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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

Hľadám pre konkrétnych klientov:

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

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

ODMENA ZA TIP!

✔
✔
✔

e-mail: hoozova@edrey.sk

✆ 0948 720 141

Mám 10 ročnú prax a viac ako 400 predaných nehnutelností.
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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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!
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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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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

10
-0

02
9

Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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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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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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2MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3 | 0911 690 217 | 0905 690 217 | datom@datom.sk | www.datom.sk

OKNÁ & DVERE
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Predám autocisternu Liaz - 150 pojazdnú
alebo na súčiastky aj so zmluvnou prácou

v Malackách a okolí. Tel.: 0905 480 423 

10
-0

00
8

• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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16. 11. 2019 si 
pripomenie-
me 50. vý-
ročie, čo nás 
vo veku 31 
rokov opustil 
manžel a otec Jozef Fexa. 
Spomínajú na neho man-
želka, syn Ľuboš a dcéra 
Iveta s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Dňa 16. 11. 
2019 si pri-
pomíname 3. 
smutné vý-
ročie, čo nás 
navždy opus-
tila pani Mária Juříčková 
rod. Kršková z Kostolišťa. 
S láskou a úctou spomí-
na manžel, dcéry, vnuci a 
ostatná rodina. Kto ste ju 
poznali a mali radi, venujte 
jej tichú spomienku. Ďaku-
jeme.

Sú vety, kto-
ré mu už 
nikdy nepo-
vieme, sú 
chvíle, na 
ktoré nikdy 
nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré stále spomíname. 
Dňa 17. 11. 2019 si so žia-
ľom v srdci pripomíname 
12. smutné výročie úmrtia 
nášho milovaného syna, 
brata Mariana Horvátha zo 
Závodu, ktorý nás opustil 
vo veku 27 rokov. S láskou 
spomínajú rodičia, sestry, 
bratia a celá rodina.

Dňa 19. 11. 
2019 si pri-
p o m í n a m e 
5. výročie 
úmrtia Joze-
fa Janečku z 
Malaciek. S láskou a úctou 
spomína manželka Lídia a 
deti Vladimír, Mária, Miro-
slav s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Kto ju poznal, 
spomenie si, 
kto ju mal 
rád, neza-
budne. Žiješ v 
srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali. 19. 11. si 
pripomenieme 4. výročie 
úmrtia Kataríny Kubišovej 
z Kuchyne. S láskou a úctou 
spomína dcéra, zať a ostat-
ná rodina.

Občianska
riadková
inzercia

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

V týchto dňoch si pripomíname 30. 
výročie Nežnej revolúcie. Takto pred 
30 rokmi sme si slušným, no ráznym 
spôsobom vybojovali slobodu. 

Vďaka tejto slobode môžeme my, 
kresťania, v západnom svete vyznávať 
Krista a žiť jeho odkaz v každodennom 
živote. Uplynulo 30 rokov odkedy sa pre 
svoju vieru nemusíme báť prenasledo-
vania, alebo diskriminácie. Môžeme 
chodiť do kostola, verejne sa modliť, 
hovoriť o viere v Boha a snažiť sa uká-
zať krásu viery aj spoločnosti. Žiaľ, nie 
všetci bratia a sestry vo svete majú ta-
kéto šťastie. V skutočnosti každý sied-
my kresťan žije v krajine, v ktorej je pre 
vieru znevýhodňovaný, alebo utláčaný.

Podľa Správy o stave náboženskej 
slobody, ktorú každoročne vydáva na-
dácia ACN, kresťanom často hrozí ob-
medzovanie slobôd, nútené konverzie 
na iné náboženstvo, nemožnosť vzdelá-
vať sa, alebo horšie – ublíženie na zdra-
ví, či smrť. Toto je realita, v ktorej žije až 
300 miliónov kresťanov po celom svete. 
A situácia sa, žiaľ, neustále zhoršuje. 
Naše posledné prieskumy ukazujú, že 
až 70 percent nábožensky motivova-
ných útokov je namierených proti kres-
ťanom.

Za týmito obrovskými číslami sa 
skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. 
Každý jeden z nich trpí pre Krista, kaž-
dý iným spôsobom. To, čo ich však spá-
ja, je viera a nádej. Kým týmto trpiacim 
ľuďom neostáva nič iné, len dôverovať 

Bohu, my máme viacero možností. A 
tým pádom, myslím si, aj viac zodpo-
vednosti.

V ACN Slovensko preto pri príleži-
tosti 30. výročia Nežnej revolúcie vy-
hlasujeme prvý ročník Týždňa pomoci 
prenasledovaným kresťanom. V rámci 
neho príde na Slovensko vzácny hosť 
z Pakistanu kňaz Emmanuel Yousaff, 
ktorý podá svedectvo o živote v krajine, 
kde kresťania tvoria len pol percento 
populácie a čelia systematickému pre-
nasledovaniu. Okrem toho pri tejto prí-
ležitosti vychádza aj publikácia Trpiaci 
a zabudnutí - odborná publikácia s viac 
ako 100 zdrojmi, ktorá podrobne mapu-
je stav prenasledovania kresťanov vo 
svete.

Slovensko sa uznesením parlamen-
tu nedávno prihlásilo k ochrane nábo-
ženskej slobody. Nestáva sa často, aby 
za uznesenie hlasovali predstavitelia 
všetkých politických strán. Pridajme sa 
teda ako krajina, ale najmä jednotlivo, 
každý z nás, k zástupu 
tých, ktorým sloboda 
nie je ľahostajná.

Konkrétne mož-
nosti pomoci a viac o 
akcii Týždeň pomoci 
prenasledovaným kresťa-
nom nájdete na www.
prenasledovani.sk

Ako chutí sloboda

» Dominik Harman
Pápežská nadácia ACN Slovensko 

– Pomoc trpiacej Cirkvi 
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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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VŠETKO
PRE VÁŠ DOM

TOP KVALITA
0907 304 888

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

0908 979 469

SPOMIENKY Kvapka krvi
SČK Miestny spolok Malacky v spolupráci s NTS 

Ružinov Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa usku-
toční dňa 22.11.2019 od 8:00 – 11:00 hod. v priesto-
roch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája. Na odber si 
prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, pre-
ukaz darcu. Info:  www.ntssr.sk – darcovstvo krvi. 
Záujemcovia hláste sa na t.č.- 0949/123 362, klaudia-
kov@centrum.sk.

» red

Po bitke v Malackách obvinili
šesť mužov

Polícia obvinila šesť mužov zapojených do 
štvrtkovej (7. 11.) bitky v Malackách. Čelia obvineniu 
z ublíženia na zdraví a výtržníctva. Polícia SR o tom 
informovala na sociálnej sieti.

„Z prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s pre-
činom výtržníctva vyšetrovateľ obvinil 32-ročného 
Júliusa B. a 51-ročného Damiana O. a z prečinu vý-
tržníctva obvinil 57-ročného Romana B.,“ doplnila 
hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zbo-
ru v Bratislave Veronika Slamková. Vo väzení môžu 
stráviť šesť mesiacov až tri roky.

Zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, 
ako aj prečinu výtržníctva obvinili 60-ročného Joze-
fa J., 38-ročného Romana B. a 22-ročného Daniela B. 
V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia 
slobody na štyri až desať rokov.

„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania 
mali obvinení 7. novembra v čase okolo 16.15 h pred 
vchodom do nákupného centra na Pezinskej ulici v 
Malackách po predchádzajúcom slovnom konflik-
te fyzicky napadnúť rôznym pracovným náradím 
troch poškodených mužov,“ priblížila.

Prípad naďalej vyšetrujú policajti Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Malackách.

» tasr
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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-
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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
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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!
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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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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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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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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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ZASKLIEVANIE TERÁS
ZIMNÉ ZÁHRADY

0917 404 959
zahradnestavby@centrum.sk

Zimné záhrady na mieru,
terasy, prístrešky,
zasklievanie terás
Uzatvárame  hliníkovým
posuvným systémom
v rôznych farebných prevedeniach

V cene:
zameranie,

výroba,
dovoz

a montáž
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SPOMIENKY

19. novem-
bra uplynú 
3 roky, čo 
nás navždy 
opustil náš 
manžel, otec, 
dedko a pradedko Ján Lí-
nek z Malaciek. Dnes len 
kytičku kvetov na hrob mu 
môžeme dať, ticho sa po-
modliť, s úctou a láskou 
spomínať. Manželka Viera, 
dcéra Viera a Elena s rodi-
nou, syn Marian s rodinou. 
Za tichú spomienku ďaku-
jeme.

Dňa 20. 11. 
2019 si pri-
pomíname 3. 
výročie úmr-
tia Štefana 
Marušku z 
Gajar. S láskou spomína 
sestra Julka s rodinou, 
sestra Daša s rodinou, brat 
Luboš s rodinou, ostatná 
rodina a známi. Spomínajte 
s nami.

Dňa 22. 11. si 
pripomíname 
8. výročie, 
čo nás na-
vždy opustil 
manžel, otec, 
dedo Ľudovít Roman z Pla-
veckého Mikuláša. S láskou 
spomínajú najbližšia rodi-
na. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám VW Fox r.v. 2006, 
km 68 tis, dobrý tech.
stav, STK máj 2020.Tel. 
0915164194

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

BYTY - PREDAJ 03

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

Občianska
riadková
inzercia

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

V  našej spoločnosti sa na vymáhanie 
súdnych alebo akýchkoľvek poplatkov 
hľadí negatívne. Pri vymáhaní súd-
nych poplatkov je na jednej strane ne-
uhradený poplatok a na strane druhej 
je povinný, ktorý ho má uhradiť. 

Súdnymi pohľadávkami sú pohľadáv-
ky z  rozhodovacej činnosti a  inej čin-
nosti súdov, a to najmä súdne poplatky, 
trovy výkonu rozhodnutia o  výchove 
maloletých detí, pokuty, svedočné, zna-
lečné a  iné náklady súdneho konania, 
napríklad náklady tlmočenia. Najdôle-
žitejšou inštitúciou v súvislosti s vymá-
haním súdnych poplatkov je Justičná 
pokladnica s  pôsobnosťou pre celé 
územie Slovenskej republiky. Zámerom 
jej zriadenia bola centralizácia správy 
a  vymáhania súdnych pohľadávok, 
spájanie konania vo vzťahu k  jednému 
povinnému, zavedenie nových infor-
mačných technológií a zefektívnenie 
systému vymáhania súdnych pohľadá-
vok. Pred zriadením Justičnej poklad-
nice boli súdne poplatky spravované a 
vymáhané tými súdmi, ktoré o súdnom 
poplatku rozhodli. Justičná pokladnica 
spravuje a vymáha súdne pohľadávky, 
zastupuje štát ako oprávnenú osobu. 
V prípade, že sa súdom stanovený súd-
ny poplatok neuhradí, stáva sa z neho, 
po uplynutí  stanovenej lehoty na jeho 
úradu, súdna pohľadávka. Súd, na kto-
rom súdna pohľadávka vznikla, zašle 
o  tejto pohľadávke výkaz Krajskému 
súdu v Bratislave. Vykonávacie konanie 

začína v deň doručenia výkazu Justičnej 
pokladnici. Zákon stanovuje, že ak to 
Justičná pokladnica považuje za účelné, 
písomne môže vyzvať povinného, aby 
v  lehote do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy uhradil súdnu pohľadávku, ale 
je to na jej zvážení. Justičná pokladnica 
má limitované spôsoby výkonu rozhod-
nutia, a to konkrétne zrážkami zo mzdy 
alebo prikázaním pohľadávky. Pokiaľ 
Justičná pokladnica nevykonáva roz-
hodnutia sama, môže týmto výkonom 
poveriť súdneho exekútora, ktorého 
oprávnenia sú širšie. Súdny exekútor 
môže vykonať rozhodnutie zrážka-
mi zo mzdy, prikázaním pohľadávky, 
predajom hnuteľných vecí, predajom 
cenných papierov, predajom nehnuteľ-
ností, predajom obchodného podielu 
alebo predajom podniku. Každé súdne 
rozhodnutie musí obsahovať poučenie, 
ale nie v  každom poučení sú uvedené 
platobné informácie, a  preto povinný 
častokrát ani nevie, ako má poplatky 
uhradiť. Splatné súdne pohľadávky sú 
evidované a verejne prístupné na portáli 
splatných pohľadávok štátu, ktorý vedie 
ministerstvo spravodlivosti a zverejňuje 
ho na svojom webovom sídle. 

Vymáhanie súdnych poplatkov

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

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

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152
16
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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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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

Nie päť euro, 
ale päť eur – euro skloňujeme.

Slovenčina naša
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01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
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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

w
w

w.
st
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ch
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.sk
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ
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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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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

+421 904 465 115

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY

Postaviť dom, ktorý nás počas jeho 
užívania finančne nezruinuje, je 
možné. S ohľadom na životné pros-
tredie aj nevyhnutné.

Energetická úspornosť domu sa 
posudzuje za pevne stanovených pod-
mienok. Ide o údaj, ktorý hovorí, aké 
množstvo energie spotrebuje dom pre 
vykurovanie za jeden rok ak platí, že 
teplota úžitkového priestoru bude udr-
žiavaná na 20 °C a ročný priebeh teplôt 
zodpovedá dlhodobému priemeru.

Aby bolo možné porovnávať ener-
getickú úspornosť rôzne veľkých sta-
vieb, vyjadruje sa energetická spotreba 
v kilowatthodinách (kWh) alebo me-
gajouloch (MJ) na jeden m2 úžitkovej 
plochy domu za jeden rok. Spotreba 
energie na vykurovanie = úžitková 
plocha domu x energetická spotreba 
(kWh/(m2.rok), resp. v MJ/(m2.rok)). 
Podľa toho, aká veľká je ročná energe-
tická spotreba domu sa  u nás domy 
rozdeľujú na stavby z klasických ma-
teriálov, energeticky úsporné domy, 
nízko energetické, pasívne, nulové a 
energeticky plusové domy.

Základom dobrej stavby je vhodný 
konštrukčný systém, ktorý musí spĺňať 
nároky na statiku, priestorovú tuhosť 

a stavebnú fyziku. Veľmi podstatnou 
etapou stavby je precízne plánovanie 
hrúbky tepelných izolácií, materiály 
a konštrukčný systém, ktoré budú eli-
minovať tepelné mosty a zabezpečia 
potrebnú tepelnú ochranu.

Pri nízkoenergetických domoch 
je hrúbka tepelnej izolácie pomerne 
veľká. Funkčným riešením je v tomto 
prípade skriňový nosník, ktorý pri za-
bezpečení dostatočnej statickej únos-
nosti a tuhosti vykazuje čo najmenšie 
tepelné mosty. 

Úsporný  dom má niekoľko 
základných znakov:

- nadštandardné tepelné izolácie oproti 
klasickej výstavbe
- kompaktný tvar bez zbytočných výč-
nelkov , jednoduché tvary (štvorec, 
obdlžník)
- presklené plochy, obytné miestnosti  
sú orientované na juh, technické na 
sever
- stavba bez tepelných mostov
- k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné 
zisky zo slnka
- spotreba tepla na vykurovanie je max 
70 kWh/m² za rok , čo je menej ako po-
lovica bežnej stavby.

Úspornosť nie je iba fráza

» red
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• mulčovanie
• kosenie
• rotavátorovanie

VYŽÍNACIE  PRÁCE
✆ 0902 182 789

VÝRUB - VÝREZ STROMOV



MA19-46 strana - 6

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

49
-0

12
9



MA19-46 strana - 7

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBYMALACKO
7

49
-0

12
9

Čo nám prináša výročie Novembra
17. novembra 2019 si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Okrúhle výročie 
nás núti zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré zmenili naše dejiny. Úrad vlády SR 
a  Ministerstvo kultúry SR sú hlavnými organizátormi podujatí, ktoré nám majú 
pripomenúť významný historický míľnik. Opýtali sme sa ministerky kultúry Ľubice 
Laššákovej, ako vníma s odstupom času udalosti z roka 1989 a čo nás čaká.

8́9
■ Pani ministerka, 17. novembra uplynie 
30 rokov od pádu totalitného režimu. 
Ako hodnotíte s odstupom času udalosti 
z roka 1989? 

■ Ľubica Laššáková: Ak máme plnohod-
notne chápať význam a odkaz Nežnej revolú-
cie, musíme sa zamyslieť nad historickým 
vývojom, ktorý zmenil spoločnosť a jej hod-
noty. Všetko čo sa stalo, nebolo bez príčiny. 
Človek, rodina, spoločnosť a  v  konečnom 
dôsledku štáty po 1. svetovej vojne hľadali tr-
valo udržateľné hodnoty, ktoré mali priniesť 
prosperitu a blaho civilizácii. Vyvolávalo to 
konfl ikty a sled udalostí, z ktorých vzišla aj 
samostatná Slovenská republika, založená 
na demokratických princípoch. 20. storočie 
je unikátnym storočím, plným spoločens-
ko-politických zmien a  transformácií hod-
nôt. V  našich geopolitických šírkach sme 
prešli vývojom od monarchie, spoločnej 
republiky, cez politickú hegemóniu riadenú 
vtedajšou superveľmocou k samostatnej re-
publike. Minulosť nedokážeme zmeniť, ale 
dokážeme sa z nej poučiť a tak vytvoriť hod-
notnejšiu a slobodnejšiu budúcnosť. Udalo-
sti z roka 1989 nám dali príležitosť, aby sme 
spravodlivosť, slušnosť a  úctu jedného k 
druhému aplikovali do  praxe. To je podľa 
mňa pravý odkaz Nežnej revolúcie.

■ Po Nežnej revolúcii sme začali žiť 
v demokracii. Má podľa vás toto zriadenie 
perspektívnu budúcnosť?

■ Ľubica Laššáková:  Či má alebo nemá, 
záleží čisto od nás a  od toho, k  akým 
hodnotám sa prikloníme. Interpretácia 
slobody v  demokracii nie je o  tom, že si 
môže každý z nás robiť čo chce. To by bola 
anarchia. Naše konanie má svoje prirodzené 
mantinely. Sloboda každého z nás sa končí 
tam, kde sa začína sloboda druhého. 
V princípe je to o tom istom, ako keď niekto 
v prázdnom a plnom kine zakričí – „horí“. 
Naše počínanie nesmie žiadnym spôsobom 
negatívne vplývať na toho druhého. 
Demokracii musíme odovzdať slušnosť, 
zdvorilosť, vzájomnú úctu a  toleranciu. 
Podieľame sa tak na kreovaní najlepšieho 
politického zriadenia, aké ľudstvo doposiaľ 
vymyslelo. Ak zlyháme a  neuchránime 
predmetné hodnoty demokracie, naše deti 
budú čeliť novým výzvam spoločenských 
zmien. Nesmieme dopustiť, aby sa budúce 
generácie pozerali na našu prítomnosť tak, 
ako sa my pozeráme na totalitné režimy. 
V takom prípade by odkaz Nežnej revolúcie 
stratil svoj pravý význam.

■ Z  Vašej iniciatívy vláda SR schválila 
fi nančné a  organizačné zabezpečenie 
podujatí pri príležitosti okrúhleho 
výročia November ´89. Pripravený je 
program?

■ Ľubica Laššáková: Ministerstvo kultúry 
v spolupráci s organizáciami v jeho zriaďo-
vateľskej pôsobnosti a ďalšími spoluorga-
nizátormi pripravilo kultúrny program, 
ktorý sa tematický dotýka roka 1989. Výročie 
je zároveň vhodným rámcom pre rôznorodé 
aktivity, ktorými si pripomenieme ne-
spochybniteľný hodnotový potenciál pre 
dnešok. Pripravili sme interaktívne webové 
stránky, originálne výstavy či zaujímavé 
fi lmové cykly a divadelné podujatia. V prie-
storoch Dvorany Ministerstva kultúry SR 
je verejnosti prístupná až do 29. novembra 
výstava Zuzany Mináčovej s názvom Čo mi 
komunizmus vzal. Pani Mináčová dlhé roky 
fotografovala nápisy, ktoré hyzdili nielen 
naše ulice, ale aj naše životy. Zhromaždi-
la približne 5000 diapozitívov agi-
tačných tabúľ komunistickej strany, 
ktoré boli umiestnené v nevkus-
nom umeleckom prevedení 
všade: pri cestách, na poliach, 
vo výkladných tabuliach ob-
chodov namiesto tovaru. Ne-
bolo možné ich prehliadnuť. 
Jej tvorba nás núti zamys-
lieť sa nad skutočnými 
hodnotami v  spoločnosti. 
Slovenská národná galéria 
spustila interaktívnu web 
stránku www.1989.sng.sk. 
Digitálny projekt Čas-opis 
1989 platformy Lab.SNG uka-
zuje menej známu podobu Nežnej 
revolúcie. Prostredníctvom fotografi í, 
plagátov, letákov, audio a video ma-
teriálov skúma vizuálnu kultúru No-
vembra 89, hlavné idey a spôsoby ich 
komunikácie. Štátne divadlo Košice 
prináša predstavenie Václav Havel: 
List Gustávovi Husákovi. Provokatív-
na inscenácia Havlovho listu, 
adresovaného Gustávovi 
Husákovi, je adreso-
vaná našej Občian-
skej Spoločnosti 
pri príležitosti 30. 
výročia jej zro-
du. Štátny ko-
morný orches-
ter Žilina sa 
predstaví k 
30. výročiu 

Nežnej revolúcie dielami exilových autorov 
Kolkoviča a Kupkoviča v konfrontácii s ne-
tradične poňatým Mozartom a beatlesovka-
mi v barokovom šate. Saxofón evokuje jazz 
a jazzová hudba je jedným zo symbolov 
slobody. V nedeľu 17. novembra v Slovens-
kom národnom divadle oslavy vyvrcholia 
galaprogramom, ktorý bude cez RTVS vysi-
elaný naživo. Tých akcií doma i v zahraničí 
je skutočne veľmi veľa. V  prípade záujmu 
odporúčam sledovať webovú stránku min-
isterstva kultúry alebo kultúrnych orga-
nizácií, na ktorých nájdete všetky informá-
cie k programu 30. výročia Nežnej revolúcie. 
Verím, že takýmto spôsobom prezentujeme 
slobodu myslenia v  kultúrnom kontexte, 
ktorá je základným hodnotovým pilierom 
súčasnej doby.

Ľubica Laššáková
Ministerka kultúry Slovenskej republiky
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» Predám 2-izb byt v Ma-
lackách na sídlisku Juh, 
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, 
nová fasáda (zateplená 
bytovka), cena 70.000 €, k 
dispozícii ihneď, s možnos-
ťou vybavenia hypotekár-
neho úveru, nie som RK.Tel. 
0948091425

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem komplet za-
riadený 2-izbový byt v šir-
šom centre Malaciek. Cena 
s energiami 500 € mesač-
ne.Tel. 0903826268
» Prenajmem RD v Malac-
kách, tichá lokalita.Tel. 
0903403659
» Prenajmem 2i byt Ma cen-
trum.Tel. 0905930252
» Prenajmem zariadenú 1 
izbu komfort v RD v Zohore.
Tel. 0903361804

DOMY - PREDAJ 05

» Predám 2-podlažný RD v 
Gajaroch vhodný na 2-ge-
neračné bývanie, rozloha 
pozemku 10,3 ára, cena do-
hodou.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

» Predám zrekonštruovanú 
2-podlažnú chatu s pozem-
kom 4á v Sološnici, cena 
27.000 €.Tel. 0907775922

STAVBA 08

» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty, 
cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám farebný televízor 
Lux Tronic (uhl.52cm). Cena-
-50eur.Tel 0910162463

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám mäsové kurčatá 
živé na zabitie  1,90 € / kg a 
očistené 2,90 € / kg, M.Cau-
ner, Kostolište 152, 0911 206 
783.Tel. 0908151966

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.
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Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré 
často nemá žiadne ťažkosti, chorý si vô-
bec nemusí uvedomovať, že má nejaké 
ochorenie. Cukrovka nebolí. 

Typické príznaky sú – smädenie, časté 
nutkavé močenie, chudnutie, avšak sú 
typické iba pre pokročilé, plne rozvinuté 
štádium. Stále platí, že na jedného pozna-
ného diabetika platí jeden nepoznaný. Na 
Slovensku máme približne 400 000 diabe-
tikov. 

Človek, ktorý má cukrovku, ale o nej 
nevie, môže prísť k odborníkovi až v štádiu 
plne rozvinutých ťažkostí a  komplikácií. 
A  tie bývajú závažné, hlavne zo strany 
srdcovo-cievneho systému, ohrozujúce 
kvalitu a dĺžku života. Ak je pri vyšetre-
ní zistená glykémia nalačno viac ako 5,6 
mmol/l, ide už o potenciálneho diabetika, 
alebo minimálne o  človeka s  jeho pred-
stupňom – prediabetom. Pritom platí, že už 
pred diagnostikovaním cukrovky, hladina 
krvného cukru stúpa v  priemere 8-15 ro-
kov a podklady na budúce komplikácie sa 
postupne v  tele rozvíjajú. Včasné zistenie 
preto znamená významnú prevenciu pred 
neskoršími komplikáciami.
Ako často vyšetrovať glykémiu? 

Pri každej preventívnej prehliadke u 
osôb bez rizikových faktorov pre vznik 
DM ako súčasť preventívnych prehliadok 
raz za dva roky v ambulancii všeobecné-
ho lekára.
Kedy je potrebné ísť na vyšetrenie a kedy 

je väčšia hrozba vzniku cukrovky
• nadváha alebo obezita  s BMI ≥25kg/m2
• málo pohybu, fyzická inaktivita
• pozitívna rodinná anamnéza, potvrdená 
cukrovka u príbuzného prvého stupňa
• u žien, ak porodili dieťa s vyššou pôrod-
nou hmotnosťou ako  ≥ 4000 g alebo mali 
počas tehotenstva zistenú tehotenskú cuk-
rovku
• v prípade známej hypertenzie, opakova-
ne nameranému vyššiemu tlaku krvi
• pri poruche metabolizmu tukov - LDL 
cholesterol > 2,6 mmol/l, HDL cholesterol u 
mužov < 1,0 mmol/l, u žien < 1,3 mmol/l a/
alebo triacylglyceroly > 1,7 mmol/l
• pri poruche glukózovej tolerancie alebo 
hraničnej glykémia nalačno pri predchá-
dzajúcich vyšetreniach, teda pri potvrde-
nom prediabete  
• stavy spojené s inzulínovou rezistenciou: 
syndróm polycystických ovárií, acantosis 
nigricans, obezita ťažkého stupňa 
• kardiovaskulárne ochorenia - ischemic-
ká choroba srdca, cievna mozgová prího-
da, ischemický syndróm dol-
ných končatín) 
• príznaky typické pre cuk-
rovku – smäd, suchosť úst, 
časté močenie, chudnutie, 
únava najbližšie k hodno-
tám zdravého človeka.

Kedy je podozrenie na vznik cukrovky, 
kedy je potrebné ísť na vyšetrenie? 

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

metabolizmu a výživy
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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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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

15
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0Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)

www.tavservis.com | 0914 117 466

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

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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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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» Predám ošípané od 130 
do 140 kg. Cena dohodou.
Tel. 0944682112
» Predám zemiaky na zim-
né uskladnenie, žlté, ružo-
vé, balanie po 25 kg. Cena 1 
kg / 0,60 €.Tel. 0915957746
» Predám pšenicu.Tel. 
0902127914
» Predám ošípané.Tel. 
0915284292
» Predám kŕmnu mrk-
vu a cukrovú repu.Tel. 
0905695828
» Predám pšenicu.Tel. 
0915284292
» Predám mláďa su-
chozemskej korytnačky 
0907723563 Skalica

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, knihy, 
odznaky. Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám elektrický skúter 
Alfa Centauri Model TC-016, 
max nosnosť 120 kg, max 
dojazd 50 km, max rých-
losť 40 km/h, nové batérie, 
nová nabíjačka, technický 
list k dispozícii, cena 1000 
€.Tel. 0903431134
» Predám kukučkové hodi-
ny, elektromotor, plynovú 
dvojplatničku, ručnú sejač-
ku, bicykel, basa na nára-
die, digestor Mora, 4 ks sto-
ličky, predné a zadné čelo 
na žiguli - nové, náhradné 
diely na Volgu M21 a M 24, 
odznaky.Tel. 0907374235

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim zváračku ks-250 
do 100 eur 0944634153

HĽADÁM PRÁCU 15

» 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

Občianska
riadková
inzercia

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

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

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

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

Milí čitatelia, rozhodli sme sa, že v 
zimnom, na zdravie rizikovom obdo-
bí, si pripomenieme často zabudnu-
té, no mimoriadne účinne lieky, kto-
ré máme v komore či v chladničke.

Ako inak začať, ak nie cibuľou? 
Pridávame ju ako základ do takmer 
každého jedla, niet asi „obyčajnejšej“ 
suroviny na prípravu potravy. Cibuľa 
je však zázračný liek už viac ako 5000 
rokov. Je možné, že cibuľa pochádza 
zo strednej Ázie. Je tak isto možné, že 
po prvý krát bola pestovaná v Iráne a 
západnom Pakistane. V Egypte bola 
cibuľa predmetom uctievania. Rimania 
konzumovali cibuľu pravidelne a vozili 
si ju aj do svojich provincií v Anglicku 
a Nemecku. Podľa nich mala cibuľa 
silu liečiť zrak, navodiť spánok, liečiť 
pohryznutia, otlačeniny, bolesti zubov, 
úplavice, či bolesť v krížoch.

Smrdí a štípe, ale ako prírodný liek 
je asi neprekonateľná. Užívanie cibule 
chráni pred rakovinou a infarktom, 
posilňuje obranyschopnosť nášho or-
ganizmu pred chrípkovým vírusom. 
Kombinácia cibuľovej šťavy a medu do-
káže spôsobiť priam zázrak pri kašli a 
bolestiach hrdla.

Jej pozitívne liečebné účinky sa 
však naplno prejavia iba vtedy, ak ju 
používame ako čerstvú zeleninu a nie 
iba ako základ pri varení jedál. Cibuľa 
je zdrojom takých minerálnych látok, 
akým je kalcium, fosfor, síra a stopový 
prvok selén. Práve síra spôsobuje, že 

pri šúpaní či krájaní cibule často ne-
dokážeme zadržať slzy. Malý tip od ra-
kúskych vedcov - slzám ľahko zabráni-
me, ak cibuľu, nožík a lopár umyjeme 
pred krájaním v studenej vode.

Počas chrípkovej epidémie by sme 
teda nemali zabudnúť na to, že možno 
práve v kuchyni nájdeme výborný a ce-
novo dostupný liek proti chrípkovým 
vírusom. Cibuľa tiež preukázateľne 
znižuje hladinu cukru v krvi, čo možno 
pripísať obsahu rastlinného hormónu 
zvaného glykoquín. Ten predlžuje roz-
klad inzulínu v organizme a zároveň 
dobu jeho pôsobenia. Rovnica je jed-
noduchá, čím viac cibule diabetik zje, 
tým bude jeho hladina cukru nižšia. 
Zaujímavosťou je, že zjedením suro-
vej cibule sa údajne dá zastaviť alebo 
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha 
sa pripisuje jej antialergickým účin-
kom a tiosulfinátu (zložka éterických 
olejov), ktorý rozširuje bronchiálne 
cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa pre-
javí už pár minút po zjedení.

Lekárnička z prírody – cibuľa

» red

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
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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 *

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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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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Zakladáte SRO? Hľadáte spoľahlivú účtovnú
�rmu? Profesionálne a ochotne Vám pomôžeme.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO • DANE
PERSONALISTIKA • MZDY

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Kancelária - Malacky / tel.: 0905 556 681

0908 979 469

INZERCIA

Nie prádlo, rohlík, botník, detský 
kočiar, šialka/šialok, ale nátierka, 
bielizeň, rožok, topánkovník/skrin-
ka na topánky, detský kočík, šálka.

Slovenčina naša
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 0810905 859 679

INZERCIA

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Zamestnám ZUBNÚ
ASISTENTKU/SESTRU

v stomatologickej
ambulancii v Senici

Požiadavky: zodpovedajúce vzdelanie, samostatnosť,
manuálna zručnosť, ochota učiť sa, práca s PC, zodpovedný

prístup a príjemné vystupovanie.
Platové podmienky: od 700 € + osobné ohodnotenie

+ odmeny /závisí od vzdelania a odbornej praxe/.
T. č.: 0908 488 261
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Vodič VZV zodpovedá za zabezpečenie vykladania a nakladania kamiónov
a zaskladňovanie skladu hotovej výroby DTD dosiek. Nástup možný ihneď.
Skúsenosť s prácou na VZV je podmienkou. Výhodou uchádzača je
oprávnenie na vedenie VZV skupiny W2, nad 5t.

Práca na 1 zmenu: základná mzda od 4,57 €/hod. btto + príplatky 

Ak Vás pozícia zaujala, pošlite nám svoj životopis na e-mail:
maria.polakova1@inter.ikea.com

IKEA Industry o.z. Boards
v Malackách hľadá skúsených

kandidátov na pozíciu

Vodič VZV

IKEA Industry
Malacky
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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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Lekáreň v Gajaroch prijme skúsenú

farmaceutickú laborantku
VP sk B vítaný. Plat 800 € brutto

+ koncoročné odmeny a iné benefity.
Nástup ihneď.

Tel. č.: 0903 572 573
10
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Seniorville Jablonové
prijme

• OPATROVATEĽA/KU
   • Opatrovateľský kurz
      zabezpečíme
   • Základná zložka mzdy
     630 € brutto / priemerná
     mesačná mzda až do
     800 € netto

V prípade Vášho záujmu,
prosím, kontaktujte:

p. Suchánková, 0918 634 251
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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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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

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus
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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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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

41
-0

02
70948 002 614

PRIJMEME

OBSLUHU
do novootvorenej
herne v Kútoch
Mzda: 5 EUR/h
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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

0905 859 679

INZERCIA
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Desaťtisíce

odsúdených ľudí politické trestné činy

politických väzňov vo väzení zomrelo

osôb odvliekli v rokoch 1948-1953 do táborov nútených prác

ľudí zomrelo pri pokuse o útek cez železnú oponu

rodín bolo počas akcie B násilne vysťahovaných z miest na videk

rehoľníčok a rehoľníkov násilne vyvliekli z kláštorov počas akcií R a K

obetí si vyžiadala okupácia vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968

rodín trpeli, pretože ich príbuzní emigrovali alebo kritizovali režim

Pred 30-imi rokmi padol 
komunistický režim. 
Podarilo sa to aj vďaka 
osobnostiam Nežnej 
revolúcie - Jánovi Budajovi 
a Milanovi Kňažkovi, ktorí 

jednoznačne sformulovali požiadavky na 
odchod komunistov, slobodné a demokratické 
voľby a nastolenie právneho štátu.
Pád totality nastal však najmä vďaka státisícom 
ľudí, ktorí svoju túžbu po živote v slobodnej 
krajine demonštrovali na námestiach a v 
uliciach našich miest. Bez ich odvahy a sile 
osobností na tribúnach by komunisti svoju 
moc z rúk nepustili.

Dnes opäť stojíme na križovatke.
 Pred tridsiatimi rokmi sa v ponovembrovej 
eufórii urobilo mnoho chýb, ktorých následky 
pociťujeme dodnes. Áno, vláda mafi e a 
bielych golierov sú následkami nedôslednosti 
časti novembrových elít. O necelé štyri 
mesiace však budeme mať príležitosť tieto 
chyby napraviť.  Vo voľbách. Nedajme si túto 
jedinečnú príležitosť na zmenu - dokončenie 
Nežnej revolúcie - ujsť.
Dnes oslavujeme výročie Nežnej revolúcie. 
Nezabudnime vo februári 2020 pri voľbách na 
jej ideály a spoločne zmeňme Slovensko.
     
                                                                  Igor Matovič

Hnutie OĽANO 
si váži 
slobodu 
a demokraciu. 
Aj preto počas okrúhleho výročia

Nežnej revolúcie 
pripravilo 
spomienkový program. 
Ak ste tieto noviny dostali 
v dostatočnom predstihu,
pozývame vás v nedeľu 
17. novembra o 16:00 hod. 
na Námestie SNP v Bratislave. 

Zažite udalosti 

“Novembra 89”
na vlastnej koži!

Dožadujme sa 
ZMENY!
Ján Budaj patril medzi vedúce postavy Novembra 89.  
Dnes pripomína, že rovnako ako pred 30-imi rokmi, majú všetku moc v rukách 
ľudia. Práve vďaka nim padol komunistický režim a vďaka obyčajným ľuďom, ktorí 
prídu voliť, može padnúť aj režim Fica - Kaliňáka - Kočnera - Glváča - Jankovskej - 
Bašternáka. Toto je jeho návod ako Slovensko vytrhnúť z rúk mafi e: 
Buďte aktívni na lokálnej úrovni!
Žiadajte zmeny všade priamo tam, kde žijete - na lokálnej úrovni. Lebo regionálna 
politika často smrdí tým istým korupčným bahnom ako tá celonárodná. Zmena 
nepríde natrvalo, ak tú zmenu zhora, nebude sprevádzať aj zmena zdola, od 
lokálnych parlamentov miest a obcí.  
Zúčastňujte sa protestov!
Ďalšou možnosťou, ako pomôcť k zmene, je účasť na demonštráciách proti 
mafi i. Bez týchto protestov občanov, aj demokratických politikov (začali sme 
pred komplexom Bonaparte, pamätáte?), by sa nám dodnes smial z úradu vlády 
Kočnerov sused, Fico, z ministerstva vnútra Kaliňák, na prokuratúre by rozhodoval 
Šufl iarsky a Trnka, na ministerstve spravodlivosti Jankovská, v parlamente by riadil 
schôdze Glváč... tých všetkých sa podarilo poslať preč už teraz, pred voľbami!  
Váš hlas je dôležitý! 
Slušný a čestne spravovaný štát môžete žiadať aj petíciami a aktivitou na internete. 
No a hlavne - účasťou vo voľbách! Mobilizujme a získavajme voličov zmeny vo 
svojich rodinách, aj v okolí! Vysvetľujte im, že zápas 
medzi silami minulosti a demokratmi je taký tesný, že 
o výsledku rozhodne každý hlas. 
V roku 1989 sme začali brať naše veci verejné do 
vlastných rúk. Vďaka Novembru sme získali  slobodu, 
postupne aj vlastný štát. Dokážme teraz, že si ho 
nenecháme ukradnúť, ani zmafi anizovať. Voľte iba 
politikov, čo konečne nastolia spravodlivosť! Inak sa zlo 
bude vracať opäť a opäť. 

Ukážme mafi i, že my sme tu doma!
Ján Budaj

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

TAKTO SA ŽILO NA SLOVENSKU ZA TOTALITY

NEŽNÚ
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Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Položme si otázku – ako občania 
Európskej únie – koľkí z nás aspoň 
tušia, že existuje nejaká Charta zák-
ladných práv Európskej únie a koľkí 
z nás ju čítali?

Pritom sloboda sa stala, žiaľ, jed-
ným z najsprofanovanejších slov nie-
len politického slovníka za uplynulých 
tridsať rokov. Tridsať rokov od Novem-
bra 89. Od chvíle, kedy sme si mysleli, 
že sme do našej spoločnosti vpustili aj 
slobodu.

Vráťme sa však k spomínanej Char-
te. Tá tvrdí, že každý má právo, aby 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
vybavovali jeho záležitosti nestranne, 
spravodlivo a v primeranej lehote. Ide 
o právo každého na vypočutie pred 
prijatím akéhokoľvek individuálneho 
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo ne-
priaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť 
administratívy odôvodniť svoje roz-
hodnutia. Tých práv v Charte je samo-
zrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme 
sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých 
vyššie spomenutých. Ak sa nebojíme 
myslenia. Tridsať rokov po...

Pápež František sa vo veľkonoč-
nej homílii veľmi konkrétne venoval 
pojmu a obsahu slova sloboda. Odpo-

rúčal klásť si otázky: „Som slobodný, 
alebo som otrokom ambícií, bohatstva 
či módy?“ Alebo sme ako svet, ktorý 
tak trochu schizofrenicky kričí „slo-
boda“, ale stáva sa ešte viac otrokom? 
To sú otázky pápeža Františka inšpi-
rované čítaním zo Skutkov apoštolov. 
„Premýšľajme dnes nad našou slobo-
dou.“ Povedal pápež František. „Som 
slobodný? Alebo som otrokom mojich 
vášni, mojich ambícií, mnohých vecí, 
bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne, 
ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...) 
Pomyslime na našu slobodu, tento svet 
je trochu schizofrenický, či nie? Kričí: 
„Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je 
ešte viac otrok, otrok, otrok.“... 

Škoda, že slová svätého otca nevní-
majú ani mnohí tí, ktorí sa oháňajú Bo-
hom, nosia ho na transparentoch a vy-
krikujú jeho meno vo svojich heslách, 
vo svojom otroctve k svojej 
modle, ktorou je na Slo-
vensku, žiaľ, čoraz viac 
moc, peniaze a sláva.

Takže – aká to vlast-
ne sloboda, keď sme 
jej otrokmi? Nie je 
najvyšší čas čosi 
zmeniť?

10
-0

21
3

OZ  LÁSKAVÉ POHLADENIE 
a Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o.

Vás srdečne pozývajú na

Vianočný benefičný koncert
ktorý sa uskutoční v sobotu

30.11. 2019 
o 16:00 v KD Rohožník

Slávnostný
kultúrny
program

Vstupné dobrovoľné

Predaj
výrobkov
klientov
Zariadenia
sociálnych
služieb 
Rohožník
n.o.
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Stredná škola, 
ktorá ti naštartuje
budúcnosť! 
Devínska Nová Ves
J. Jonáša 5
DOD
Sobota
7.12.2019

strojárstvo
informatika

elektrotechnika
automechanika
autoelektronika

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

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516
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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
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

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu
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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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ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky
MUDr. Ingrid Kriváòová

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

•Keramické fazety, korunky,
mostíky, protézy

•Lieèba parodontitídy
•Stomatochirurgia

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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0907 721 667, Malacky

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

MALACKO

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

Každý týždeň: 
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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BENEFIČNÝ
KONCERT
VSTÚPTE

LÝDIA NOVOTNÁ / AGI HLAVENKOVÁ / TRIO ZLS

SESTRY  HÚŠKOVÉ / JAMADAN – BUBENÍCKE ZOSKUPENIE

LATINO SCOOL – LATINO ŠOU / PALI A „VSTUPÁCI“ 

VÝŤAŽOK Z PODUJATIA BUDE VENOVANÝ NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

PODUJATIE SA KONÁ
POD ZÁŠTITOU

 SVITANIA – ZPMP MALACKY
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Chceme férovú šancu!
Spomínate si, kde ste boli
pred 30 rokmi?

pre seba, pre svoje deti, 
fungujúci štát pre všet-

me vašu pomoc a váš hlas 

Slovensko vrátime 

pre seba, pre svoje deti, 
fungujúci štát pre všet-

me vašu pomoc a váš hlas 

Slovensko vrátime 

Juraj Šeliga, podpredseda strany Za ľudí
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Benefičný koncert Vstúpte
V nedeľu 24. novembra sa Kultúrním domečku 

(kino) uskutoční benefičný koncert Vstúpte. Ten 
organizujem miestna nezisková organizácia pod 
záštitou svojho zakladateľa OZ Svitanie - ZPMP Ma-
lacky. Podujatie s charitatívnym rozmerom začína o 
15.00 h a podporiť ho môžete kúpou vstupenky.

V programe vystúpia mladé talentované malac-
ké speváčky. Lýdia Novotná vydala nedávno svoj 
prvý album, ktorý pokrstila na Malackej šošovici 
28. 9. Nedávno bola hudobnou hosťkou aj v rannej 
relácii TV JOJ a jej skladby sa už dnes hrajú v éteri 
slovenských rádií. Ďalšou účinkujúcou bude Agi 
Hlavenková. Tej vyšiel tiež v tomto roku singel Ve-
smír a jej spevácka kariéra sa pekne rozbieha. 

Organizátori sľubujú skutočný zážitok, ktorý 
bude znásobený dobrým skutkom. Každý návštev-
ník dostane pri vstupe aj milé prekvapenie z chrá-
nenej dielne Vstúpte, n. o. 

Výťažok z koncertu bude použitý na zlepšenie 
sociálnych služieb v zariadení. Vďaka nemu budú 
môcť klienti absolvovať terapie vedené skúsený-
mi odborníkmi. Už teraz majú vo Vstúpte v rámci 
programu k dispozícii fyzioterapiu, akvaterapiu, 
muzikoterapiu a iné.

» Lucia Vidanová

Poďakovanie - Zbierka
„Pomáhame potravinami!

Tak ako každý rok, tak aj tento v poradí šiesty sa 
konala zbierka , ktorú pripravoval Kaufland v spolu-
práci s SČK dňa 17.10.2019 pri príležitosti dňa výživy.

Počas celého dňa mali zákazníci Kauflandu 
možnosť prispieť časťou svojho nákupu. Darovať 
mohli akékoľvek trvanlivé potraviny, ktoré násled-
ne odovzdali dobrovoľníkom s Ms SČK Malacky. Z 
týchto darovaných potravín sa nám podarilo pri-
praviť 70 veľkých balíkov. Našou cieľovou skupinou 
boli  rodiny, pre ktoré  sú vzácne aj tie najbežnejšie 
potraviny:  mnohopočetné rodiny, sociálne slabší, 
seniori, matky s deťmi...

Obdarované rodiny: Malacky 12 rodín, Pernek 
11 rodín, Kuchyňa 10 rodín, Rohožník 1 rodina, So-
lošnica 10 rodín, Plavecké Podhradie 12 rodín, Pla-
vecký Mikuláš 13 rodín a Jakubov 1 rodina.

Preto veľké ďakujem Vám všetkým, ktorí ste do 
tejto zbierky prispeli, lebo iba vďaka Vám sme mohli  
urobiť 70 rodinám neskutočnú radosť spojenú často 
so slzičkami v oku. 

Zároveň chcem poďakovať všetkým, ktorí mi 
boli nápomocní pri tejto zbierke.

» Klaudia Kovárová, Ms SČK Malacky 
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včera a dnes o.z.

Sponzori: 

Bratislavský 
samosprávny kraj

FCC Zohor,  s.r.o.

DANUBIUS FRUCT, 
spol. s r.o. Dunajská 
Lužná

Ing. Pavel Banák

Obec Zohor

JAL, s.r.o., Bratislava

KRAJN Stupava

Mnohé roky sme jazdili okolo kríža, ktorý bol ob-

Reštaurátori po obliadke odhadli, že bez opravy by 
sa stavba znehodnotila a zrútila do troch rokov.

-
nych obdobiach života Zohora sa vyjadruje náš postoj 

Kríž leží neďaleko európsky významnej cyklistickej 
cesty Iron Curtain Trial. Je dobré, ak sa zahraniční 

-
né. Aj takýmto spôsobom sa napomáha cestovnému 
ruchu na Záhorí.

Obnovená pamiatka taktiež poukazuje na pocho-
penie jej hlbšieho posolstva predstavujúceho hodno-
ty pre veriacich aj neveriacich.

-

Veľká vďaka patrí  sponzorom, výnimočným ľuďom 

Slovenska, ktorí krátko po predstavení projektu poro-
zumeli potrebe obnovy pamiatky, ktorú dali postaviť 
naši predkovia.

Obnovu realizovali reštaurátori:  
Mgr. art. Ján Telek, Mgr. art. Peter Gregvorek, Peter Košecký
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Obec Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov týmto oznamuje, že 
stavebné pozemky

• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5800, druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2 , 
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5803, druh pozemku Orná pôda vo výmere 709 m2 , 
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5807, druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2 , 
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5808, druh pozemku Orná pôda vo výmere 707 m2 , 
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5818, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 , 
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5819, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 , 
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5820, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 , 
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5822, druh pozemku Orná pôda vo výmere 716 m2 , 
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným 
číslom 5829, druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2 , 

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre 
katastrálne území Plavecký Mikuláš na LV. č. 2161, sú určené na 

odpredaj a budú sa predávať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej 

hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v 

znení neskorších právnych predpisov,
tj. minimálne za cenu 35,23 €/m2

Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu 
na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného 

majetku obce do 
09.12.2019, osobne alebo poštou, do podateľne obecného 

úradu v Plaveckom Mikuláši

Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej 
forme na Obecný úrad obce Plavecký Mikuláš 307, 906 35 

Plavecký Mikuláš 906 35 (za deň doručenia návrhu poštou sa 
rozumie deň doručenia poštovej zásielky do podateľne obecného 

úradu v Plaveckom Mikuláši)

Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
a) Na úradnej tabuli obce od 12.11.2019
b) Na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš: 
     www.plaveckymikulas.sk
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 
Veľké Leváre

Najnižšie podanie: 91 800 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 16.12.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Konferenčná miestnosť K3, na príze-
mí, HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 
3095/1, 831 04 Bratislava, Bratislava, 
okres Bratislava III, Bratislavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné číslo 114 v obci Veľké Leváre. 
K domu prislúchajú pozemky parcelné číslo 708 a parcelné číslo 709 
o celkovej výmere 595 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1277, 
k.ú. Veľké Leváre. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

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

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0908 979 469

Modranka Barbora sa aj tento rok 
stala anonymným darcom v pro-
jekte Nadácie REVIA – Otvor srdce, 
daruj knihu a opäť raz poteší deti 
zo sociálne znevýhodnených ro-
dín. Skúste to aj vy. 

Počas pätnástich rokov Barbo-
ra vždy v predvianočnom období 
vyberá z detských knižných želaní 
v pezinských a modranských kníh-
kupectvách a stáva sa tak anonym-
ným knižným Ježiškom. Od detailnej 
starostlivosti o kone, cez zložitý svet 
techniky až po napínavý román. Vý-
ber detí vždy odráža ich záujmy, ciele 
a sny. 

„Odmalička nachádzam v  kni-
hách inšpiráciu a  motiváciu zmeniť 
môj svet k  lepšiemu. Chcela by som 
túto skúsenosť sprostredkovať de-
ťom, ktoré by ju možno nikdy nemali 
a nevynechám ani tento rok.“ hovorí 
dlhodobá darkyňa knižiek. 

Ako to funguje? 
Od 4.11. do 31. 12. 2019 Nadácia 

REVIA prináša knižné priania detí 
z malokarpatského regiónu do kníh-
kupectiev Artfórum na Kollárovej 
ulici v Pezinku a Folly v modranskej 
Kocke, kde ich vy môžete splniť. Veľ-
mi jednoduché. Stačí prísť a kúpiť že-
lanú knižku, ktorá sa páči aj vám. My 
ju deťom zabalíme a  doručíme pod 
Vianočný stromček. 

„Vždy keď niekomu darujeme 
knihu, darujeme mu kúsok seba. 
Kúsok nášho pohľadu na svet, nášho 
zmýšľania, nášho vkusu.“ pripomína 
ambasádor projektu, novinár a spiso-
vateľ Márius Kopcsay.

V štrnástich predchádzajúci roč-
níkoch sa nám spolu s  knižnými Je-
žiškami podarilo obdarovať 2 884 detí 
knihami v  hodnote neuveriteľných 

20  436   eur. Toto obdivuhodné číslo 
chceme aj vďaka vám opäť navýšiť. 
Darujte knihu deťom, ktorých mož-
nosti sú limitované a ich darčekmi sú 
zväčša iba základné potrebné veci. 
Chceme, aby si pod stromčekom našli 
o príbeh, o knižného hrdinu, či o sen 
viac. 

„Staň sa Ježiškom na Ježiška, 
kúp knižku neznámemu chlapcovi 
či dievčaťu, možno aj Teba na Ježiška 
nejaký Ježiško prekvapí“- vyzýva Ve-
ronika Šikulová, spisovateľka a am-
basádorka projektu. 

Vianočné obdobie Nadácia RE-
VIA uzavrie aj magickým živým orlo-
jom. Na vianočných trhoch 13. decem-
bra v Pezinku a 14. decembra v Modre 
zažijete vystúpenie tradičných i  ne-
tradičných vianočných postáv. Viac 
informácií nájdete na revia.sk, alebo 
priamo v  kníhkupectvách. Spoločne 
robíme Vianoce o čosi kúzelnejšie.

Deti si zaslúžia snívať

» Lucia Finková
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Už predtým, než vyplávali na povrch prepisy 
z threemy a nahrávka Gorily, sme tušili, že veci na 
Slovensku asi nejako „super“ nefungujú. Boli sme 
ochotní pripustiť, že niekedy v politike príde aj 
k zlyhaniam; veď sám si dobre pamätám, kde som 
bol na raňajkách. Ale po tomto všetkom, a bohvie, 
čo ešte príde, je jasné, že toto je kategoricky iné. 

Čítame, ako pani Jankovská vybavovala kšeft y, 
toľko tisíc za rozsudok, toľko miliónov za kúpenie 
poslancov... Slovensko je však civilizovaná krajina 
a neexistuje, že si s týmto neporadíme. Nedávno to 
predsa dokázali v Rumunsku alebo v tridsiatych 
rokoch v Chicagu. Musí byť možné túto zlodejskú 
bandu odstaviť!

Uvedomujem si, že my, demokratická opozícia, 
nie sme jeden monolit. Nie sme ako Fico v 2012-tom, 
keď palec pani Laššákovej, ktorý ukazoval, ako 
majú vládni poslanci hlasovať, bol najmocnejším 
orgánom na svete. Náš spoločný záujem je oveľa 
silnejší.

To, čo táto vláda nastvárala, musí skončiť.               
Za seba hovorím, že po desiatich rokov v politike 
sa cítim byť pripravený. V opozícii spolu intenzívne 
komunikujeme, vieme sa dohodnúť a garantujem 
vám, že budeme postupovať spoločne.  

29. február bude kľúčový deň v de-
jinách Slovenska, najmä v dejinách 
od revolúcie, za posledných 30 
rokov. Pretože po tomto dni spo-
ločne docielime, aby boli gauneri 
postavení pred spravodlivý súd.

Postavíme gaunerov
pred spravodlivý súd

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Ak máte doma malého školáka, zrejme to po-
znáte. Robíte spolu úlohy, vysvetľujete učivo...                  
A možno sa pýtate, či nedával na hodine pozor 
alebo učiteľ nevie nič vysvetliť?! Chyba je možno 
v systéme nášho školstva.

 
My v SaS chceme, aby boli šťastné nielen deti, 

ale aj ich rodičia. Netreba preto vymýšľať niečo 
nové a predražené. Riešenie máme na dosah ruky. 
Mňa osobne, keďže sa v našej strane školstvu ve-
nujem, zaujalo Estónsko. Podľa prieskumov má 
jedno z najšpičkovejších školstiev na svete. Tamoj-
šie deti majú menej domácich úloh, no i tak dosa-
hujú v medzinárodných porovnaniach vrcholové 
výsledky. Pritom ako som videl, vyučovacie hodi-
ny vyzerajú úplne ako na Slovensku. 

V čom je teda rozdiel? V tom, čo školy ponúkajú 
žiakom navyše a zadarmo. Nielenže majú „obe-
dy zadarmo“, ale štát hradí aj dopravu, učebnice 
či krúžky. A práve krúžky a voľnočasové aktivity 
pomáhajú slabším žiakom dohnať uči-
vo. Zároveň si však dieťa môže zvo-
liť aktivity podľa svojho záujmu.        
Napríklad plávanie, ale aj roboti-
ku. Ale čo je hlavné, vzdelanie nič 
nestojí. Rodičia sú tak fi nančne 
odbremenení. A to chceme aj u na 
Slovensku.

Nerobme šťastnými iba deti, 
ale aj rodičov

Branislav Gröhling
podpredseda SaS

Školstvo

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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VÝROBA A ČERPANIE 

BETÓNOVÝCH ZMESÍ, 

DOVOZ DOMIEŠVAČOM

S PUMPOU DO 7 m 

                               

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ 

OCELE, VIAZANIE 

ARMOKOŠOV

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY 

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

vo
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an
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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%
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663

Nie okay, spisovne je okej.
Nie móžem, ale môžem.Nie môžme, ale môžeme.

Slovenčina naša

Obce si po novom môžu určiť ochran-
né pásmo pohrebiska na svojom úze-
mí všeobecne záväzným nariadením 
s prihliadnutím na miestne zvyklosti 
a špecifické podmienky. Vyplýva to z 
novely zákona o pohrebníctve, ktorú 
schválili poslanci v Národnej rade 
Slovenskej republiky.

Ochranné pásmo pohrebiska legis-
latíva v súčasnosti predpisuje v šírke 50 
metrov pre všetky pohrebiská, pričom 
v ňom nemožno umiestňovať budovy s 
výnimkou domu smútku a budov, ktoré 
súvisia s prevádzkou pohrebiska.  Toto 
legislatívne ustanovenie sa miestami 
ukázalo ako problematické, najmä pri 
existujúcich pohrebiskách situovaných 
v obytných zónach. Obec si preto vo vše-
obecne záväznom nariadení bude môcť 
po novom určiť šírku ochranného pásma 
(v rozsahu maximálne do 50 metrov), 
pravidlá povoľovania a umiestňovania 
budov a stavieb so zreteľom na pietny 
charakter pohrebiska a ustanoviť čin-
nosti, ktoré budú v ochrannom pásme 
počas pohrebu zakázané.

Aktuálne platný zákon o pohrebníc-
tve umožňuje rodičom potrateného ľud-
ského plodu alebo predčasne odňatého 
ľudského plodu, aby ho pochovali. No-
vela zákona toto ustanovenie dopĺňa o 

určenie lehoty (4 dni od vzniku tejto sku-
točnosti), v akej je možné požiadať o vy-
danie potrateného ľudského plodu alebo 
predčasne odňatého ľudského plodu. 
Časové obmedzenie tohto práva by malo 
zabrániť vzniku sporov medzi rodičmi a 
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  
vznikajúcich vtedy, keď rodičia požia-
dajú o vydanie plodu až v čase, keď ním 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
naložili už iným spôsobom.  

Návrh zákona tiež rozširuje zákaz 
propagácie pohrebných služieb, upravu-
je povinnosti pri zaobchádzaní s ľudský-
mi pozostatkami osôb kontaminovaných 
rádionuklidmi či presne vymedzuje, za 
akých podmienok je možné vystavovať 
ľudské pozostatky. Rovnako obmedzuje 
možnosť vykonávať činnosti súvisiace 
s poskytovaním pohrebných služieb 
výhradne na zamestnancov týchto poh-
rebných služieb a dopĺňa nové správne 
delikty na úseku pohrebníctva s cieľom 
zvýšiť vymáhateľnosť zákona. 

Novela zákona nadobudne účinnosť 
k 1.1. 2020, pričom existujúce ochranné 
pásma pohrebísk ustanovené priamo 
zákonom o pohrebníctve zaniknú najne-
skôr dňom 31. 3. 2020, ak obec neustano-
ví inú šírku ochranného pásma skôr.

Platí nová zákon o pohrebníctve

» Zdroj: ÚVZ SR
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KÚRENIE
KLIMATIZÁCIOU

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

0910 111 100 / 0905 744 062

efektívne
spoľahlivo 
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže
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Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

od 86 €/t
od 200 €/t

 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
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Je tu Deň boja za slobodu a demok-
raciu, ktorý ukončil vládu komunis-
tov.  Súčasťou rôznych dokumentov 
isto bude anketa, ako porevolučná 
generácia vníma prevrat, aké má 
vedomosti o revolúcii. 

Médiá ukážu mladých, čo nebudú 
o tom tušiť. Hoci memorovanie sa často 
odmieta, tak prečo by si mali pamätať 
fakty, ktoré nájdu na internete? Nesta-
čí sa orientovať v zdrojoch? Pripusťme 
v týchto dňoch, že 89. rok je jedným z 
medzníkov, ktoré patria do všeobec-
ného rozhľadu. Navyše ide o zaujíma-
vú tému, ktorá sa dá vďaka početným 
prameňom vyučovať názorne, pútavo 
a s možnosťou prepojenia s viacerými 
učebnými predmetmi. Je to teda proto-
typová téma na moderné vyučovanie s 
využitím skupinovej práce, multimédií, 
kritického myslenia a pod. Kde je teda 
problém? Veď aj ministerstvo nám pri-
kázalo pridať deviatakom o jednu hodi-
nu dejepisu viac, takže už aj času je.

Ministerstvo školstva teda tento 
problém vyriešilo kvantitatívne, aby 
sa mohlo prezentovať, že posilnilo vy-
učovanie novodobých dejín. Bez kvali-
tatívnej zmeny! Opakovane kritizujem 
štátny vzdelávací program (ŠVP), kto-
rý bez väčších zmien funguje od roku 
2008. Je predimenzovaný tak, že neraz 
učitelia musia uplatňovať vyučovanie 
typu diktovanie poznámok. Ak nechcú 
byť pranierovaní kontrolou, ktorá im 

môže vyčítať, že nestihli naplniť osno-
vy. Obzvlášť citlivé to je v slovenčine, 
matematike a cudzích jazykoch, ktoré 
sú testované, a preto sa nemôže stať, 
že sa niečo „nepreberie“. ŠVP neumož-
ňuje vynechať niektoré témy a venovať 
väčší priestor iným. Obsahuje aj témy, 
ktoré sú zbytočné v 21. storočí. Zabúda 
sa, že školy okrem formálneho vyučo-
vania majú plno neformálnych vzdelá-
vacích aktivít. Napr. pri téme 1989 mi 
na e-mail prišlo mnoho ponúk na akti-
vity súvisiace s týmto rokom. No účasť 
v nich prerušia formálne vyučovanie a 
dôjde k meškaniu s učivom, keďže ŠVP 
nepočíta s takýmito výpadkami vyučo-
vania. Väčšinou sú neformálne aktivi-
ty pre žiaka prínosnejšie ako učebnice. 

Ale nie iba ŠVP bráni v rozvíjaní 
významných učebných tém. Treba si 
ujasniť aj to, ako pristúpime k memo-
rovaniu v situácii, keď máme prístup k 
mnohým zdrojom, kde si môžeme veci 
vyhľadať. Na druhej strane memorova-
nie cibrí pamäť a sú situácie, keď nám 
naspamäť naučené vedomosti pomá-
hajú, napr. šetria čas. 

Opäť tak musím konštatovať, že 
vzdelávanie žiakov nepadá iba na uči-
teľoch, na vôli školy či na pamätaní si 
žiakov. Chýba tu kvalitatívna premena 
ŠVP, o ktorej sa roky teoretizuje, no pra-
xou je retardujúci centrálny dokument, 
ktorý musia naplniť všetky školy. 

Učiť o revolúcii

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

Nie jedna (ako základná číslovka), ale 
jeden. (Jeden dva, tri...) Nie za päť minút, ale o päť minút.

Slovenčina naša

9. november sa zapisuje do histórie 
obce Malých Levár ako deň vzniku „Ro-
dovej Jabloňovej Aleje“. Hlavnou myš-
lienkou tohto projektu bolo obnovenie 
aleje jabloní popri hlavnej ceste sme-
rom na Veľké Leváre. Každí záujemca 
si mohol zakúpiť strom, dať mu svoje 
meno a následne ho vložiť do zeme. 

Takéto rozhodnutie vykonali aj deti 
spolu s pani učiteľkami z Materskej ško-
ly v Malých Levároch, ktoré nielenže 
zasadili 4 stromčeky, dostali pamätnú 
dubovú tabuľu s názvom Materská 
škola, Motýliky, Žabky, Lienky (názvy 
tried), dekréty o vlastníctve stromov, 
zúčastnili sa celého projektu, ktorý 
sa začal obradom stromov v podaní 
„Kňažky živeny“, sadením stromčekov, 
vystúpením v kultúrnom dome, zho-
tovením domčekov pre hmyz a taktiež 
DCVA( Dopoludňajšími cielenými vzde-
lávacími aktivitami) v trvaní jedného 
týždňa. Deti boli veľmi usilovné a za ich 
šikovnosť boli odmenené medailou v 

podobe sušeného jablka. 
Týmto im chce pedagogický zbor 

poďakovať a popriať im, aby tie ich 
stromčeky boli tými najkrajšími zo 
všetkých.

Aj deti z MŠ v Malých Levároch si 
zasadili svoj strom v Jabloňovej Aleji     

» Petra Červenková, riaditeľka MŠ
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V ZIME
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Navštívte našu predajňu:

MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek

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

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

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

AKCIA

VŔTAČKA D25133

SDS+
800 W
2,6 J

149,90
155,95

ŠPECIÁLNA CENA

2200 W
230 mm

UHLOVÁ BRÚSKA E492

129,00
169,95

ŠPECIÁLNA CENA

129 00
169,95

AKU SKRUTKOVAČ DCD790D2

1x 18V
2 Ah 209,00

239,95

ŠPECIÁLNA CENA
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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» montáž plávajúcej
podlahy

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

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk

0905 859 679

INZERCIA

Ak máte príbuzných v zahraničí – 
podľa štatistických údajov je ich 
viac ako milión, potom ich upozor-
nite aj na nasledujúcu možnosť.

Právo voliť do Národnej rady Slo-
venskej republiky má občan Sloven-
skej republiky, ktorý najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, alebo 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu. Volič 
môže však voliť mimo územia Sloven-
skej republiky poštou, ak nemá trvalý 
pobyt na území Slovenskej republiky 
a bol na základe žiadosti zapísaný do 
osobitného zoznamu voličov, alebo 
má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v čase volieb sa zdržiava 
mimo jej územia.

Nepremeškajte lehotu pre podanie 
žiadosti!Nečakajte v radoch. Neodkla-
dajte to! Zaberie to tri minúty. Ide o veľa!

Rôzne spôsoby voľby vyžadujú:
- včas podanú žiadosť,
- čestné vyhlásenie,
- fotku / scan dokladu (len ak nemáte 

trvalý pobyt v SR),

Všetky náležitosti odošlete e-ma-
ilom na adresu, ktorá sa zobrazí v po-
slednom kroku (závisí od miesta Vášho 
trvalého pobytu). Ak nedostanete od-
poveď na e-mail, doporučujeme overiť 
si prijatie žiadosti telefonicky.

Formulár je vyplnený len vo vašom 
zariadení (mobile, počítači,..). Žiadne z 
údajov, ktoré zadáte, sa sa nikde neuk-
ladajú. Vytvorenú žiadosť si uložíte u 
seba a odošlete z vášho e-mailu.
https://www.srdcomdoma.sk/ 

Voľte aj zo zahraničia

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Tenisky
znovu
skladom
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Novembrom 1989 
sa boj medzi dobrom a zlom neskončil

■ REGIONPRESS: Máme k dispozícii slobodu 
slova, prejavu, vierovyznania, voľného pohybu, 
či slobodu podnikania. Môžeme chodiť do školy aj 
do kostola, cestovať, podnikať, čítať knihy podľa 
vlastného výberu, protestovať proti klimatickým 
zmenám, aj zhromaždiť sa na námestí. 
O slobode sa však málo hovorí, ak ju vnímame 
ako nevyhnutnosť rešpektovať isté normy, zákony. 
Ako by sme mali narábať so slovom sloboda?

■ Tomáš Valášek: „Citlivo a  s  empatiou. Slovo 
sloboda sa stalo tak trochu synonymom pre 
ľahostajnosť a  bezcitnosť. Ako keby znamenalo 
hlavne slobodu nezaujímať sa o osudy iných, tých 
menej šťastných či privilegovaných. To je veľmi krutá 
a veľmi obmedzená interpretácia. Ozajstný význam 
slova je aj sloboda konať veľkodušne, postarať 
sa o  blížneho svojho. Rok 1989 bol aj nádejou, 
že keď sa zbavíme strachu a  núdze, budeme viac 
tolerantní, viac chápaví.Čiastočne sa to naplnilo - 
stovky občianskych združení stavajú detské ihriská, 
čistia lesy či nosia jedlo bezdomovcom. Ale príliš 
často vidno zbytočnú, skoro náhodnú ľahostajnosť 
voči osudom iných. Či vo forme chodníkov a domov 
neprístupných pre tých, čo sa pohybujú na vozíku, 
alebo vo forme lenivého, nezdvorilého správania 
k  dlhodobo chorým či seniorom. Odsúdiť tých 
menej šťastných na podštandardnú existenciu – to 
nie je sloboda. To je krutosť.“

■ REGIONPRESS: November 89 znamenal 
nadobudnutie občianskych a ľudských práv a 
prepojenie so slobodným svetom. Toto je však 
spojené s trvalou zodpovednosťou, zasadzovaním 
sa o to, aby zostali zachované. Zodpovedný občan 
– aký je to občan?

■ Tomáš Valášek: „Pre mňa je to ten, ktorý 
nestratí záujem o vec verejnú a optimizmus, že veci 
sa dajú zmeniť k  lepšiemu. Rovnako aj ten,  ktorý 
má trpezlivosť a  morálnu silu nepodľahnúť 
pokušeniu korupcie či totalitárnej ideológie. Život 
v slobodnej spoločnosti je o niečo komplikovanejší 
ako v  totalite. Kým sme nemali slobodu výberu, 
v  mnohom sa nám žilo pohodlne. Nebolo treba 
sa rozhodovať medzi politickými stranami, 
možnosťami – a  niesť následky zlých rozhodnutí. 
Žiaden politik nesklamal naše očakávania, lebo 
nič dobrého sme od nich nečakali. Demokracia je 
oslobodzujúca a  sloboda je úžasne motivujúca, 
ale vyžadujú si väčšie osobné nasadenie. A  tým 
skutočne zodpovedným aktom je nikdy nestratiť 
elán a  kultivovať túto spoločnosť a  vlasť, či 
rozumnou politickou voľbou, či občianskym 
aktivizmom.

■ REGIONPRESS: Zápas o demokraciu je 
neustály a nikdy nekončiaci sa proces, v kto-

rom zohráva kľúčovú úlohu práve občianska 
spoločnosť a aktívny občan, ktorý svojich 
politikov kontroluje a upozorňuje na chyby a 
prešľapy. Voličská účasť však často hovorí skôr 
o pasivite k veciam verejným. Čo s tým?

■ Tomáš Valášek: Pasivita je pochopiteľnou 
reakciou na cynizmus a  korupciu ľudí aktuálne 
pri moci. Pochopiteľnou, ale škodíme ňou len sami 
sebe. Pasivita je presne to, v  čo táto vláda dúfa. 
Že slušní ľudia vzdajú nádej, že politici vedia byť 
nezištní. Že prijmú korupciu ako súčasť vládnutia. 
Nemusí to tak byť a  nie je to tak. Netreba chodiť 
ďaleko, do Švajčiarska či Singapúru po príklady. 
Už  v  susednom Poľsku by bolo nemysliteľné, aby 
bola korupcia tak hlboko zakorenená v politickom 
priestore, ako je to u nás.

■  REGIONPRESS: Mať rôzne názory a vedieť sa 
navzájom rešpektovať, slušne žiť, hľadať svoje 
vlastné šťastie a dopriať ostatným nájsť to svoje. 
Toto akoby nám  chýbalo. Slušnosť sa vníma skôr 
ako slabosť. Aj politika sa vulgarizuje, je akási 
viac „silová“ ako pragmatická. To zrejme nie je 
dobrý trend.

■ Tomáš Valášek: Vulgarizácia politiky vie 
v  konečnom dôsledku potopiť demokraciu. Lebo 
demokratické spoločnosti robia pokrok trpezlivým 
budovaním zhody na zmene medzi rôznymi 
politickými stranami a  názormi. To sa dá len 
vtedy, ak sa tieto správajú k  sebe ako rivali. Keď 
sa nezhodnú, tak slušne. Ak sa totiž raz stanú 
nepriateľmi a  začnú po sebe brechať, priestor na 
kompromis mizne. Spoločnosť ustrnie. 

Ale som optimista. Nezdieľam pocit, že sme 
odsúdení na čoraz vulgárnejšiu diskusiu. Keď 
pozerám na prieskumy verejnej mienky, vidím 

v  prvej trojke dve strany demokratickej opozície, 
ktoré cielene vedú slušnú kampaň. Paradoxne, 
aj fašistom sa darí sčasti preto, lebo sa snažia 
svoje extrémne názory podávať kultivovane. Tie 
vulgarizmy sú nástrojom najmä časti SMERu 
a  niektorých menších opozičných strán. Mnohé 
z  tých najväčších úspešne vsadili na slušnosť 
a voliči to odmeňujú podporou. Dalo by sa povedať, 
že vulgárnosť je nástrojom slabých a  tých, čo sa 
cítia ohrození.

■ REGIONPRESS: V súvislosti s Novembrom 
89 sa často používa slovo zlyhanie. Ak nastalo 
zlyhanie, v čom teda?

■   Tomáš Valášek:  Neviem, či by som použil 
slovo zlyhanie. Možno podcenenie moci zla. 
Neuvedomili sme si, že strach, nenávisť a korupcia 
spájajú rovnako – možno ešte dôkladnejšie – ako 
sloboda či láska k  blížnemu svojmu. Novembrom 
1989 sa boj medzi dobrom a  zlom neskončil. Len 
sa posunul z  roviny konfl iktu medzi autoritami 
a  disentom do roviny zápasu medzi viacerými 
ideológiami. Tí, ktorí čakali, že tento večný boj sa 
novembrom skončí, sú asi sklamaní. Ale boj dobra 
a zla je tak starý ako ľudstvo.

■  REGIONPRESS: Do ďalšej desiatky rokov, na 
čo by sa Slovensko malo zamerať? Kde má svoje 
priority, respektíve, malo by ich mať? Aká je naša 
vízia demokracie?

■   Tomáš Valášek:  „Prvoradé musí byť obnovenie 
dôvery občanov v  štát a  základnú spravodlivosť. 
Lebo všetky ostatné výzvy sa riešia ľahšie, keď 
verejnosť dôveruje, že politici konajú nezištne 
a  vo verejnom záujme. To nepôjde bez zlepšenia 
zdravotnej starostlivosti. Ľudia často nechcú od 
vlády veľa, ale to, aby za svoje dane boli ošetrení 
načas, kvalitne a  zdvorilo, to je absolútnym 
minimom. Čaká nás ozdravenie školstva, pretože 
bez lepšej schopnosti myslieť za seba, kriticky 
posudzovať rôzne konšpiračné bludy na sociálnych 
sieťach, nezastavíme radikalizáciu politickej 
scény. Vo vzťahu k  Európe a svetu treba začať 
systematickejšie presadzovať slovenské záujmy za 
hranicami. Nebyť len za obľúbených, ale pretvárať 
„naše“ inštitúcie ako EÚ či NATO tak, aby nám 
lepšie pomohli modernizovať ekonomiku či obrániť 
našu suverenitu. 
Tomášovi Valáškovi za odpovede ďakuje 
šéfredaktor Ivan Brožík.

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

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 6NOVEMBER  89 

„Kde ste boli, čo ste robili, aký postoj ste zaujali“ - to sú bežné otázky, ktoré sa teraz vo zvýšenej miere v súvislosti 
s výročím Novembra 89 zjavujú vo verejnom priestore. Vhodnejšie by však asi bolo pripomenúť si niektoré slová, 

pojmy, ktoré by v nás mali rezonovať. O ich výklad REGIONPRESS požiadal uznávaného diplomata, Tomáša Valáška.

■ Tomáš Valášek s bývalým generálnym 
    tajomníkom NATO Anders Fogh Rasmussenom. 

SLOBODA

ZODPOVEDNOSŤ

SLUŠNOSŤ

ZLYHANIE

VÝZVA

ZÁPAS
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Bolesť

Zápal

Poúrazové a pooperačné stavy

Reumatické ochorenia

Použitie u detí od 2 rokov 

Výživa kĺbov

Vhodné pre tehotné  ženy 

Posunuté platničky

Karpálny tunel

Tenisový lakeť

Ľahšie popáleniny

Uštipnutie hmyzom

Kŕčové žily

Podráždená a suchá pokožka

Regenerácia svalov a šliach

Podporná liečba pri ultrazvuku

Podporná liečba pri elektroforéze

Pacienti so srdcovociev. ochoreniami

Aktívny kyslík proti bolestiam
a zápalom svalov a kĺbov

Kúpite v každej lekárni Ozonicon® je zdravotnícka pomôcka.

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

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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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
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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


