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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

ČISTENIE

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,
ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

STRANU

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

NON STOP

15-0005

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

ZADNÚ

• upratovanie

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

ROZVOZ ZDARMA!

PRE
PAPAGÁJE

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

PREČÍTAJTE SI

KANALIZÁCIE

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

PRE
PSOV

TEPOVANIE
sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

KRTKOVANIE

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

ing. kubaška

Karol Mikláš

10-0029

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0091-1

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

HĹBKOVÉ

031190175

Najlepší výber KOTLOV

52-0008-1

Najčítanejšie regionálne noviny

KRTKO ZÁHORIE
VÁM VYČISTÍ

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

www.vuenne.sk / 0905 413 229

16-0322

Zameranie • Návrh • Šitie • Montáž
Kompletná realizácia na mieru
15-0108

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

ZÁCLONY • ZÁVESY
GARNÍŽE

REALITY
VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

UPCHATÝ
ODPAD?

e-mail: hoozova@edrey.sk

✆ 0948 720 141

Luxusný strieborný
autobus zn. MAN

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

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

ODMENA ZA TIP!

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

www.cistyodpad.sk
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10-0020

51-0219

NONSTOP
0908 151 982

www.annastudio.sk

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

10-0031

Mám 10 ročnú prax a viac ako 400 predaných nehnutelností.

Viete o niekom, kto predáva nehnuteľnosť?
... za Váš tip a zrealizovaný obchod Vás odmením.

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
16-0329

✔ rodinný dom v Malackách, Stupave a okolí
❏
✔ pozemky na výstavbu rodinných domov
❏
✔ 2 a 3-izb. byt v Stupave, Záhorskej Bystrici
❏

51-0001

Hľadám pre konkrétnych klientov:

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Kedy je zvýšená hladina cukru
v krvi už cukrovka
Glukóza je jeden z typov jednoduchých cukrov, sacharidov. Pre ľudské
telo je práve glukóza základný zdroj
energie.
Koncentrácia cukru v krvi sa nazýva
glykémia. Meria sa pravidelne, je samozrejmou súčasťou preventívnych, ale aj
iných vyšetrení. Optimálna hladina je
3,3 – 5,5 mmol/ (milomólov na liter). Odráža aktuálny stav, okamžitú hodnotu
v danej chvíli. Keď je nižšia, telo to obyčajne hneď dáva najavo pocitom hladu,
nemožnosťou sa sústrediť, niekedy sa
objavuje studený pot, triaška. Vyššiu
hladinu ako je optimálna človek obyčajne nepociťuje, varovné príznaky chýbajú. Preto je dôležité chodiť na preventívne
vyšetrenia a zistená hodnota glykémie
je smerodajná pri určení poruchy metabolizmu cukrov. Na základe zistenia
zvýšenej hladiny môže ísť o predstupeň
cukrovky, prediabetes, alebo samotnú
cukrovku, diabetes mellitus.
Vyšetruje sa kedykoľvek, ale najčastejšie nalačno a 90-120 minút po jedle.
Vyšetrovanie je u lekára, alebo si ju môže
merať diabetik sám jednoducho pomocou prístroja – glukometra. Za cukrovku
je považované, keď glykémia opakovane

Pomôžeme Vám
Pomô

schudnúś
sc

nalačno je vyššia ako 7,8 mmol/l, alebo
kedykoľvek počas dňa nad 11,1 mmol/l.
Pred zistením cukrovky ale rôzne
dlhú dobu je v záťažových situáciách
možné zaznamenať zvýšenú hladinu,
prediabetes, kedy je hodnota glykémia
vyššia ako 5,6, ale súčasne neprekračuje hodnotu 7,8 mmol/l. Je to v korelácii
s tým, že diabetes mellitus (predovšetkým 2. typu) nevznikne náhle z jedného
dňa na druhý, ale obyčajne pred tým,
ako sa zistí ochorenie, už 8-15 rokov sa
vyvíja porucha hladiny krvného cukru,
ktorá sa zhoršuje priemerne každý rok
o 3-5 percent a ochorenie sa potvrdí, keď
dôjde z porušeniu regulácie krvného
cukru na 50 percent.
Vhodná strava predstavuje základ
liečby. Cvičením sa okrem
dosiahnutia
normálnej hmotnosti veľmi
úspešne ovplyvňuje
inzulínová rezistencia,
ktorá je jednou z dvoch
príčin vzniku metabolickej poruchy.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Chudnite pod
odborným
doh¾adom s

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

16-0211

MALACKO
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0087
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adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

Spôsobujú vám schody problém?

Stupava

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

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

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

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

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

Stannah Vám ponúka stoličkové
výťahy na všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme, ako
získať na zakúpenie štátny
peňažný príspevok.

68-06

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

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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

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

Zavolajte na naše
bezplatné
telefónne číslo
b
ez

Viac ako

08 162 162
0800
www.stannah.sk
ww
ww

600 000
Stannah

zákazníkov
na svete

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd 1
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52-0139

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

16-0016

maliarske
a natieračské práce

+421 904 465 115

16-0136

Malacky

ACN / SLUŽBY

MALACKO

3

Šéfkuchár z Venezuely o chuti do života
vidí tvár Krista. Na svojom bielom odeve
šéfkuchára nosí jednoduchý drevený kríž,
ktorý hovorí za všetko.
Raz sa mu prišiel poďakoval istý muž
za všetko, čo urobil pre neho a jeho deti.
Bohužiaľ, bol taký zúfalý a vyčerpaný,
že sa rozhodol vziať si vlastný život. Prišiel sa rozlúčiť s Tonym, ktorý sa ho snažil odradiť a dať mu novú nádej. Už bolo
neskoro. Muž predtým užil jed a čoskoro
zomrel. Aj takéto príbehy píše ťažký život
v chudobnej krajine.
Bol to dlhý deň. Predtým, ako ide
spať, prosí Tony Boha o silu, aby dokázal zajtra pokračovať vo svojej práci a bol
schopný pomáhať svojim bratom a sestrám až do posledného dňa svojho života.
Tony Pereira zrejme už nezíska žiadnu michelinskú hviezdu. Pravdepodobne
ani nikdy nevyhrá súťaž vo varení, no
niet pochýb o tom, že dostáva titul šéfkuchára každý deň: dáva nádej a chuť do
života mnohým ľuďom.
Tonyho sme v ACN spoznali, keď sme
boli na návšteve vo Venezuele. ACN v krajine
podporuje viacero projektov v stovkách farností. Zapojiť sa do pomoci
trpiacim kresťanom po
celom svete sa môžete na
www.acn-slovensko.org.
Ďakujeme.

» Dominik Harman

Pápežská nadácia ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi

10-0204

Obyčajný človek s dobrým srdcom, ktorý
popri svojej práci varí najchudobnejším
Venezuelčanom. Taký je 51-ročný šéfkuchár Tony Pereira, ktorý pracoval vo viacerých päťhviezdičkových hoteloch. To
mu ale nebráni, aby pripravil jedlo pre
ľudí, ktorí nemajú ani na chlieb.
Tony vstáva každé ráno o štvrtej. Nasadá
na motorku a cestuje do farnosti San Sebastian v meste Maiquetía, ktoré sa nachádza
neďaleko hlavného mesta Caracas. Ešte pred
nástupom do svojej práce ide na nádvorie,
zapne varič poháňaný starou plynovou nádobou, vezme niekoľko obrovských mosadzných hrncov a každý deň venuje niekoľko
hodín príprave jedla pre skupinu veľmi špeciálnych hostí. Dnes bude ryža s kuracím
mäsom. Desať kilogramov ryže a štyri alebo
päť kurčiat, počíta si Tony pre seba.
Hostí je viac ako 150, najmä deti a mladí.
Ak by sem neprišli, nemali by v ten deň čo
jesť. Do jedálne chodí aj 11-ročný Felipe. Každý deň sem prichádza zhora z kopca a tlačí
svojho otca na invalidnom vozíku. Potom
sa musí vrátiť a znova sa vyšplhať na kopec.
Felipe vkročí dovnútra. „Otec dnes nemohol prísť, má horúčku, takže som ho nechal
doma. Mohol by som mu zobrať nejaké
jedlo?“ Tony s pochopením prikývne. „Najprv sa naješ ty, potom niečo pripravíme.“
Tony je presvedčený, že napriek kríze
a utrpeniu vo Venezuele existuje veľa dobrých ľudí. Sám seba chápe ako horčičné zrnko. Nerád rozpráva o tom, čo robí, ale radšej
hovorí o tom, prečo to robí. Preto, lebo v
tvárach každého z týchto detí a starých ľudí

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

jesenné

15-0001

novinky
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Farár Marian Kuffa v Lozorne:
Zastavme zlo z Istanbulu

BLAHOŽELANIA

Slovenský dohovor za rodinu vás pozýva vo štvrtok 7.11. do kostola sv. Kataríny v Lozorne.
Začiatok je o 17. hodine, kedy je slúžená sv. omša s kázňou otca M. Kuffu
ku téme a po 18. hod. nasleduje blok
prednášok. Ako prvý sa predstaví Erik
Zbiňovský koordinátor Slovenského
dohovoru za rodinu, pokračovať bude

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

» Igor Abel, Združenie Abeland

Kurz háčkovania v Cvečku
Centrum voľného času otvára pre
všetkých záujemcov 3-mesačný Kurz
háčkovania pre deti od 12 rokov a dospelých. Ak máte záujem tráviť voľný
čas u nás v Cvečku, chcete si oddýchnuť od práce a každodenných starostí
a niečo nové sa naučiť, tak ste to práve

vy, na koho sa už teraz srdečne tešíme.
Budeme sa spoločne učiť háčkovať rôzne kabelky, hračky, koberce, ...
Prihlásiť sa môžete u nás v CVČ alebo
prostredníctvom našej stránky www.
cvcmalacky.sk.

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

VÝRUB - VÝREZ STROMOV
v domovej zástavbe ✆ 0902 182 789

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

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

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

AKCIA na rok 2020

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

AUTO-MOTO - INÉ

02 AUTO-MOTO / iné 02

BYTY - PREDAJ

03 BYTY / predaj

03

» Predám 3-izb byt po kompletnej rekonštrukcii, rozloha 75 m2, na 1. poschodí, s
balkónom.Tel. 0905438605
» Predám 2i byt v Sološnici,
62 m2, zrekonštruovaný,
+ balkón, + pivnica, cena
76.900 €.Tel. 0907775922

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

NOVEMBE

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

krátka
dodacia lehota

JABLONOVÉ 391

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

Občas si želáme, aby sme ju mohli
na chvíľu zniesť z neba...
Stráviť s ňou ešte jeden deň, dať jej
ešte jednu pusu, jedno objatie.

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Dňa 8. 11. uplynie
už 15 rokov, čo nás po
krátkej chorobe náhle opustila
naša drahá mama a stará mama

Dňa 5. novembra 2019 uplynú dva roky, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička, manželka a babička

JOJKA TRAJLÍNKOVÁ

HELENA KAKALÍKOVÁ.

z Veľkých Levár.

Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
S láskou spomína manžel Jozef, dcéra Helena s rodinou a synovia
Milan a Jozef s rodinami.

MA19-44 strana -

všetky
kamenárske
práce

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

16-0331

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

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

» cvč

www.kamenarstvo-bocan.sk

Dňa 8. 11. 2019
si pripomíname 10. výročie
úmrtia Cyrila
Mackoviča
zo Zohoru. S
láskou a úctou spomína
manželka, deti, vnúčatá,
pravnúčatá a celá rodina.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

63-0011

V
týchto
dňoch si pripomíname 3.
výročie úmrtia p. Ernesta
Sítha z Kostolišťa. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

24-0012

Dňa 14. 10.
2019 nás vo
veku 70 rokov
navždy opustil náš drahý
Emil Polák z
Perneku. Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej
rozlúčke, prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.

Kancelária - Malacky / tel.: 0905 556 681

15-0021

POĎAKOVANIA
SMÚT. POĎAKOVANIA

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO • DANE
PERSONALISTIKA • MZDY
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Ing. Mgr. Marian Kuffa Dr.h.c. predstavený Inštitútu Krista veľkňaza a na
záver sa predstaví hosť z USA Dr. Paul
Cameron, ktorý bude hovoriť ako spoločenská akceptácia homosexuality
ohrozuje naše deti. Koniec sa predpokladá okolo 21. hodine

4

S láskou na ňu stále spomínajú
deti Táňa a Jožko s rodinami.

10-0203

Dňa 1. 11. 2019
oslávila naša
mamička
Emília Vallová 88 rokov.
Všetko najlepšie a život plný radosti
v kruhu rodiny, hlavne
zdravíčka do ďalších rokov
a Božieho požehnania prajú deti s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá.

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

16-0313

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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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

KAMENÁRSTVO Janko

16-0029

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
ŽALÚZIE

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

POSEZÓNNA AKCIA

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%

0905 859 679
PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, BALENÉ ŠTIEPKY,
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

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

16-0290

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

15-0088

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

Frézovanie

NOVÁ PREDAJŇA

komínov

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

ZĽAVAEZ
15-0004
16-0012

16-0001

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh, posch.
1/8, 52 m2, + pivnica, nová
fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti obchody,
škôlka, pošta, zdravotné
stredisko. Cena 73.000 €, k
dispozícii ihneď, s možnosťou vybavenia hypotekárneho úveru, nie som RK.Tel.
0948091425
» Predám 4-izbový zrekonštruovaný byt v centre Malaciek, tel.č. 0948052223

Občiansky zákonník definuje právny
úkon ako prejav vôle smerujúci najmä
k vzniku, zmene alebo zániku tých
práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.
Právny úkon sa musí urobiť slobodne
a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je
neplatný. Neplatnými sú tie právne úkony, ktorým chýba niektorá z náležitostí,
ktoré sú pod sankciou neplatnosti vyžadované zákonom. Rozlišuje sa neplatnosť
relatívna a absolútna. Podľa Občianskeho
zákonníka sa uplatňuje zásada, že právne
úkony sú neplatné absolútne, pokiaľ nie sú
zákonom označené za relatívne neplatné.
Absolútna neplatnosť nastáva priamo zo
zákona a pôsobí voči všetkým, z čoho vyplýva, že každý sa jej môže dovolávať.
Súd musí vždy prihliadať na absolútnu neplatnosť zo zákona aj bez návrhu.
Absolútna neplatnosť sa nemôže napraviť dodatočným schválením, ako je tomu
v prípade relatívnej neplatnosti právnych
úkonov a nemôže byť konvalidovaná ani
dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolútne neplatného právneho úkonu, zakladá
v zmysle Občianskeho zákonníka bezdôvodné obohatenie. Naproti tomu relatívna
neplatnosť nepôsobí priamo zo zákona,
ale je založená na vyvrátiteľnej domnienke
platnosti daného právneho úkonu, to znamená, že takýto právny úkon spôsobuje
následky akoby bol platný, až do momentu

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem RD v Malackách, tichá lokalita.Tel.
0903403659
» Prenajmem komplet zariadený 2-izbový byt v širšom centre Malaciek. Cena
s energiami 500 € mesačne.Tel. 0903826268
» Ponúkame na prenájom 1izbový byt v rodinnom dome v Stupave
0907615386
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605
» Predám RD s dvomi bytmi poz. 570 m2, 4 izbové,
holobyt, 2xparkovisko každý byt 145 000, Kostolište,
Alej M.Benku, nie som RK
0905854796
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
» Predám exkluzívny stavebný pozemok v Lozorne,
pri priehrade, o rozlohe
1929 m2, so sieťami pri pozemku.Tel. 0905438605

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY
Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

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

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

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

MOTOCENTRUM
DEMANA
Viete, čo na Vianoce?

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

My áno!

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

07

až do 20

mesiacov

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

STAVBA
08 STAVBA08

ZNÍŽENIE
CIEN

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

» 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

Návod nájdete na strane 8 dolu.

MOTOCENTRUM-DEMANA, Kostolište 359 (smer Gajary)
tel.: 0905 114 156, www.motocentrum-demana.sk

MA19-44 strana -
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PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
16-0337

Chcete si podať inzerát?

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

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

» Vymením byt v Malackách Stupavská ul., prízemie, 29 m2, vlastná kotolňa, vlastné park.miesto,
pivnica 2 m2 za byt bližšie k
centru.Tel. 0944607739
» Predám zrekonštruovanú
2-podlažnú chatu s pozemkom 4á v Sološnici, cena
27.000 €.Tel. 0907775922

Ceny sú
vrátane DPH

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

zbavenia týchto následkov.
Právny úkon môže byť zbavený následkov, a to buď rozhodnutím súdu alebo tým,
že je účastníkmi uznaný za neplatný, po
ich vzájomnej dohode. Účinky neplatnosti nastávajú spätne k okamihu urobenia
neplatného právneho úkonu. Na relatívnu
neplatnosť súd, na rozdiel od absolútnej,
prihliadne iba na návrh oprávnenej osoby.
Právo dovolávať sa relatívnej neplatnosti, je naproti absolútnej ohraničené
na lehotu troch rokov a začína plynúť po
vykonaní právneho úkonu. Občiansky
zákonník výslovne ustanovuje všeobecnú zásadu, že relatívnej neplatnosti sa
nemôže dovolávať ten účastník, ktorý ju
spôsobil. Relatívnu neplatnosť možno dodatočne schváliť alebo konvalidovať, a to
v prípade, ak odpadne dôvod neplatnosti. Právny úkon môže byť úplne neplatný
alebo čiastočne. Ak sa dôvod neplatnosti
vzťahuje len na časť právneho úkonu, je
neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy
právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo,
nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť
od ostatného obsahu.

15-0185

Neplatnosť právnych úkonov
podľa Občianskeho zákonníka

63-0003

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SPRAVODAJSTVO / BÝVANIE, SLUŽBY

MALACKO
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Dajte si pozor na zlodejov
a sviatočných vodičov v čase
nadchádzajúcich sviatkov

75-112

tiež si dajte pozor aj na svoje veci, ktoré
nechávate v motorových vozidlách. Pri
odchode z parkoviska by ste nemali zabudnúť zamknúť auto a zatvoriť všetky
okná. Nenechávajte si v aute autorádio,
GPS zariadenie, peniaze, mobil, batoh,
kabelku, doklady a iné cenné veci na
sedadlách ani za zadným sklom.
Na pietnom mieste si treba dať pozor aj na svoje osobné veci a nedopustiť, aby si zlodeji privlastnili vec, ktorá
im nepatrí. Preto si strážte svoje veci a
nikdy si ich nedávajte na zem, lavičku,
či pietne miesto. Ani nebudete vedieť
ako a prejde okolo vás niekto, kto si
všimne vašu nepozornosť a odcudzí
vám odloženú vec.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

339 €

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

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

ZĽAVA -30%

Vstavané skrine Ondrúš

Malacky

Posledné voľné termíny na

Rodinná oslava či smútočné posedenie

Vianočný večierok
16-0153

Prenájom zdarma
Kapacita až 200 osôb
Individuálne menu
Profesionálny personál

KÚRENIE

www.rolvex.sk
0905 485 891

63-0007

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

15-0009

» Peter Kubina, riaditeľ ORPZ v MA

Vianočný večierok

Prenájom zdarma
Kapacita do 120 osôb
Individuálne menu
Profesionálny personál

KLIMATIZÁCIOU

KONTAKTUJ
T

E NÁS

malacko@regionpress.sk

0910 111 100 / 0905 744 062
www.klimatizacia.info

MA19-44 strana -

+421 948 077 066

plzenska@plzenskamalacky.sk
www.plzenskamalacky.sk

NEJDE VÁM
BIZNIS?

efektívne
spoľahlivo

16-0060

•
•
•
•

389 €
499 €

VSTAVANÉ
SKRINE
0908 979 469

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

7

0905 859 679, 0908 979 469

16-0153

So Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých polícia predpokladá zvýšenú intenzitu cestnej premávky, preto bude v týchto dňoch zvýšený
výkon služby. Policajti budú vo zvýšenej miere dohliadať na bezpečnosť a
plynulosť cestnej premávky.
Počas týchto sviatkov je na cestách
viac motoristov, chodcov, či víkendových vodičov. Policajti budú venovať
pozornosť najmä disciplíne a ohľaduplnosti účastníkov cestnej premávky, ale
najmä voči chodcom a cyklistom.
Polícia žiada vodičov, aby boli
ohľaduplní, riadili sa pokynmi policajtov a najmä, aby neparkovali tak, že
znemožnia prejazd iným vozidlám.
Chodcom a cyklistom pripomíname, aby na cestách nezabúdali na svoju bezpečnosť. V týchto dňoch sa veľmi
rýchlo stmieva a neosvetlený chodec,
či cyklista na ceste bez reflexných prvkov je veľkým rizikom. Použitie svetlého oblečenia a reflexných prvkov výrazne zvyšuje bezpečnosť.
Ak môžete, tak na cintoríny si neberte veľkú hotovosť a cenné veci, tak-

VETERINÁR / SLUŽBY
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Psíka vám ošetria, iba ak...

Občianska
riadková
inzercia
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

» Ponúkame práčku za odvoz 0907615386
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám mäsové kurčatá na ďalší chov od 1-týž
a staršie, živé na zabitie
1,90 € / kg a očistené 2,90
€ / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206 783.Tel.
0908151966
» Predám pšenicu, Láb.Tel.
0904343062
» Predám domáce kravské
mlieko cena 0,50 € / liter a
maslo, syr a tvaroh. Plavecký Štvrtok.Tel. 0911702676
» Predám osivo pšenica
ozimná odr. Bernstein 180
kg cca 1 ha.Tel. 0903770577
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Najčítanejšie regionálne noviny
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» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235

Prvý november bol hraničný termín na splnenie zákonnej povinnosti... nechať svojho psa (spoločenské zviera) čipovať a zaregistrovať
do registra spoločenských zvierat.
Prijatá novela veterinárneho zákona má okrem iného za cieľ sprísniť podmienky pre chov psov a tak obmedziť
výskyt množiarní psov. Práve vďaka
povinnému čipovaniu psov veterinárna správa rýchlejšie zistí, či pes nepochádza z množiarne. Teda, povinné čipovanie prispeje k zlepšeniu súčasnej
neuspokojivej situácie.
Čip sa psom zavádza do podkožia
na ľavej strane krku. Označenie psov
mikročipom vykonávajú všetci slovenskí súkromní veterinárni lekári, ktorí
majú oprávnenie vykonávať veterinárnu liečebnú a preventívnu činnosť a sú
registrovaní v Komore veterinárnych
lekárov SR. Pre majiteľov šteniat narodených po 31.auguste 2018 platí, že by
mali svoje miláčikov nechať očipovať
najneskôr do 12. týždňa veku, prípadne
skôr, ak mení majiteľa.
Čip má iba registračné číslo, údaje
o majiteľovi sú zistiteľné iba z databázy
v centrálnom registri spoločenských
zvierat - teda registri čipovaných zvie-

AKCIA

rat. Čip je natoľko malý a jeho aplikácia
tak šetrná, že psa nijako zdravotne neohrozuje. Preto sa tohto kroku majitelia domácich maznáčikov a chovných
zvierat nemusia nijako obávať. Bežne
používané mikročipy sú 1 cm dlhé a 1
mm široké. Mikročip je naprogramovaný číselným kódom, ktorý je neopakovateľný a jedinečný. Nie je pre
zviera ani pre jeho okolie nebezpečný,
neobsahuje žiadny zdroj energie. Neobsahuje ani meno majiteľa alebo jeho
telefónne číslo alebo e-mail. Mikročip
nie je možné vyhľadať cez satelit. Povrch čipu je upravený tak, aby psovi
nespôsobil problémy. Telo psa na čip
nereaguje ako na cudzie teleso.
Cenové rozpätie mikročipov má
pomerne široké rozpätie od 7 do cca 30
eur. Cenu za aplikáciu čipu a jeho zápis
do očkovacieho preukazu si stanovujú
veterinárni lekári individuálne.
Súkromný veterinárny lekár už
nesmie vykonať veterinárne úkony na
psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem
nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán
veterinárnej správy súkromnému veterinárnemu lekárovi pokutu od 1 750 eur
do 20 000 eur.

AKU SKRUTKOVAČ DCD790D2

239 ,95

209 ,00

1x 18V
2 Ah

ŠPECIÁLNA CENA

UHLOVÁ BRÚSKA E492

DEŤOM
12 DEŤOM 12
13

169 ,95

» Predám elektrický skúter
Alfa Centauri Model TC-016,
max nosnosť 120 kg, max
dojazd 50 km, max rýchlosť 40 km/h, nové batérie,
nová nabíjačka, technický
list k dispozícii, cena 1000
€.Tel. 0903431134

» Zdroj: Veterinárna klinika Primavet

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Výuka AJ pre každého +
doučím predmety ZŠ, SŠ.Tel.
0949764183
16

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

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

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny
SDS+
800 W
2,6 J

~ 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)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

149 ,90
ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2

časť Padzelek
0911 914 813, predajna@metiron.sk
www.metiron.sk

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika
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155 ,95

Navštívte našu predajňu:

16-0107

» Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683
» Kúpim hodinky Heuer. Tel.
0944137683

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

ŠPECIÁLNA CENA

VŔTAČKA D25133

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

00
129 ,00

2200 W
230 mm

8

Po – Pia: 7:30 – 18:00, So: 7:30 – 13.00

15-0071

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

SLUŽBY, BÝVANIE

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

16-0034

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

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

10-0042

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

Nie budeme Slovenčina naša
sa stretnúť, ale stretneme sa.

15-0011

10-0043

KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru
návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11

16-0309

16-0053

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

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

25 500 výtlačkov

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

IME

Z
JV

A
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34-0191

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

ŠKOLA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Viera a Halloween

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 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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

VODIČA - TRAKTORISTU

žuje neraz depresívne nálady jesene, ktoré môžu skončiť akokoľvek. Ja sa takých
aktivít nezúčastňujem, hoci milujem duchárske horory. Ale chcem byť tolerantný
k tomu, že mladí chcú zažiť halloweensku párty. Rozhodne je lepšie pobaviť sa
s blízkymi ako drogy a blbnutie z nudy
medzi činžiakmi.
Úlohou školy je poukazovať na slovenské tradície, aj na pamiatku zosnulých. A možno aj na zvyky v iných krajinách, hoci aj v USA, veď porovnávaním
sa vychováva a vyučuje efektívnejšie.
Zámer rozveseliť sa aj pri pamiatke zosnulých a vysmiať sa smrti, ktorá nikoho
neminie, neberme ako niečo neúctivé,
prevzaté či svedčiace o arogancii mladých. Je to len ďalší spôsob prejavu kultúry, ktorá je v dnešnom svete ozaj rozmanitá. Inkvizícia a netolerancia voči inému
nie je na mieste. O to viac, že sú často šíriteľom nenávisti a vlastnej pravdy platformy, ktoré by sa mali vyznačovať ľudskosťou, toleranciou a láskou. U nás v škole
chcú deti strašidelnú noc. Nebudem im
to zakazovať. Vieru v život a spomienku
na zosnulých to neohrozí. Opačný názor
tomu môjmu je väčším problémom (nebezpečenstvom) ako Halloween.

s nástupom ihneď
Podmienky:
vodičský preukaz skupiny T, bezúhonnosť
Viac informácií na t. č. 0918/784 812
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

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

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
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.

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

STK
BLUSK

Cementárenska 15, Stupava
(areál Cevaservisu)

ponúka
voľné kapacity na

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

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY
OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne
oznámený.

16-0266

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

Termín ukončenia prijímania žiadostí: do 16. 12. 2019 do 12.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom:
„Výberové konanie MŠ – neotvárať“.

16-0327

- opravy vozidiel
- prezúvanie
- predaj pneu

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk
0908 420 353
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do novootvorenej
herne v Kútoch
Mzda: 5 EUR/h
0948 002 614

KONTAKTUJ
T

E NÁS

malacko@regionpress.sk
15-0075

Túto akciu môžete využiť

* Viac informácií v pravidlách na promo.michelin.sk

OBSLUHU

NEJDE VÁM
BIZNIS?

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

PRIJMEME

16-0059

igorkrajcir01@gmail.com

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

10-0202

Jesenné prázdniny a ich sviatky mám
veľmi rád. Sú plné farieb, spomienok,
melanchólie a pavučín z babieho leta.
Na chvíľu sa pozastavíme a spomenieme si na ľudí, ktorí nás opustili a
dívajú sa na nás z krajšieho, no nepoznaného sveta.
Napriek tomu, že sa stránim cirkvi,
mám vieru, že človek nemôže len tak
zomrieť a obrátiť sa v obyčajný prach.
Musí byť miesto, kam živé bytosti po
smrti odchádzajú. Aj takýmito úvahami
sa rok čo rok na konci októbra zaoberám,
sledujúc celoslovenský pohyb po cintorínoch a kostoloch. Pritom necítim potrebu
zájsť na zádušné aktivity žiadnej cirkvi.
Viera nepotrebuje byť organizovaná.
Ale cintoríny plné sviečok považujem za
veľmi silný zážitok a doslova pociťujem
spojenie s odišlými, čo silnejšie upevňuje
moju všeobecnú vieru.
Mnohé školy, mladí ľudia si spájajú
tieto sviatky s americkým Halloweenom.
Strašenie, tekvice, masky. Pohanské,
však? Hoci tradícia svetlonosov nie je
americká. A ešte stále sme neprijali zvyk
amerických detí chodiť v maskách po susedoch a strašiť, vytvorili sme si vlastnú
obdobu tohto sviatku. Navyše, nahradiť
strach zo smrti paródiou smrti je zvykom
vo viacerých kultúrach a určite to osvie-

Obec Malé Leváre prijme do TTP
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15-0246

Chcete si
podať
inzerát?

0901 714 410

Najčítanejšie regionálne noviny

0905 859 679, 0908 979 469

41-0027
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ZAMESTNANIE

MALACKO

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA
RIADITEĽA / RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY
V KOSTOLIŠTI

BG-Graspointner 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
pracovníka pre:

Obec Kostolište, Obecný úrad č. 66, 900 62 Kostolište v zmysle §3
a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Kostolišti

ÚDRŽBA FORIEM
A STROJ. ZARIADENÍ

85_0690

Požiadavky:
- strojno-tech. myslenie, zváranie el.oblúkom (CO),
rezanie, chuť pracovať, bezúhonnosť
Ponúkame:
- kvalitné zaškolenie, prácu blízko domova, žiadne
cestovanie, žiadna pásová výroba
- základný plat od 800 €, celkovo s príplatkami až
do 1350 € brutto,13 mesačných platov
- príplatky za nadčasy, iné príplatky nad rámec
zákona, pravidelné prehodnocovanie platov
- stravenky, dobrý pracovný kolektív do 20 ľudí

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 730 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY

ColorCar servis,
Potočná 18, Lozorno
tel. +421905711381

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

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

10-0015

788 € brutto + príplatky a bonus

15-0244

VODIČ VZV

Prenajmem
lakovaciu kabínu
v servise

PRIJMEME

KURZ SBS

Na našu jednozmennú
prevádzku v Zohore
prijmeme zamestnancov
do pracovného
pomeru na pozíciu:

čašníčku

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch
32-0107

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

predavačku

do predajne v Kútoch

v BRATISLAVE
kurz začína 11.11. 2019

Volajte:

15-01236

Pracujte u nás na pozíciach

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

0948 002 614

41-0027

Prijmeme
autoklampiara
a autolakovníka

PONUKA ZAMESTNANIA

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

16-0172

BG-Graspointner s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 629, mob: 0917 620 461

10-0041

16-0338

s predpokladaným nástupom od 1. 1. 2020
Kvalifikačné predpoklady:
- Odborná pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle
vyhlášky 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
- minimálna 5 ročná prax
Všetky podmienky a náležitosti k výberovému konaniu nájdete na
www.kostoliste.sk
Písomnú žiadosť aj s požadovanými dokladmi žiadame zaslať
do 22.11.2019 na adresu: Obec Kostolište, Obecný úrad
Kostolište č. 66, 900 62 Kostolište v uzatvorenej obálke
s označením „Výberové konanie – Materská škola Kostolište
– Neotvárať “.
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Vodič NAD
doprava odpadov, bežná údržba a drobné
opravy na vozidle. Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 870 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 230-280 EUR.

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU
PONÚKAME PRÁCU:

• VODIČ VZV

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

800 € + prémie + príplatky + nadčas

• OPERÁTOR VÝROBY

760 € + prémie + príplatky + mesačný bonus + nadčas

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0911 320 037.
Viac informácií o spoločnosti nájdete na

Továrenská 13, Malacky • info: 034 79 68 211

MA19-44 strana -

11

10-0196

07-0153

www.fcc-group.sk

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM

ZDRAVIE / SLUŽBY

12
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ODHALILI SME POSKOKA MAFIE

Už 10 ROKOV ODVÁŽNE
bojujeme proti mafii a proti
skorumpovaným politikom.
Postupne odhaľujeme
pravdu a nebojíme sa ju
povedať nahlas. Môžete
sa spoľahnúť, že vždy
zostaneme takí istí a v boji
za očistu
Slovenska
budeme naďalej
pokračovať.

PO TLAKU OĽANO ODCHÁDZA
UŽ DRUHÝ ŠÉF ŽELEZNÍC
Už sa nemôžeme ďalej pozerať na to, ako vlaky
meškajú a ako v nich všetci strácame čas. Trate
sa neopravujú, kompetentní sa vyhovárajú
na nedostatok peňazí a popritom vidíme
nehorázne kšefty a plytvanie. Po tlaku hnutia
OĽANO odchádza už druhý šéf Železníc
Slovenskej republiky Juraj Tkáč.
Ten šetril najmä v údržbe a na zamestnancoch.
Železničiarom zakázali používať materiál
zo skladov, nakupovať náradie alebo im
odmietali prať bielizeň. Stav železníc sa tak
zhoršoval ešte viac.
Peniaze pritom odtekajú zo železníc cez iné
diery. Keď na tieto diery ukázali analytici z
ministerstva financií a našli možnosti, ako by
mohli železnice ušetriť na svojej prevádzke
desiatky miliónov eur, generálny riaditeľ pán
Tkáč, sa rozhodol audit bojkotovať a navrhol
ho celý hodiť do koša.
Hnutie OĽANO preto vyzvalo ministra
dopravy, aby voči neschopným manažérom
vyvodil zodpovednosť.
Po tlaku nášho tieňového ministra dopravy
Jána Marosza, prišiel o svoju stoličku, už
druhý riaditeľ ŽSR.

Martin Glváč bol súčasťou organizovaného
zločinu. Vedel o páchaní trestnej činnosti a
vybavoval jej krytie. Odhalili sme ďalšieho
poskoka mafie. Okrem zbavenia funkcií a
odchodu z parlamentu musí byť za svoje
konanie postavený aj pred súd.

V hnutí OĽANO veríme, že 29. februára
2020 sa toto mafiánske domino definitívne
rozpadne.

PORAZME
SPOLU
MAFIU

Pred rokom sme upozornili
na nákup zbytočnéhoa
predraženého pozemku
pri Devínskej Novej Vsi,
za ktorý zaplatili železnice
viac ako milión eur.
Po tomto škandále, ktorý vedenie železníc
nevedelo odôvodniť, odišiel zo svojej funkcie
generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Pre lepší život nás všetkých

Martin Erdössy

Juraj Tkáč

Ján Marosz

Kritická situácia na železniciach sa však
zďaleka nekončí. Ak sa nerozbehne údržba
tratí a vlakov, železniciam hrozí kolaps, na
ktorý upozorňuje hnutie OĽANO už dlhší čas.
Minister dopravy Árpád Érsek musí konať!

Poznáme problémy, ale máme aj riešenia.
Tie sme podrobne napísali do nášho
programu SPOĽAHLIVÁ DOPRAVA, ktorý
nájdete aj na: www.spolahlivadoprava.sk

POMOHLI SME
MESTSKÝM A OBECNÝM POLICAJTOM
Vďaka iniciatíve hnutia OĽANO sa podarilo
presadiť výsluhové dôchodky pre mestských
a obecných policajtov. Týmto sa im zlepší ich
preddôchodkový život.
Nárok na dávku osobitného sociálneho
poistenia
dlhodobo
presadzoval
náš
poslanec Martin Fecko, no až teraz boli
koaliční poslanci ochotní uviesť novelu
zákona do praxe. Tento krok tak nebude mať
dopad na štátny rozpočet.

Výsluhový dôchodok získa každý policajt,
ktorý v obecnej polícii odpracoval 25 rokov.
Nárok mu vznikne po dovŕšení 56 rokov
a bude platiť až do dovŕšenia jeho
dôchodkového veku. Jeho výška bude 60%
priemernej mzdy obecného policajta a pri
súčasnom veku odchodu do dôchodku by sa
mal obecným policajtom vyplácať po dobu 6
rokov. Obecným policajtom sme tak umožnili
prežiť dôstojný preddôchodkový vek.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Napriek tomu, že jeho funkcia bola od tohto
momentu neudržateľná, ešte stále sa snaží
svoje zvrátené konanie zahmlievať.
Z komunikácie vyplýva, že Glváč klamal, keď
tvrdil, že s Kočnerom sa naposledy stretol
pred siedmimi rokmi. Podľa mobilnej
komunikácie sa stretávali pravidelne. Navyše
je podľa zverejnených správ zrejmé, že Glváč
zabezpečoval krytie pre mafiánov Kočnera
a Bašternáka.
Potvrdilo sa, že podpredseda parlamentu za
stranu SMER-SD Martin Glváč sa s mafiánmi

stretával, vybavoval pre nich rozhodnutia
kľúčových ľudí v štátnej správe, dosadzoval
do orgánov štátnej správy ľudí podľa želania
Mariána Kočnera a poskytoval im informácie
z vyšetrovacích spisov. Martin Glváč sa svojim
konaním vysmial všetkým slušným ľuďom,
ktorí veria v spravodlivosť.
Táto komunikácia je pohľad do fungovania
mafie, a je dôkazom, že podpredseda NR SR

031190175

Marian Kočner mal „na povel“ nielen
sudcov, prokurátorov, či policajtov, ale aj
podpredsedu parlamentu zo Smeru-SD
Martina Glváča.
Zo svojho postu musí odísť nedobrovoľne.
Igor Matovič najprv zverejnil 900 správ, ktoré
si Glváč vymenil s Marianom Kočnerom
v rokoch 2014 až 2016.
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Týždenne do 27 450 domácností

Čas vulgárny

15-0245

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

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

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

10-0028

0907 721 667, Malacky

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

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

0905 662 395

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

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

10-0008

ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky

16-0047

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

10-0161

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

16-0035

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

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

10-0198

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

Miriam
tel.: 0915 677 453

Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov
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10-0135

V liturgickom zmysle to bol kedysi
predvianočný čas, advent, termínovo sa
začínajúci štyri nedele pred sviatkom narodenia. V občianskom vnímaní sa často
začínal už „dušičkovým obdobím“. Teda
takmer o mesiac skôr, a to najmä v prostredí, kde sa ctili určité mravné princípy
a zásady.
Ruský spisovateľ Vladimir Ivanovič
Dahl (1801 – 1872) pridal k prvotnému
významu slova vulgárnosť (oplzlosť či
chlípna hrubosť) aj neslušnosť, priemernosť či triviálnosť. Dnešní zástancovia
akejsi priam povinnej novosti považujú
za vulgárnosť všetko, čo sa odlišuje od
ich svetonázoru a od ich konceptov „svetlej novej budúcnosti“.
Vulgarita vo verejnom priestore sa
stáva synonymom pre „smutnosť“, únavu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť,
nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo
– obmedzenosť. Áno, aj obmedzenosť,
vedomostné prázdno, aj to je vulgárne.
Neschopnosť používať vlastný rozum a
jeho degradácia iba na preberanie a ďalšie hlásanie vulgárností iných, aj to je

vulgárnosť.
Vulgárnosť je na prvý pohľad poznateľná použitím obscénneho jazyka,
ktorý uráža česť a dôstojnosť iných ľudí.
Jej rozšírené používanie nepriaznivo
ovplyvňuje vývoj osobnosti ako jednotlivca, znižuje slovnú zásobu a obmedzuje ju.
Vulgárnosť v spoločnosti sa prejavuje predovšetkým v správaní mnohých verejných činiteľov, politikov, ale aj takzvaných hviezd divadla, filmu a hudobného
či módneho priemyslu. Takzvané „čierne PR (vzťahy s verejnosťou)“ sú teraz v
móde, vďaka čomu mnohí z uvedených
celkom úspešne zvyšujú vlastnú „hodnotu“. Ak si rozoberieme škandály tejto
doby, ich príčinu určite nájdeme buď v
deviantnom správaní, alebo vo vášni pre
alkohol a drogy či v obľube porušovať zákon. Ešte aj humor je natoľko vulgárny,
že navodzuje povinnosť smiať
sa aj na tom, čo je v slušnej
spoločnosti smutné.
Nestojí preto aspoň za
úvahu porozmýšľať o čase
stíšenia, takom čase, ako
ho poznali generácie
našich starých rodičov?

16-0014

Stíšením to volávala stará mama. Obdobím, v ktorom už sa končilo s bujarosťami, objedaním sa, hlučnosťou
zábav a verejného prejavu.
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Žiaci ZŠ Záhorácka – Monika Moravčíková, Vanesa Tangelmayerová,
Ľubica Nagyová, Jakub Elšík, Peter Kottlík a mladí ľudia z ICM Malacky
(Protect work) sa zúčastnili medzinárodnej mládežníckej výmeny
z programu Erasmus+, Generácia X, Y, Z na pracovnom trhu
Projekt umožnil mladým ľuďom, aby prispeli k
riešeniu otázky budúceho
uplatnenia na trhu práce
a v živote, aby boli úspešnými mladými ľuďmi.
Vzdelávacími aktivitami
si na workshopoch rozvíjali vedomosti, zručnosti
a postoje v problematike
Generácie X, Y, Z na
pracovnom trhu.
Na projektových aktivitách získali cenné skúsenosti: „...nehľadajte šťastie,
pretože to je prchavé, nauč-

mladí ľudia odniesli certifikát, ktorý si môžu zahrnúť
do svojich životopisov.
Na mládežníckej výmenne mladí ľudia diskutovali v

Malacky

Stupava

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
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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

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

te sa využívať svoju energiu
správne a nemrhajte svojim
potenciálom alebo činnosťami, ktoré Vás nerozvíjajú... ak ťa baví pozerať
youtuberov, skús to aj ty!
Len pasívne pozeranie ti
dvere k úspechu neotvorí... Ak dokážeš nájsť svoj
životný smer a zistíš, čo
chceš v živote robiť,
vyhral/a si.... Gratulujeme,
si šťastný človek, lebo VIEŠ,
KTO SI a ČO CHCEŠ v živote
dosiahnuť...“, povedal

rámci živej knižnice s Ing.
Tatianou Hubíkovou, vedúcou personálneho útvaru
GRAFOBAL, akciová spoločnosť,
ktorá mladým
ľuďom zaželala: „aby sa
zamerali v profesijnom
živote na to, čo ich bude
baviť, aby veci robili s
láskou, aby boli čestní a čo
je dôležité, učili sa správnym hodnotám a stali sa
tak čestnými a rovnými
ľuďmi k sebe, druhým i k
planéte“.

Owen Fernandes, nezávislý kouč a spíker, certifikovaný člen tímu Johna
Maxwella,
profesionálny
psychometrik a mentor
manažmentu mladých ľudí
pripravil na výzvy života a
trhu práce. Z workshopu si

HR manažéri a skúsení
facilitátori poskytli mladým
ľuďom kariérne poradenstvo, zdieľali s nimi skúsenosti a informácie o tom,
ktoré najčastejšie úskalia
čakajú mladých ľudí na trhu
práce, učili ich flexibilne

reagovať,
rozvíjali
ich
komunikačné zručnosti a
podporovali ich v kritickom
myslení, ukázali im, ako
správne vytvoriť životopis,
dali im tipy a rady, ako
uspieť na pracovnom trhu a
osvojili si techniky "ako sa
predať" zamestnávateľovi.
Žiaci si vyskúšali test
osobnosti, aby zistili, ktorý
typ povolania je vzhľadom
na ich povahové charakteristiky, potenciál a preferované záujmy najvhodnejší.
Toto im umožnilo lepšie sa
zorientovať v sieti povolaní
a v stanovení si vlastnej
kariérnej dráhy.
Heslom mladých ľudí na
projekte bolo: Win is within
you!
Pochopili, že ak chcú byť
v živote úspešní, nesmú
prestať veriť v seba. Kľúčom
k úspechu je stanoviť si

CIEĽ, ktorý chcem dosiahnuť a „MAKAŤ“ na ňom,
aby som bol/a lepší/ia ako
ostatní.

Zistili, že každá generácia X, Y alebo Z má odlišné
postoje k zamestnaniu, iné
očakávania a prístupy k
plneniu pracovných úloh a
je dôležité vedieť s týmito
generáciami na pracovisku
spolupracovať a komunikovať. Generácia Z, ktorými
sú žiaci ZŠ, je generáciou,
ktorá vzhľadom na starnutie populácie a globalizačné
trendy bude pracovať v
multikultúrnom prostredí s
rôznymi generáciami. Preto
je dôležité, aby sa generácia
Z pripravovala na nové
trendy a zmeny na pracovnom trhu, ktorým bude v
budúcnosti čeliť, aby dokázali využiť svoj potenciál na
maximum.
Mladí ľudia by si mali
uvedomiť, že pri silnej
konkurencii na pracovnom
trhu, kde majú uchádzači
podobné/rovnaké zručnosti
a vedomosti, je práve charakter osobnosti a hodnoty, ktoré mladý človek
môže firme ponúknuť,
rozhodujúce pre úspešný
vstup na trh práce.
Na mládežníckej výmene
realizovanej z programu
Erasmus+ mladí ľudia
získali certifikát „YOUTH-

PASS“ o získaných kompetenciách počas trvania
projektu.

10-0205

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

www.kia.sk

Nádej je za rohom

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

Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy,
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých
demokratických opozičných strán. Čo potrebujeme ďalej, je čisté financovanie (u nás samozrejmosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okresnom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 rokov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme
všetky oblasti každodenného života Slovákov
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka,
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, školstva či podnikateľského prostredia, až keď zistíte, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy.
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísané vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana,
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo
čosi konštruktívne.
My však vieme, že náš čas príde. Nádej je doslova za rohom,
volá sa voľby 2020 a my sa
v nich budeme uchádzať o vašu
dôveru s účinnými riešeniami
a zdravým rozumom.

Richard Sulík
Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel,
pútavý zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci
charakter nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou
rozhovoru pre vašich priateľov.
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Zdravý rozum je
najlepší recept

Aj vy môžete za elektrinu platiť
menej

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

Kombinovaná spotreba paliva 5,1-7,1 l/100 km, emisie CO2. 134-162 g/km/WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

15-0003

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

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

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

Ja sa však nevzdávam. Vo februári na Slovensku
vznikne nová vláda a karty sa nanovo rozdajú karty a my budeme
pripravení.

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

Som Karol Galek, člen hospodárskeho výboru NR SR a tímlíder strany SaS, ktorý stráži vaše
účty za energie.

0905 953 850 info@bestav.sk
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www.bestav.sk

Keď ma hneval stav veci verejných, povedal
som si, že namiesto kritizovania začnem od seba.
Dnes som poslancom parlamentu a predkladám
konkrétne návrhy, ako ušetriť na cenách elektriny,
tepla, plynu, vodného i stočného. Tiež som dôkazom toho, že zelená v logu SaS nie je iba na parádu
– podieľal som sa na zrušení biomasakru či na pozastavení škodlivej a nespravodlivo dotovanej ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre, na ktorú sme sa
všetci skladali. Mojou hlavnou snahou je, aby ste za
energie platili menej, pretože sa to dá. Neplatíte totiž len za to, že vaše žiarovky svietia a radiátory sú
teplé, ale aj za politické rozhodnutia. A to nechcem
nechať len tak. S mojimi kolegami so SaS sme vyrátali, že ročne môže domácnosť ušetriť až 80 eur, ak
by sa mi v parlamente podarilo presadiť 3 zákony.
Predkladám ich pri každej príležitosti, pilujem ich
a zdokonaľujem. Samozrejme, vládni poslanci ich
nikdy neodhlasujú, veď čo by povedal smerácky
minister Žiga?

Karol Galek

podpredseda SaS

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

predseda SaS

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.

ZDRAVIE / SLUŽBY

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

20EU2R

Posledné
dva týždne
OBROVSKÝCH
zliav

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami

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

0918 500 492

OD

900

v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

16-0002

3x

2400

OD

OD

30EU0R

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

ZASKLIEVANIE TERÁS
ZIMNÉ ZÁHRADY

» red

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

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

dovoz

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

15-0039

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

OD

1500

63-0006

Ideálne je mať už hneď na začiatku
v ruke list vlastníctva na stavebný pozemok. A keďže kúpa stavebnej parcely
nie je lacná záležitosť, pred podpísaním kúpnej zmluvy si overte všetky
právne náležitosti. Takisto aj to či sa na
pozemku dá naozaj stavať dom, aký si
predstavujete. Overte si či je pozemok
napojený na inžinierske siete. Prípadne, či to vôbec bude možné spraviť.
Stavebné povolenie si tiež vyžaduje určitý čas, ak sa vám nebude dariť,
môže to trvať aj pol roka. Správny orgán, v ktorého kompetencii je vydanie
príslušného povolenia, je síce povinný
rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí
stavebného povolenia najneskôr do 60
dní od podania žiadosti, ale lehota sa z
mnohých zákonných dôvodov môže aj
výrazne predĺžiť.
Nastupuje totiž komunikácia s elektrárňami, plynárňami, vodárňami a
kanalizáciami o postupe vybavenia
prípojok. Ak nebude všetko v súlade s
ich podmienkami, bude musieť projektant prerobiť projekt podľa pripomienok a proces vybavovania povolenia
sa opäť predĺži. Stavebník si môže stavebné povolenie vybaviť sám. Ak má
dostatok voľných financií, môže zadať
túto úlohu špecializovanej stavebnej
firme.
Žiadosť o stavebné povolenie musí

-61%

obsahovať: meno, priezvisko a adresu,
druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri
dočasnej stavbe čas jej trvania, parcelné čísla a druh stavebného pozemku
s uvedením vlastníckych alebo iných
práv podľa katastra nehnuteľností, ako
aj parcelné čísla susedných pozemkov
a susedných stavieb alebo ostatných
pozemkov, ktoré sa majú použiť ako
stavenisko. Medzi ďalšie náležitosti
patria meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta, údaj o tom, či
sa stavba realizuje zhotoviteľom, alebo
svojpomocne, základné údaje o stavbe,
jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej
vplyve na životné prostredie a zdravie
ľudí a o súvisiacich opatreniach a zoznam účastníkov stavebného konania.
Účastníkmi stavebného konania je
stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke
alebo iné práva na pozemky a stavby
na nich vrátane susediacich pozemkov
a stavieb. Účastníkom konania je aj
osoba, ktorá bude vykonávať stavebný dozor, a projektant. Stavebný úrad
oznámi začiatok stavebného konania.
Súčasne jeho účastníkov upozorní, že
svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliadne.

1600

Ide o veľmi vážne rozhodnutie a predpokladá mnohé splnené podmienky.

AKCIA

1600

Púšťame sa do stavby domu

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MAzel19-44 strana -4
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splátky od 149 €

AUTO-MOTO / SLUŽBY
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Poriadok aj pre jazdcov na kolobežkách!
Vo Francúzsku začali platiť prísnejšie pravidlá pre elektrické kolobežky.

~ 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

16-0011

vlastné adaptéry na uchytenie svietidla
na vidlicu. Vhodné je umiestnenie blikačky na batoh, ľadvinku, na oblečenie. Vyššie umiestnené svetlo je lepšie
Riadiť ich môžu iba ľudia starší ako vidieť, svetlo príliš nízko môžu ostatní
12 rokov, bude zakázané s nimi jazdiť ľahko prehliadnuť.
Pre bezpečnosť sú zásadné brzdy v
na chodníku a od júla 2020 začne platiť
rýchlostný limit 25 km/h. Informovala dobrom stave. Starostlivosť o ne sa líši
o tom britská BBC. U nás sa nová le- podľa typu. U nášľapných bŕzd sledujte
gislatíva, upravujúca používanie ko- opotrebenie brzdového kolieska. Ak je
lobežiek iba pripravuje. Je preto dobré opotrebované, radšej ho vymeňte.
V prevádzke musíte signalizovať
vychádzať z rád polície, ktorá už pred
rokmi začala hlásať nikde nepísané zmenu smeru jazdy. Držať sa jednou
no rozumné pravidlo pre pohyb naprí- rukou je spočiatku nebezpečné. Preto
klad cykloturistov v peších zónach na si techniku natrénujte najskôr napríbicykloch – v maximálnej rýchlosti klad na parkovisku. Naučte sa držať
rovnakej, akou je rýchlosť chôdze. V rovnováhu, spevniť celé telo a sebaisto
súčasnosti by bolo ohľaduplné, ak by stáť na stúpadle.
Na cyklotrasu a do prevádzky sa
ho dodržiavali aj kolobežkári.
Odborníci však pripomínajú, že zvonček určite hodí. Chodcov aj pomalpovinnou výbavou každého jazdca na ších jazdcov na seba môžete upozorniť
kolobežke by mala byť vždy cyklistic- a predísť kolízii.
ká prilba. U detí nespravíte
chybu, ak ich vybavíte aj
chráničmi kolien a lakťov
napríklad z in-line korčúľ.
Pri horšej viditeľnosti nezabudnite na osvetlenie.
S predným svetlom nie je
problém. Na riadidlá jednoducho uchytíte cyklistické
svetlo. Na cestu si naviac
môžete prisvietiť čelovkou
na prilbe. Horšie je to so
zadným svetlom. Niektorí
výrobcovia ale ponúkajú
» red

MALACKY

NOVÝ
RENAULT
CLIO

OD

9 850
EUR

IDM-CAR spol. s r. o., Priemyselná 5482, MALACKY, tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099
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Evolúcia zvonku.
Revolúcia vnútri.
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

rokov

4

NOVEMBER 89
Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie
Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou.

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve exkomunistických krajín v NATO. Aj čerstvo
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo,
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku,
primäli hľadať bezpečie v aliancii.

■

Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v r.
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru,
načo slúži Severoatlantická aliancia?

■

Moskva pritvrdila

Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991,
kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse
v neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína,
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné,
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■

Neutralita nie
Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO.
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita.
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR,
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké
máme dnes.

Peter Weiss, „Neutralita v tejto časti Európy a pri
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■

Walesova iniciatíva

Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov
rozšírenia NATO na Západe ako šafranu.
Francúzska a britská vláda boli proti, nemecká
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona
téma pôvodne nezaujímala. Až o roky neskôr ho
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes,
ako odpoveď na konšpiračné teórie o tom, ako
Históriu je dobré mať na pamäti
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality.
teórie o tom, ako bolo rozšírenie
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali
Aliancie americkým komplotom na
a museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone.
izolovanie Ruska.
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované
■ Potreba garanta
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli,
Tým druhým dôvodom je, že neutralita má platia dodnes.
Tomáš Valášek
význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas
O autorovi
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny
Tomáš Valášek je riaditeľom euv čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval
rópskych operácií Carnegie nadácie
sused, v jednom prípade Putinove Rusko,
pre medzinárodný mier a bývalým
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto
veľvyslancom Slovenskej
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v r.
republiky pri NATO.
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice,

ŠTUDUJ – PRAXUJ – ZARÁBAJ

v odboroch elektrotechnika, informa ka, strojárstvo,
autoelektronika a automechanika

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
na technickej strednej škole
v Devínskej Novej Vsi, J. Jonáša 5

www.dualnaakademia.sk, 0907 649 516

15-0239

soboty 09.11.2019 a 07.12.2019 v čase 9-12 hod.
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

SLUŽBY

MALACKO
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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
www.kastaplus.sk

15-0243

Tenisky
znovu
skladom

15-0242

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
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OBCHODNÉ CENTRUM

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

OZETA
NEO
obleky, saká, nohavice

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

1. poschodie

Slovenské
obleky

1. poschodie

OBCHODNÉ CENTRUM
Kláštorné nám. 64, Malacky

36 – 50 m2

POTRAVINY
COOP JEDNOTA

0918 606 369

www.nabytokdesign.sk

Najlepšie
slovenské
výrobky

NÁBYTOK NA MIERU

Široký výber
kahancov
H-SHOP ODEVY

OBUV

1. p. oproti schodisku

NAJLEPŠÍ POMER
- CENA - KVALITA

DÁMSKE, PÁNSKE, DETSKÉ,
NADROZMERNÉ VEĽKOSTI

–OV7Ý T0OV%
5Z0
AR
NAČK

tričká, mikiny,
bundy, tepláky, nohavice

AKCIA
VŠETKO

2+1

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

BIŽUTÉRIA
A DARČEKY

1. poschodie

Široký
výber
zimnej obuvi
dámskej • pánskej
• detskej

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

250 m2

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

NÁBYTOK DESIGN

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

2. poschodie

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

a rôzne humorné
darčeky

Široký výber
spoločenských
dlhých
a koktejlových
šiat

KADERNÍCTVO
ADRIANA
JURKÁČKOVÁ
1. poschodie
0915 148 499

• dámske
• pánske

JOZEF IVAN
MÄSIARSTVO
mrazené ryby
• Losos 8,50 €
• Top filé kocky 4,79 €
• Pangasius 3,59 €
• Kuracie štvrte 1,29 €
• Kuracie prsia 3,49 €
Prijímame aj CALLIO GASTRO
a ostatné stravné poukážky

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

ELEKTRO
INŠTALAČNÝ
MATERIÁL

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
D. ŠTEFANOVSKÝ

1. poschodie

otváranie zabuch. dverí
• výroba a predaj kľúčov,
autokľúčov + imobilizér
• systém hlavného, spoloč.
a generálneho kľúča •
kódovanie DALAS čipov
a kariet (vchod. čipy)
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0908 727 897

16-0297

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM

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

