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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ
- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

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

PRE
PSOV

PRE
PAPAGÁJE

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

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

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00
ROZVOZ ZDARMA!

16
-0

01
0

www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

MUTIFOKÁLNE
OKULIARE

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

Bližšie info v optikách

PÁR ZDARMA
1+1

Garancia vysokej kvality
Garancia spokojnosti

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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VÁM VYČISTÍ
KRTKO ZÁHORIE

0915 87 93 49
0940 50 30 50

www.krtkozahorie.sk

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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Predám exkluzívny stavebný
pozemok 600 m2 v Malackách.

Tel.: 0903 231 400 

51
-0
00
1

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

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

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

Každý týždeň: 
Malacky, Borinka, Gajary, Jaku-
bov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, 
Lozorno, Malé Leváre, Marianka, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Pla-
vecký Štvrtok, Rohožník, Sološ-
nica, Studienka, Mást, Stupava, 
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká 
pri Morave, Závod, Zohor, Plavec-
ký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno, 
Závod, Gajary, Marianka, Závod 

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc   26.700 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
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Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Paci�c, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

Akčná ponuka 
platná od 13. 11. do 10. 12. 2019

Domáce potreby DOBRÝ

PRÍPRAVA VIANOČNÝCH
CUKROVINIEK

formy

pečiatky
na sušienky

varianty:
hnedá, oranžová

silikón

drevo, nerez, silikón

8,598,598,59

valček
7,497,497,49

od 3,99od 3,99od 3,99

vál

od 7,49od 7,49od 7,49

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, BALENÉ ŠTIEPKY,
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990 

Obdarujte vkusom
a kvalitou

od roku 1991

M l k M lé á

Obdarujte vku
a kval
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

info 0917 466 250

• 8+1 miest
• 49+1 miest

• 19+1 miest
• 57+1 miest

Luxusný strieborný
autobus zn. MAN
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hypotéky, bezúčelové pôžičky,
re�nancovanie úverov, zníženie
splátok, peniaze naviac,
kúpa, výstavba, rekonštrukcia

život, úraz, auto,
nehnuteľnosť, domácnosť a iné
stavebné, investície,
dôchodok

kúpa, predaj, prenájom

ÚVERY

POISTENIE
Produkty z rôznych bánk a poisťovní

SPORENIE

Miroslav Štvrtecký, tel.: 0903 716 701

REALITY

ÚROK
od 0,79% p.a.

CHCETE MENŠIE PLATBY?
BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA.
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIEAKCIA!
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PÁNSKA KONFEKCIA
•• pánske obleky  pánske obleky •• saká  saká •• nohavice nohavice
•• košele  košele •• viazanky  viazanky •• kabá�  kabá� •• bundy bundy
•• svetre  svetre •• polokošele  polokošele •• tričká  tričká •• rifle rifle

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

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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0IDM-CAR spol. s r. o., Priemyselná 5482, MALACKYMALACKY, tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099

NOVÝ
RENAULT
CLIO

Evolúcia zvonku.
Revolúcia vnútri.

MALACKY

OD
9 8509 850

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

jesenné
novinky
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Neustále si 
želáme, aby 
nám bolo do-
volené vrátiť 
Ťa z neba.... 
Stráviť s Te-
bou ešte jeden deň, dať Ti 
ešte jednu pusu, jedno ob-
jatie... .Počuť ešte raz Tvoj 
hlas a dostať možnosť po-
vedať: „Ľúbime Ťa mama“. 
7.11.2019 uplynie bolestných 
10 rokov, čo naša milovaná 
mamička a babička Marta 
Mrázová rod.Jurkovičková z 
Veľkých Levár ukončila svo-
ju životnú púť. Len ten kto 
stratil, vie ako bolia tieto 
riadky. Vie ako veľmi bolí, 
že rozlúčiť sme sa museli. 
Odišla si mladá snívať svoj 
večný sen a nám zostáva 
v spomienkach Tvoj úsmev 
len. Kto ste ju poznali, pro-
sím venujte jej tichú spo-
mienku. So slzami v očiach 
a láskou v srdci spomína 
manžel, syn, dcéry s rodi-
nami a ostatná rodina. Žiješ 
v našich srdciach.

Dňa 10. 11. 
uplynie se-
dem rokov, čo 
nás opustil 
manžel, otec, 
brat Viliam 
Ritomský z Malaciek. S lás-
kou naňho spomínajú man-
želka a deti s rodinou. Žiješ 
stále v našich srdciach.

Z Tvojich očí 
žiarila láska 
a dobrota, 
budeš nám 
chýbať do 
konca života. 
Milovali sme Ťa a Ty nás, tú 
lásku k Tebe nám nezoberie 
zo srdca žiaden čas. Dňa 11. 
11. 2019 si pripomenieme 5. 
výročie úmrtia nášho milo-
vaného manžela, tatinka, 
starkého a prastarkého 
Ivana Niča z Veľkých Le-
vár, rodáka z Malaciek. S 
láskou a úctou spomínajú 
manželka, 2 synovia a dcé-
ra s rodinami, 7 vnúčat a 5 
pravnúčat. Pripája sa i brat 
a sestra s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

SPOMIENKY
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Dňa 7. novembra 2019 uplynul
1 rok, čo nás opustil milovaný syn

MAREK  MATLOVIČ
z Malaciek.

Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani zbohom,
už neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob
môžeme Ti dať,
zapáliť sviečku a ticho
spomínať.

S láskou spomínajú rodičia, brat
Juraj s rodinou a ostatná rodina.
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500
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2100

16
00
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AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

AKCIOVÉ CENY
A GARANCIA

OKIEN
DO VIANOC
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11

0905 859 679

INZERCIA

Svetový deň diabetu ( 14. novem-
ber) sa pripomína od roku 1991 a je 
podporovaný Medzinárodnou dia-
betologickou federáciou, Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  a OSN. 
V tento deň roku 1891 sa narodil 
kanadský fyziológ Frederick Grant 
Banting, ktorý spolu s Charlesom 
Bestom v roku 1921 vynašli inzulín. 

Diabetes mellitus, alebo po sloven-
sky cukrovka, je chronické metabolic-
ké ochorenie, ktorého základnou črtou 
je zvýšená hladina cukru v krvi – hy-
perglykémia. Spôsobuje je porucha 
tvorby a  uvoľňovania hormónu pod-
žalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne 
jeho nedostatočným využitím v  tka-
nivách. Ide o  nevyliečiteľnú chorobu, 
ktorá v  prípade neskorého rozpozna-
nia alebo nesprávnej liečby prináša 
svojmu nositeľovi mnohé komplikácie 
s  následnou možnou invalidizáciou 
alebo dokonca môže viesť k  predčas-
ným úmrtiam. Manifestácia cukrovky 
(hlavne 2. typu) skracuje život choré-
ho až o  15 rokov. Príčinou úmrtia sú 
hlavne ochorenia srdcovo-cievneho 
systému. 

Prvá známa zmienka o  cukrovke 
sa nachádza už na staroegyptskom pa-
pyruse z roku 1550 pred našim letopoč-
tom, kde je popisovaná ako ochorenie 
sprevádzané zvýšeným močením, kde 
sa „mäso a  kosti strácajú do moča“. 
Chorí zomierali v  bezvedomí, často 

extrémne vychudnutí. V  okolí sa šíril 
zvláštny zápach. 

Názov diabetes bol po prvýkrát 
použitý až v 2. storočí po Kristovi. Po-
chádza z gréčtiny a je zložený z dvoch 
slov: dia – cez a  baino, čo znamená 
idem. Spojením vzniká názov prietok, 
alebo aj v  slovenčine ľudovo použí-
vaná úplavica. Až o  15 storočí neskôr 
– v  roku 1674 anglický lekár Thomas 
Willis moč chorých ochutnal a  zistil, 
že je sladký – akoby nasýtený cukrom 
a medom. Na základe tohto poznatku 
W. Cullen v roku 1787 pridal prívlastok 
mellitus, ktorý má pôvod opätovne 
v  gréčtine a  pochádza zo slova meli, 
čo znamená med. Tak vznikol v 18. sto-
ročí názov, ktorý sa používa dodnes – 
diabetes mellitus, teda medová alebo 
cukrová úplavica – cukrovka. Na kon-
ci 19. storočia bol zistený vzťah medzi 
podžalúdkovou žľazou a  cukrovkou. 
Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia 
došlo k  ďalšiemu objavu – Rumun 
Paulesco z podžalúdkovej žľazy získal 
látku – inzulín (aj keď sa vtedy ešte 
takto nenazýval). 

Prvý diabetik, ktorý 
dostal injekciu inzulínu, 
sa volal Leonard Thom-
son. Bolo to 23. januára 
1922 v Toronte. 

Diabetes mellitus má svoj deň

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

metabolizmu a výživy
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H-SHOP ODEVY BIŽUTÉRIA
A DARČEKY

POTRAVINY
COOP JEDNOTA

Najlepšie
slovenské
výrobky

JOZEF IVAN
MÄSIARSTVO

OBCHODNÉ CENTRUM
KLÁŠTORNÉ NÁM. 64

MALACKY
PO - PIA 9.00 - 18.00

SO 9.00 - 12.00

• Losos 8,50 €
• Top filé kocky 4,79 €
• Pangasius 3,59 €
• Retro malokarpatská
   saláma 8,95 €
• Bravčový bok b.k. 4,09 €

mrazené ryby

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

Prijímame aj CALLIO GASTRO
a ostatné stravné poukážky

zlato • striebro
brilian� • hodiny
krištál • porcelán

darčekové predme�
rubíny • zafíry

oprava striebra
a hodín

dámskej • pánskej
• detskej

otváranie zabuch. dverí
• výroba a predaj kľúčov,
autokľúčov + imobilizér

• systém hlavného, spoloč.
a generálneho kľúča • 
kódovanie DALAS čipov
a kariet (vchod. čipy)

Široký výber
spoločenských

dlhých 
a koktejlových

šiat

Široký
výber
zimnej obuvi

Široký výber
kahancov

čaje - bylinky
zdravé výrobky
prírodné silice

prírodná kozmetika
Ťuli a Ťuli
parfémy

0903 655 595

KLENOTY
H+H

KĽÚČOVÁ SLUŽBA
D. ŠTEFANOVSKÝ

0908 727 897

NÁBYTOK DESIGN
0918 606 369

www.nabytokdesign.sk

KADERNÍCTVO
ADRIANA

JURKÁČKOVÁ
1. poschodie
0915 148 499

• dámske
• pánske

VOŇAVÝ OBCHOD
IVETA KOVÁČOVÁ

- IVEKO

• PÁNSKE OBLEKY

• DETSKÉ OBLEKY
• DIEVČENSKÉ
   ŠATY

NÁBYTOK NA MIERU

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

OBUV
1. poschodie

NAJLEPŠÍ POMER
- CENA - KVALITA

tričká, mikiny,
bundy, tepláky, nohavice

ELEKTRO
INŠTALAČNÝ

MATERIÁL

50 – 70%
ZNAČKOVÝ TOVAR

DÁMSKE, PÁNSKE, DETSKÉ,
NADROZMERNÉ VEĽKOSTI

1. p. oproti schodisku

Slovenské
obleky

1. poschodie• Kabá�
• Bundy
• Ša�
• Nohavice
• Topy

• Klobúky
• Čiapky

OBCHODNÉ CENTRUM
Kláštorné nám. 64, Malacky

VOĽNÉ PRIESTORY NA PRENÁJOM
1. poschodie

36 – 50 m2
2. poschodie
250 m2

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

109 – 139 €

1. poschodie

OZETA
NEO

obleky, saká, nohavice
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Dňa 12. 11. 
2019 si pripo-
míname 3. vý-
ročie, čo nás 
navždy opus-
tila manžel-
ka, mama, švagriná, sestra, 
babka Blažena Havlíková z 
Malaciek. S láskou spomína 
najbližšia rodina. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Dňa 13. 11. 
2019 si pri-
p o m í n a m e 
piate výročie 
úmrtia Joze-
fa Burcla z 
Veľkých Levár. Spomínajú 
manželka, syn, dcéra a 
ostatná rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Čas plynie, 
smútok zo-
stáva, tá 
strata v srdci 
bolieť nepre-
stáva. Dňa 
14. 11. 2019 si pripomíname 
1. výročie úmrtia Márie Tan-
čibokovej zo Studienky. S 
láskou a úctou spomínajú 
syn Vladimír, Milan s man-
želkou Helenou a vnučka 
Kristínka. 

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 
všetko od motorizmu (tro-
feje).Tel. 0903818122

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 2i byt v Sološ-
nici, 62 m2, zrekonštru-
ovaný, + balkón, + piv-
nica, cena 76.900 €.Tel. 
0907775922
» Predám 3-izb byt po 
kompletnej rekonštrukcii, 
rozloha 75 m2, na 1. po-
schodí, s balkónom.Tel. 
0905438605
» Predám 2-izb byt v Ma-
lackách na sídlisku Juh, 
posch. 1/8, 52 m2, + piv-
nica, nová fasáda (zatep-
lená bytovka). V blízkosti 
obchody, škôlka, pošta, 
zdravotné stredisko. Cena 
73.000 €, k dispozícii 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
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Mafi áni nemôžu 
okrádať poctivo pra-
cujúcich ľudí

Zo správ štátnych 
predstaviteľov s Mariánom Kočnerom 
sa dozvedáme podrobnosti o ľuďoch, 
ktorí nás okrádajú o spoločné peniaze 
a rozvracajú základy štátu. S poku-
tami či priestupkami bežných ľudí si 
úrady väčšinou rýchlo poradia, aj za 
najmenšie omeškanie s platbou už 
exekútor klope ľuďom na dvere. Ale 
k vysokopostaveným funkcionárom 
štátne orgány pristupujú len veľmi 
neochotne. Doteraz nikto nevedel 
účinne odobrať majetok, ktorý nele-
gálnou činnosťou nadobudli. Zákon 
o preukazovaní majetku Roberta 
Fica je bezzubý, za desať rokov niko-
ho nepostihol, ani jedno euro nebolo 
zhabané. Po vzore iných krajín preto 
presadíme nový zákon. Nelegálny 
majetok nadobudnutý trestnou čin-
nosťou daňový úrad zdaní sadzbou až 
do výšky 100 % jeho hodnoty. Mafi áni 
nemôžu okrádať pracujúcu väčšinu. 
S gaunermi, ktorí nadobudli majetok 
korupciou treba už raz a navždy spra-
viť poriadok.

Ľudia musia za svoje dane do-
stať špičkové služby  

Vidíme, že peniaze, ktoré zo štá-
tu vysáva korupcia a zle fungujúce 
štátne inštitúcie, chýbajú v školstve, 
či v nemocniciach. Zdravotníctvo 
zaostáva, zbytočne nám zomierajú 

ľudia a mnohé nemocnice sú v bied-
nom stave. Našim cieľom je, aby boli 
naše nemocnice minimálne v regió-
ne strednej Európy považované za 
špičku, aby sme mali to najlepšie, čo 
sa dá dosiahnuť. Okrem efektívneho 
riadenia nemocníc musíme urobiť 
poriadok aj s ich fi nancovaním. Nie 
je predsa možné, aby mali súkromné 
zdravotné poisťovne obrovské zisky, 
ale ich pacienti s onkologickým ocho-
rením čakali celé týždne na mag-
netickú rezonanciu. Keď poisťovňa 
nezabezpečí kvalitnú zdravotnú sta-
rostlivosť, musí niesť za to aj fi nančnú 
zodpovednosť.

Strana Za ľudí ponúka dobrý 
plán a kvalitný tím odborníkov

Slovensko sa neposunie k lepšiemu 
samé od seba. Navrhnuté riešenia sa 
dajú uskutočniť len v dobre fungujú-
cej vláde, ktorej členovia nebudú vy-
volávať škriepky a viesť prázdne reči, 
ale budú tvrdo pracovať. My ponúka-
me prepracovaný program a kvalit-
ný tím odborníkov. 
Verím, že sa nám 
podarí priniesť 
na Slovensko 
pozitívnu zme-
nu, po ktorej 
Slováci tak tú-
žia.

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko

Veronika Remišová, 
strana Za ľudí
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Politické strany na Slovensku sa predbieha-
jú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda 
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe 
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS 
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života 
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto ho-
voríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane. 

Menej štátu znamená:  
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔ 
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔

Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane. 
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená 
viac vašej osobnej slobody. Preto, 
lebo vy budete rozhodovať o tom,         
čo budete robiť s peniazmi, ktoré 
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa 
na Slovensku oplatilo pracovať, 
podnikať a žiť.

Chceme menej štátu a nižšie dane

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

10
-0

20
9

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže

Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch č. 126/2019 zo dňa 25.09.2019 
bol schválený zámer obce Veľké Leváre na prenájom poľnohospodárskej pôdy formou 
obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom obchodnej verejnej 
súťaže je prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Veľké Leváre, zapísanej 
v katastri nehnuteľností Okresného úradu Malacky pre katastrálne územie Veľké Leváre, 
register KN – C, list vlastníctva č. 5433:

parc. číslo 12404, druh pozemku orná pôda o výmere 27000 m2;
parc. číslo 13459, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 44328 m2;
parc. číslo 13692, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 3409 m2;
parc. číslo 10182, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 8964 m2;
parc. číslo 13324, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 138117 m2;
spolu: 221818 m2 (22,1818 ha).

Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosti ponúkajú na prenájom, je 
100 €/ha ročne, ktorá je zároveň najnižším podaním.
Dĺžka nájmu je stanovená na dobu 5 rokov. 
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie 
návrhov sú zverejnené:
    - Na úradnej tabuli obce
    - Na internetovej stránke obce: www.levare.sk
    - V regionálnej tlači

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj bližšie informácie poskytne: 
Obecný úrad vo Veľkých Levároch, Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre, na tel. čísle 
034/7794317, 0907895102 alebo e-mailom prednosta@levare.sk

OBEC VEĽKÉ LEVÁRE
ŠTEFÁNIKOVA 747, 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Veľké Leváre, 06.11.2019 Ing. Richard Nimsch, v.r., starosta obce

Prechod je zmena 
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

Slovenčina naša
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0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok
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Dielenská 14A, Malacky
034/ 772 66 54

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

Po-Pia 8.30-17.30, So 8.30-12.00

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

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

NÁBYTOK ŠČEPÁNEK

ROSNIČKA

POŽIČOVŇA

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

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

info: www.lestn.sk

BAZÁR
• výpredaj širokého sortimentu tovaru

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

od 8 do 20 h. Pokračuje aj po 9.11. do vypredania v pôvodných otv. hod.

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

PEZINSKÁ

NÁDRAŽNÁ

DIELENSKÁ

TOVÁRENSKÁ

ŽELEZNIČNÁ
STANICA

PEPSI-COLA

DIELENSKÁ 14A
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ihneď, s možnosťou vy-
bavenia hypotekárneho 
úveru, nie som RK.Tel. 
0948091425

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 2-izb byt v 
centre Ma, cena dohodou. 
Tel. 0905923923
» Prenajmem komplet za-
riadený 2-izbový byt v šir-
šom centre Malaciek. Cena 
s energiami 500 € mesač-
ne.Tel. 0903826268
» Prenajmem 2i byt Ma 
centrum. Tel. 0905930252
» Prenajmem RD v Malac-
kách, tichá lokalita. Tel. 
0903 403 659
» Prenajmem 3izb zaria-
dený byt v centre Maciek v 
novostavbe. 0903716364
» Prenajmem 1,5-izb byt v 
centre Ma, cena dohodou. 
Tel. 0905923923
» Prenajmem zariadenú 
izbu komfort v RD v Zoho-
re. Tel. 0903361804 

DOMY - PREDAJ 05

» Predám 2-podlažný 
RD v Gajaroch vhodný 
na 2-generačné bývanie, 
rozloha pozemku 10,3 
ára, cena dohodou.Tel. 
0905438605

POZEMKY - PREDAJ 06

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

REALITY - INÉ 07

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt, 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
» Predám zrekonštruo-
vanú 2-podlažnú chatu 
s pozemkom 4á v Sološ-
nici, cena 27.000 €.Tel. 
0907775922
» Kúpim starý dom so zá-
hradou či väčším dvorom. 
RK nevolať. 0949375038

STAVBA 08

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

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

63
-0

05
4

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

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

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

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

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny
+

bezproblémové

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

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

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

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

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

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

63
-0

05
5

A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

tel.: 0944 958 096           e-mail: aizolacie@gmail.com

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

+421 904 465 115

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
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Strešné centrum FASÁDIČKA
zakúpite u zmluvného partnera

0915 170 099 predajna@fasadicka.sk

Materiály, 
ktoré sa Vás dotýkajú.

Riešenie pre fasádu



MA19-45 strana - 10

PRÁVNIK RADI / RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
10

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám domáce krav-
ské mlieko cena 0,50 € / 
liter a maslo, syr a tva-
roh. Plavecký Štvrtok.Tel. 
0911702676
» Predám mäsové kurča-
tá na ďalší chov od 1-týž 
a staršie, živé na zabitie  
1,90 € / kg a očistené 2,90 
€ / kg, M.Cauner, Kosto-
lište 152, 0911 206 783.Tel. 
0908151966
» Predám pšenicu. Tel. 
0902127914
» Predám zemiaky na 
zimné uskladnenie, žlté, 
ružové, balanie po 25 kg. 
Cena 1 kg / 0,60 €. Tel. 
0915 957 746
» Predám ošípané od 130 
do 140 kg. Cena dohodou. 
Tel. 0944 682 112
» Predám mláďa su-
chozemskej korytnačky 
0907723563 Skalica

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, hodinky. 
Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám elektrický skú-
ter Alfa Centauri Model 
TC-016, max nosnosť 120 
kg, max dojazd 50 km, 
max rýchlosť 40 km/h, 
nové batérie, nová na-
bíjačka, technický list k 
dispozícii, cena 1000 €.Tel. 
0903431134
» Predám kukučkové ho-
diny, elektromotor, plyno-
vú dvojplatničku, ručnú 
sejačku, bicykel, basa na 
náradie, digestor Mora, 4 
ks stoličky, predné a zad-
né čelo na žiguli - nové, 
náhradné diely na Volgu 
M21 a M 24, odznaky. Tel. 
0907374235 

RÔZNE - INÉ 14

» Hľadám opatrovateľku 
k ročnému dieťaťu 2 až 3 
krát týždenne, Malacky. 
Tel: 0918324338

HĽADÁM PRÁCU 15

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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Právna úprava oddlženia fyzických 
osôb konkurzom je pomerne nová, 
bola zavedená v roku 2017, a je taktiež 
nepresne označovaná aj ako osobný 
bankrot. 

Ide o právnu úpravu, ktorá sa týka fy-
zických osôb. Primárnym účelom oddl-
ženia je umožniť širokému okruhu zadl-
žených fyzických osôb zbaviť sa svojich 
dlhov rýchlym a efektívnym spôsobom, 
a to vo forme oddlženia konkurzom ale-
bo splátkovým kalendárom. Procesno-
právny inštitút oddlženia teda predsta-
vuje možnosť, prostredníctvom ktorého 
sa fyzické osoby – dlžníci môžu legál-
nym spôsobom zbaviť svojich dlhov. Me-
dzi jednotlivými formami oddlženia 
nachádzame určité rozdiely, pričom 
základným rozdielom je vzťah dlžníka 
k svojmu majetku. V prípade oddlženia 
konkurzom príde dlžník o celý svoj ma-
jetok a v prípade splátkového kalendára 
je dlžníkovi umožnené ponechať si ma-
jetok, ak bude schopný aspoň čiastočne 
uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov 
podľa súdom určeného splátkového ka-
lendára. Na to, aby sa dlžník mohol do-
máhať oddlženia musí spĺňať niekoľko 
zákonom stanovených podmienok. 

Dlžník musí byť fyzickou osobou 
(pričom sa nerozlišuje, či ide o fyzickú 
osobu podnikateľa alebo nepodnikate-
ľa), musí preukázať platobnú neschop-
nosť a že sa voči nemu vedie exekučné 
alebo obdobné vykonávacie konanie. 
Dlžník musí mať aj poctivý zámer, a 

preto z jeho správania musí byť zrejmé, 
že mal úprimnú snahu riešiť svoj dlh 
v  medziach svojich možností a schop-
ností. Prekážkou na podanie návrhu na 
vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na 
určenie splátkového kalendára je výkon 
trestu odňatia slobody. Významnú úlo-
hu v  prípade oddlženia fyzickej osoby 
zastáva Centrum právnej pomoci. Od 
roku 2017 je rozšírená pôsobnosť Centra 
právnej pomoci v oblasti poskytovania 
právnej pomoci verejnosti. Zákonodar-
ca stanovil, že táto inštitúcia alebo ad-
vokát ňou určený je jediným subjektom 
oprávneným, a za splnenia zákonných 
podmienok aj povinným zastupovať 
dlžníka pri podaní návrhu na vyhláse-
nie konkurzu alebo pri podaní návrhu 
na určenie splátkového kalendára, a to 
až do momentu kým súd uznesením 
neustanoví správcu konkurznej pod-
staty. Určitú ochrana pred zneužívaním 
právneho inštitútu oddlženia predsta-
vuje ustanovenie Zákona o  konkurze 
a reštrukturalizácii v zmysle ktorého sa 
môže dlžník opätovne domáhať oddlže-
nia najskôr po uplynutí desiatich rokov 
od vyhlásenia konkurzu alebo od urče-
nia splátkového kalendára.  

Konkurz v prípade fyzickej osoby

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

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

Vianočný benefičný koncert 
OZ  LÁSKAVÉ POHLADENIE a Zariadenie soci-

álnych služieb Rohožník n.o. Vás srdečne pozývajú 
na  Vianočný benefičný koncert,  ktorý sa uskutoč-
ní v sobotu 30.11. 2019 o 16:00 v KD Rohožník. Pri-
pravený je slávnostný kultúrny program a predaj 
výrobkov klientov Zariadenia sociálnych  služieb 
Rohožník n.o. Vstupné dobrovoľné.

» red

V ZŠ Dr. J. Dérera pribudne
nová telocvičňa 

Najstaršia základná škola (ZŠ) v Malackách, 
ZŠ Dr. Jozefa Dérera, bude mať novú telocvičňu. 
„Stavba by mala byť dokončená približne v polovici 
budúceho roka,“ informovala o tom hovorkyňa Ma-
laciek Ľubica Pilzová.

Nová telocvičňa bude mať plochu ihriska 24 x 12 
metrov, taraflexový povrch a zelenú strechu. „Vysú-
ťažená cena diela je 775.505 eur, mesto dostalo do-
táciu vo výške 150.000 eur z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR,“ ozrejmila 
investíciu Pilzová.

Pôvodná telocvičňa, ktorá už kapacitne nevy-
hovuje, bude v prvej fáze výstavby fungovať v bež-
nom režime, neskôr bude dočasne odstavená, preto-
že aj jej priestory sa budú čiastočne rekonštruovať. 
Samospráva uisťuje, že výstavba nepoškodí školský 
areál.

»  tasr

Mesto dostalo vyše pol milióna 
z eurofondov na detské jasle 

Projekt detských jaslí v Malackách získal exter-
né zdroje. „Mestu odsúhlasili eurofondy vo výške 
584.000 eur,“ informovala hovorkyňa Malaciek Ľu-
bica Pilzová. Pripomenula, že jasle vzniknú ako prí-
stavba jedného z pavilónov v areáli materskej školy 
na Bernolákovej ulici.

„Súčasťou projektu sú nielen stavebné práce, 
ale aj vybavenie a celková rekonštrukcia pavilónu 
a jeho okolia,“ dodala o jasliach, ktoré by mali mať 
kapacitu 20 detí. Mesto má pre objekt právoplatné 
stavebné povolenie.

Dôvodom zriadenia jaslí je veľký záujme rodi-
čov v Malackách o umiestnenie detí vo veku približ-
ne dva roky a obmedzené kapacity materskej školy, 
ktoré tomuto záujmu nemôžu vyhovieť.

Projekt i žiadosť o nenávratný finančný prí-
spevok z Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP) vo výške 584.000 eur schválili po-
slanci Malaciek na marcovom rokovaní mestského 
zastupiteľstva (MsZ). Predpokladané spolufinanco-
vanie mesta je 31.000 eur.

»  tasr

Nie nechal sa počuť, 
ale dal sa počuť.
Nie okomentovať, 
ale komentovať.

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

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu

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

Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú 
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného 
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako 
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna, 
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia, 
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie. 
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu 
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady 
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia 
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej 
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty 
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald 
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch 
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy 
veľkých štátov začali zatvárať.
 

■   Dosiahli sme veľa
Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia 

v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala. 
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty 
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory 
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu 
jeho členov už sedem dekád vyhýba konfl ikt. 
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať 
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta 
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce 
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať, 
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■   Spolupráca, nie rozkol
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v 

roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská 
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či 
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom 
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo 
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu 
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden 
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda 
v najbližšej budúcnosti urobiť? 

■   Spolupráca s Bruselom
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. 

Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na 
získavanie vnútropolitických bodov búšením do 
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude 
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu 
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť 
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. 
Treba prispieť vlastnou energiou a nápadmi 
k dokončeniu reformy bankového systému či 
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla 
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo, 

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu 
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a 
bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby 
sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné 
prostredie.

■   Niet malých a veľkých
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš 

malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili. 
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie 
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať 
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady 
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa 
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov; 
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť. 
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne 
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce 
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi 
čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes 
chýba ako soľ.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 5NOVEMBER  89 

Treba chrániť stabilitu a prosperitu 
Európy tým, že pomôžeme posilniť 

inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá 
hry dozerajú.

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu 
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
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» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
Výuka AJ pre každého + 
doučím predmety ZŠ, SŠ.
Tel. 0949764183

ZOZNÁMENIA 16

» Hľadám kamarátku 
od 45 do 48 rokov. Tel. 
0915204433

Občianska
riadková
inzercia

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

PRÁCA PRE KAŽDÉHO
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR
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Kúpte si 4 pneumatiky Michelin
s montážou, zaregistrujte sa,

odpovedzte na otázku a získajte cenuo

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

Túto akciu môžete využiť

* Viac informácií v pravidlách na promo.michelin.sk

16" – 17" 25 €  //  18" a viac až 50 € 
formou karty na PHM *
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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk
otváracie hodiny: ut – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO

KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

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

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na rok 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

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

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

www.kamenarjanko.estranky.sk
0948 650 959

€

9

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

POSEZÓNNA AKCIA
NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469
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Myslíte si, že vyzerá úžasne?
Počkajte, až si nasadnete.

www.kia.sk

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

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

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

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.
Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel, 
pútavý zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci 
charakter nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou 
rozhovoru pre vašich priateľov.
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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NOVÁ PREDAJŇA
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∙ Rekonštrukcie
   bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
   sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

igorkrajcir01@gmail.com
0908 420 353
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU 0908 979 469

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

ÚDRŽBA FORIEM
A STROJ. ZARIADENÍ

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:

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 

www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

U NÁS SI NÁJDE 

PRÁCU KAŽDÝ

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ

VZV - OPERÁTOR VÝROBY A INÉ

ubytovanie zabezpečené - aj pre páry

od 850 do 1300 EUR

85
_0
69
0

32
-0

13
7

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

·
·

·

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
 opatrovateľský kurz a prax

  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
 vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

• máme stále dostatok ponúk
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

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

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
RECEPČNÚ/ÉHO (800 EUR / mes. brutto)

Tel.: 0903 434 366
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AJDEŇ OTVORENÝCH

DVERÍ v Duálnej
akadémii

9.11.2019
7.12.2019
9.00 – 12.00

HOD.

Devínska Nová Ves
J. Jonáša 5

strojárstvo
informatika

elektrotechnika
automechanika
autoelektronika

www.dualnaakademia.skwww.dualnaakademia.sk
0907 649 5160907 649 516

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516

Rozprávam sa s dvoma pracov-
níkmi v tej istej firme. Jeden má 
nadpriemerný výkon a ten druhý 
mizerný. Ten prvý mi hovorí, že 
robí na pol plynu a v poslednom 
zamestnaní sa narobil oveľa viac. 
Ten druhý sa sťažuje, že má práce 
vyše hlavy a pod takým tlakom už 
nedokáže pracovať. 

Jeden má pocit, že je na rekreá-
cii a podáva dobré výkony, druhý sa 
sťažuje na pracovný teror a výsledky 
nevidieť. Ten prvý má už za sebou 
ťažké projekty aj životné skúšky, ten 
druhý, vo veku jeho syna, nedávno 
skončil školu a začal pracovať. 

Kedysi fungovali ľudia tak, že 
každý dostal pridelenú presnú pra-
covnú pozíciu s popisom práce a 
šéfa, ktorý ho kontroloval. Človek 
bol zamestnaný a mal robiť to, čo mu 
niekto pripravil alebo prikázal. Dnes 
sa už ľudia nezaraďujú do presne de-
finovaného „chlievika“, ale dostáva-
jú roly, v ktorých môžu rozvíjať svoj 
talent a definovať si prácu tak, aby 
mohli vytvárať čo najväčšiu hodnotu 
a našli v práci aj uspokojenie. 

Aká je realita? Ľudia sú rôzni. 
Niekto si svoju pozíciu vytvorí sám. 
Sú to často podnikateľské typy. Stre-
távam takýchto ľudí v podnikoch aj 
na univerzitách - nájdu si zaujímavý 

projekt, partnerov, financie aj zákaz-
níkov, kde sa dajú výsledky otestovať 
a využiť. Potom sú takí, ktorým stačí 
naznačiť a oni pochopia, prípadne sa 
naučia a urobia, čo treba. 

Ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
presne vysvetliť, čo by mali urobiť - a 
neurobia nič, alebo niečo úplne iné. 
Stretávam aj ľudí, ktorí majú pocit, 
že sa veľa narobia a nie sú ocenení. 
Nazvime ich nedocenení. Je zaujíma-
vé, že tí, čo sa skutočne narobia, tie-
to pocity nemajú. Nedocenení majú 
množstvo nápadov, niekedy ich na-
píšu na farebné lístočky a nalepia 
na tabuľu. A čakajú, že to „niekto“ 
urobí. 

Problém je v tom, že tí, ktorí pra-
cujú za dvoch a majú výsledky si 
myslia, že môžu urobiť aj viac. A tí, 
ktorí majú veľa rečí a neurobia nič, sa 
tvária, že idú na doraz. Okrem prázd-
nych rečí a nerealizovaných plánov 
za nimi nevidieť nič. 

Pomôžte tomu, 
kto bez slova všet-
ko urobí. Tomu, 
kto iba rozpráva 
ako sa narobí, prácu 
pridajte.

Mám toľko práce, 
že nemám čas pracovať

» Ján Košturiak
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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk

HELPET  HELPET  BAUBAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

63
-0

00
6

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

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

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

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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0908 979 469

INZERCIA

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva
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Prijmeme
predavačku/čašníčku

do cukrárne 
v Malackách

TEL.: 0908 120 859
Plat : 780 € brutto 
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Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
  plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

Bližšie informácie Vám radi 
poskytneme cez pracovné dni
v čase 08:00 do 17:00 hod.
na telefónnom čísle 
+421 948 851 521.

Svoje CV posielajte na:
job@plzenskahodovna.sk

Príjmeme

Kuchára

1200€
netto
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KUCHÁRA /KU

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

HOTEL ATRIUM
MALACKY prijme

na plný úväzok, prax nutná,
zmluvne dohodnutý plat 1200 EUR

brutto + príplatky
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• STROJNÍKA energetických zariadení

• ELEKTRONIKOV 
• EXPEDIENTA

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 820 € - 1 100 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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PONÚKAME PRÁCU:

• VODIČ VZV
     800 € + prémie + príplatky + nadčas

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

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

Továrenská 13, Malacky  •  info: 034 79 68 211

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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PRIJMEME

OBSLUHU
do novootvorenej
herne v Kútoch
Mzda: 5 EUR/h
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

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

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

preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy

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

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542
15
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Hľadáme pani
na upratovanie

v Bratislave-Dúbravke vo firme s výrobou
technického skla na TPP alebo na živnosť.
Pracuje sa pondelok až piatok len ranná

zmena, ide o upratovanie kancelárii
a zdravotníckych výrobných priestorov.

Plat 635 € v čistom + gastrolístky,
na živnosť 900 €.

Viac info na tel: 0918 445 908
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Prijmeme
autoklampiara

a autolakovníka

Prenajmem
lakovaciu kabínu

v servise

ColorCar servis,
Potočná 18, Lozorno
tel. +421905711381 

0905 387 063

INZERCIA
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Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani 
parlament. Slovensko riadia vybavovači, 
ktorí dokážu uplatiť štátnych úradníkov, 
dosadzovať do funkcií svojich ľudí aj 
vybaviť správny rozsudok. 
Tak sa stalo, že trojnásobný premiér býval 
u  odsúdeného daňového podvodníka, že 
štátna tajomníčka za SMER-SD býva v  byte, 
ktorý dostala ako odmenu za vybavenie 
správnych rozsudkov, podpredseda 
parlamentu rieši obsadzovanie významných 
postov s mafiánom, sudcovia si pozastavujú 
výkon funkcie, až keď sa prevalí, že namiesto 
vlastného vedomia a  svedomia vydávali 
rozsudky podľa pokynov mafie.  Slovensko 
dnes nepatrí občanom, ale organizovanej 
skupine sudcov, prokurátorov, vládnych 
politikov, policajtov, ktorí pod vedením 
vybavovačov zabezpečovali pre seba 
navzájom množstvo službičiek, výhod, 
funkcií i  čiernych nezdanených peňazí. 
Predali nás všetkých za svoj luxusný život. 
Táto organizovaná skupina zakrýva svoju 

zlodejinu a zatiaľ čo pre seba kradne milióny, 
ľuďom podhadzuje omrvinky v  podobe 
vlakov zadarmo alebo vianočných príspevkov 
k  dôchodkom. Pritom keby nerozkrádali 
verejné financie, neokrádali slušných ľudí 
a nekorumpovali spravodlivosť, bolo by viac 
peňazí na zabezpečenie dôstojného života 
pre všetkých.

Toto považujeme za jeden z najväčších 
zločinov voči obyvateľom Slovenska!
Preto od začiatku volebného  obdobia, 
opakovane predkladáme do parlamentu 
návrhy zákonov o preukazovaní 
pôvodu majetku, zavedení hmotnej 
zodpovednosti verejných funkcionárov, 
či o zodpovednosti za škodu spôsobenú 
pri výkone verejnej moci. Tie umožnia 
odhaliť a postihovať všetkých, ktorí 
zneužívajú svoju moc na nezákonné 
obohacovanie sa. Vládna koalícia 
prijatie týchto účinných zákonov 
vytrvalo odmieta. Dnes už vieme prečo.

Napriek súčasnému stavu spoločnosti v hnutí 
OĽANO veríme, že Slovensko môže byť 
vzdelanou, slušnou a otvorenou krajinou, kde 
sa statoční a čestní občania budú mať lepšie. 
A tí, ktorí kradnú a podvádzajú, sa budú mať 
horšie, ako sa majú dnes. Veríme, že na našu 
krajinu budeme môcť byť hrdí, nielen kvôli 
našej prírode, našim športovcom, vynálezcom, 
umelcom a šikovným ľuďom, ale aj preto, 
že naša krajina bude spravovaná dobre a 
dobrými politikmi. Sme otvorení k spolupráci 
so všetkými čestnými politikmi, ktorým ide 
o lepší život ľudí a nie o kšefty oligarchov a 
vlastné obohatenie. Štát musí dať najavo, že 
sa vie postarať nielen 
o ľudí, ktorí nechcú 
či nemôžu pracovať, 
ale že si váži poctivo 
pracujúcich ľudí, ktorí 
poctivo platia dane a 
odvody, starajú sa o 
rodinu a vychovávajú 
svoje deti.

PRESADZUJEME ZÁKONY 
O PREUKAZOVANÍ PÔVODU MAJETKU

Vyšetrovanie Mariána Kočnera v súvislosti s falšovaním 
miliónových zmeniek televízie Markíza ukazuje, ako mal na 
povel sudcov, prokurátorov, aj podpredsedu parlamentu za 
stranu SMER-SD Martina Glváča. Podľa zverejnenej komunikácie 
si Martin Glváč vymenil s Mariánom Kočnerom stovky správ a 
pokračoval v intenzívnej komunikácií aj po vražde novinára Jána 
Kuciaka. Na Kočnerove želanie ovplyvňoval výberové konania, v 
spolupráci s Kočnerom bojoval za dokončenie pezinskej skládky, 

s Kočnerom riešil miliónový biznis s pozemkami na Čiernej 
vode. Na oplátku Kočner vytrvalo bojoval za víťazstvo SMERU 
vo voľbách a „staral sa“ o dobrý mediálny obraz svojich opičiek. 
Pre Martina Glváča vybavil riadený rozhovor v médiách cez 
novinárku, ktorá pre neho robila špinavú robotu a uverejňovala 
čokoľvek podľa jeho želania. Vyšetrovanie podvodu so 
zmenkami ukazuje, že Martin Glváč neslúžil občanom Slovenskej 
republiky, ale mafiánovi Kočnerovi. Spreneveril sa svojmu sľubu 
poslanca národnej rady a preto každý ďalší deň, ktorý zotrvá 
vo funkcii podpredsedu  národnej rady je pre Slovensko a pre 
všetkých občanov bezpečnostným rizikom. Napriek tomu, že 
Robert Fico ho vo funkcii bráni vlastným telom, opakovane 
dávame návrhy na jeho odvolanie. Martin Glváč musí odísť, 
pretože  opička mafiána Mariána Kočnera vo vedení parlamentu 
je urážkou všetkých slušných občanov Slovenska.

MARTIN GLVÁČ 
MUSÍ ODÍSŤ 
HÁJIL ZÁUJMY MAFIÁNA KOČNERA, 
NIE ZÁUJMY OBČANOV SLOVENSKA

       PORAZME SPOLU MAFIU
ŠKANDÁL 
NA FINANČNEJ SPRÁVE: 
systém eKasa je deravý!

Eduard Heger

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671

Zatiaľ čo sa statisíce podnikateľov poctivo pripravovali na zavedenie 
nového systému eKasa, finančná správa jeho spustením uľahčila 
podvodníkom okrádať štát. Hnutie OĽANO žiada nápravu a vyvodenie 
osobnej zodpovednosti!
EKasa, teda registračná pokladňa, ktorá je cez internet priamo napojená 
na daňový úrad mala zabezpečiť okamžitú evidenciu tržieb a tým aj zvýšiť 
výber DPH. Namiesto toho hrozí presný opak!
Súkromní programátori (tzv. etickí hackeri) poukázali na vážne diery v 
systéme. Pomocou jednoduchého programu dokáže eKasa tlačiť bločky 
bez toho, aby ich zasielala daňovému úradu. Predajca sa tak môže vyhnúť 
plateniu daní a v štátnom rozpočte budú chýbať stovky miliónov eur, ktoré 
mohli slúžiť na obnovu nemocníc, škôl, či na opravu a výstavbu ciest.
Hnutie OĽANO už pred spustením eKasy upozorňovalo na hrozby 
a nedostatky systému. Náš tieňový minister financií Eduard Heger 
predložil návrh zákona, ktorý mal predošlý systém elektronických 
registračných pokladníc zlepšiť. Štát namiesto toho pripravil nové 
riešenie, ktoré podnikateľov stálo 
kopu peňazí a napriek tomu má vážne 
chyby.
Systém za takmer 20 miliónov eur by 
mal byť lepší, ako ten predchádzajúci a 
podvody nesmie vôbec umožniť.
Žiadame, aby prezidentka Finančnej 
správy SR p. Lenka Wittenbergerová, 
okamžite predstavila opatrenia, 
ktorými zabráni daňovým únikom. 
Premiér Peter Pellegrini by mal vyvodiť 
aj personálnu zodpovednosť, pretože 
ak niekto spustil deravý systém, buď 
ho nedostatočne otestoval, alebo o 
chybách vedel. Obe možností sú zlé.
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