny určite nie. Z pohľadu všetkých ostatných ľudí, verím, že áno. Pavlínka mi to však
nikdy nevyčítala. Celých desať rokov len trpezlivo pri mne stojí. Vo vnútri určite roky veľmi trpí, ale
uvedomuje si, že tú špinavú prácu niekto urobiť musí.
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Tieto noviny si ako tretiak na vysokej škole pred viac ako dvadsiatimi rokmi
zakladal. Aký to bol pocit, keď ste sa ako rodina museli vydavateľstva
regionPRESS, s.r.o. vzdať?
Veľmi smutný. Žil som pre našu firmu dnom i nocou. Veľakrát ma ráno našli naše fakturantky v
kancelárii s tým, že som akosi vynechal noc, lebo som nestíhal. Snažil som sa vybudovať firmu,
ktorej základná hodnota bola dôvera. Firmu, v ktorej budú robiť ľudia radi a s dobrým pocitom
... a myslím, že sa mi to vcelku darilo. Bol som na nás hrdý, keďže sme nikdy nešikanovali
mladé mamičky, len preto lebo majú malé deti, ako je to v mnohých firmách zvykom. Platil
som najvyššie dane zo všetkých živnostníkov na Slovensku. Dlhé roky sme chodili spolu na
celofiremné dovolenky do Chorvátska, boli sme jeden dobrý tím.

