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Týždenne do 27 450 domácností
PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

OČNÁ OPTIKA

PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ

- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

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

STRANU
031190175

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

ROZVOZ ZDARMA!

PRE
PSOV

MUTIFOKÁLNE
OKULIARE

KRTKOVANIE

PRE
PAPAGÁJE

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

15-0005

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

KANALIZÁCIE

Unikátna ochrana
domácnosti pred
vytopením

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

10-0218

Tel. 0905 923 923

Aj študent VŠ, dôchodca
1/2 úväzok 450 € brutto

Hľadám pracovníka
na recepciu do
fitnesscentra v MA

52-0008-1

Najlepší výber KOTLOV

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

NONSTOP
0908 151 982

KRTKO ZÁHORIE
VÁM VYČISTÍ

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

MA19-47 strana -

10-0198

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

15-0108

16-0021

CHUDÍK -

10-0029

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

10-0020

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

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

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

KANALIZÁCIA?

www.cistyodpad.sk

✆ 0908 728 081

0908 437 079

94-0091-1

UPCHATÝ TEPOVANIE
ODPAD?

• čistenie kožených
sedačiek

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

51-0001

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

Karol Mikláš

10-0214

Bližšie info v optikách

• upratovanie

16-0354

Garancia spokojnosti
zákazníka

ing. kubaška

10-0217

Dám do prenájmu
obchodný priestor
80 m2 (prízemie),
MA, Nádražná ul.
Tel. 0905 619 360

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

www.waterguard.sk tel: 0948 238 067

Garancia vysokej kvality

HĹBKOVÉ

32-0167

NON STOP

1+1
PÁR ZDARMA

www.oftalens.sk
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MALACKO

Predaj mäsa

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

InzercIa

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY
NA VIANOÈNÉ MÄSO
A KLOBÁSKY
PRIJMEME PREDAVAÈKU,
NÁSTUPNÝ PLAT 760 EUR
V HRUBOM. BLIŽŠIE INFO
V PREDAJNI.

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)
OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455
PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

Malacky

Vianočný firemný
večierok
RODINNÁ OSLAVA
ČI SMÚTOČNÉ POSEDENIE

Prenájom zdarma
Kapacita do 120 osôb
Individuálne menu
Profesionálny personál

» Lucia Vidanová

+421 948 077 066

plzenska@plzenskamalacky.sk
www.plzenskamalacky.sk

Stupava

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

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

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

Východné Slovensko

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

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

» E. Hoďovská

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

10-0135

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

Odozva na článok:
Pohľad do malackej nemocnice
V článku som opísala svoje skúsenosti z posledného obdobia môjho liečenia v nemocnici. Pochvala patrila tým lekárom a sestričkám, ktorí ma
liečili. Možno som zabudla na obetavé sanitárky pri
liečení môjho manžela. Zároveň som uviedla, že je
v nemocnici veľa iných lekárov a sestričiek, ktorí sú
obetaví a vážia si pacienta a život vôbec. Článkom
som však vletela do osieho hniezda. Ale to prežijem.
Veľmi ma však trápi, že som moju najobľúbenejšiu lekárku premenovala z MUDr. Trenčanskej
na MUDr. Zvolenskú. Jej patrí meno MUDr. Trenčanská. Veľmi sa Vám pani doktorka ospravedlňujem.
Vážim si Vás a želám Vám všetko najlepšie, veľa
zdravia a dobrých pacientov.

Nie mať za to, Slovenčina naša
ale myslieť si, predpokladať.

PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabáty • 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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10-0013

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

V nedeľu 24. novembra sa Kultúrním domečku
(kino) uskutoční benefičný koncert Vstúpte. Ten
organizujem miestna nezisková organizácia pod
záštitou svojho zakladateľa OZ Svitanie - ZPMP Malacky. Podujatie s charitatívnym rozmerom začína o
15.00 h a podporiť ho môžete kúpou vstupenky.
V programe vystúpia mladé talentované malacké 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 Vesmír a jej spevácka kariéra sa pekne rozbieha.
Organizátori sľubujú skutočný zážitok, ktorý
bude znásobený dobrým skutkom. Každý návštevník dostane pri vstupe aj milé prekvapenie z chránenej dielne Vstúpte, n. o.
Výťažok z koncertu bude použitý na zlepšenie
sociálnych služieb v zariadení. Vďaka nemu budú
môcť klienti absolvovať terapie vedené skúsenými odborníkmi. Už teraz majú vo Vstúpte v rámci
programu k dispozícii fyzioterapiu, akvaterapiu,
muzikoterapiu a iné.

15-0011

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

Benefičný koncert Vstúpte

klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...

10-0215

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

a domácich výrobkov

16-0153

redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

MALACKO

3

 

   

 



 





Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.
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SLUŽBY

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

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

KAMENÁRSTVO Janko

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

Obdarujte vkusom
vku
a kvalitou
kval

POSEZÓNNA AKCIA

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%
Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €
nové pomníky • krycie dosky • odstránenie krycích dosiek pred pohrebom
• rekonštrukcie a brúsenie starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

M l k M
Malacky,
Malé
lé nám.
á 12
Tel. č. 0903 227 990

94-00175

od roku 1991

0905 859 679
VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

Dňa 26. 11. si
pripomíname
1. výročie, čo
nás navždy
opustila
Anna Hrebeňová z Lábu. S láskou spomínajú synovia s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

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

Kúpte si 4 pneumatiky Michelin
s montážou, zaregistrujte sa,
odpovedzte na otázku a získajte cenu
o
16" – 17" 25 € // 18" a viac až 50 €
formou karty na PHM *
Túto akciu môžete využiť

POĽNÁ 2, MALACKY
tel.: 034 / 772 68 60
www.chmela-pneu.sk

Trvanie akcie 1. 10. – 15. 12. 2019 alebo do vyčerpania zásob cien.
* Viac informácií v pravidlách na promo.michelin.sk

MA19-47 strana -
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15-0075

Návod nájdete na strane 12 dolu.

16-0293

Nie súhlas k niečomu, ale súhlas Slovenčina naša
na niečo. Nie pre túto chvíľu, ale na túto chvíľu.

Dňa 25. 11.
2019 si pripomíname
7.
výročie
úmrtia našej
milovanej
mamy a babky Marie Koutnej – Frühaufovej z Malaciek. Keby sa tak dal vrátiť
čas, dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť Tvoj hlas, už sa tak
nikdy nevráti, čo čas vzal,
ostali len spomienky a v
srdci žiaľ. S láskou a úctou
spomínajú syn Zdenek a
dcéra Alena s rodinami.

Chcete si podať inzerát?

16-0329
10-0204

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

10-0008

Naraz prestalo Tvoje
srdiečko biť,
nám zostali
len spomienky a odkaz
jediný: Chýbaš nám veľmi,
mama naša. Dňa 24. novembra 2019 uplynú 3 roky
od smutnej chvíle, čo nás
navždy opustila naša milovaná mama, babka, prababka Filoména Pavková
z Jablonového. S láskou a
bolesťou v srdci spomínajú
deti so svojimi rodinami.
Kto ste ju poznali a mali
radi, prosíme, venujte jej
tichú spomienku spolu s
nami.

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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

+421 904 465 115

16-0136

Tá
strata
stále
bolí,
zabudnúť
nedovolí.
Zhasli
oči,
stíchol hlas a
veľká bolesť je stále v nás.
Dňa 20. 11. 2019 uplynulo 8
rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel a otec
Pavol Šefčík z Malaciek. Kto
ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

AKCIA do konca roka 2019

Luxusný strieborný
autobus zn. MAN

63-0011

SPOMIENKY
21. 11. 2019
uplynulo sedem rokov, čo
nás navždy
opustil milovaný manžel,
otec, dedo, švagor Augustín Šarközy zo Studienky. S láskou spomíname.

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

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

15-0088

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

www.kamenarstvo-bocan.sk
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SLUŽBY

MALACKO

Pri zakúpení nového vozidla do 31. 12. 2019
každý zákazník odchádza od nás
s plnou nádržou.

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
A ČO POHÁŇA VÁS?

AŽ

1.500 €

PEUGEOT

SERVISNÁ ZMLUVA OPTIWAY V HODNOTE 3.300 € ZADARMO
PRE SKLADOVÉ VOZIDLÁ

6. – 7. 12. 2019

0 % LEASING A 4 ROKY ZÁRUKA

AUTO ROKA 2019 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE!

Odvážne kombi s radikálnym dizajnom, štýlovými bezrámovými oknami, variabilným priestranným interiérom a veľkým batožinovým priestorom je víťazom novinárskej ankety Auto roka 2019 v SR. Nový Peugeot
508 SW v sebe spája sebavedomého ducha športových modelov, pohodlie prémiových limuzín a praktickosť
obľúbených kombi.

EMÓCIE ZARUČENÉ.

Je konečne tu. Charizmatický ako vždy. Dravší ako kedykoľvek predtým. Nabitý toľkými technológiami ako ešte
nikdy. S unikátnym Peugeot i-Cockpit® 3D poslednej generácie. Príďte otestovať nový slovenský Peugeot 208
počas DNÍ EMÓCIÍ PEUGEOT 6. – 7. decembra a vyhrajte ho na víkend s plnou nádržou! Viac na peugeot.sk.

Kombinovaná spotreba 3,9 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 101 – 132 g/km.

Kombinovaná spotreba 3,2 – 5,9 l/100 km, emisie CO2 85 – 107 g/km.

AUTO – ŠENY s.r.o. koncesionár, oficiálny predajca náhradných dielov a vozidiel značky Peugeot • 0911 864 289, 0903 447 226, autoseny@autoseny.sk

15-0069

BONUS

5

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

15-0001

Novinky Zima2019

MA19-47 strana -

5

ZDRAVIE / SLUŽBY

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Frézovanie

Občianska
riadková
inzercia

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

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

ZĽAVAEZ

EUROOKNÁ A DVERE

OBKLADY A DLAŽBY

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

AKCIA!

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

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

• Izolácia bez tepelných mostov
AKCIA

-10%

tel.: 0944 958 096

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE
16-0029

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

0907 721 667, Malacky

15-0004

ER

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

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

e-mail: aizolacie@gmail.com

63-0055

S bolesťou
si spomíname na deň,
keď sme sa
so žiaľom v
srdci rozlúčili
s našou milovanou Rozáliou Zajíčkovou z Lozorna.
Práve uplynul rok, čo nás
30.11.2018 nečakane a
rýchlo opustila. Nikdy nevyhasnú krásne spomienky
a navždy zostane v našich
ranených dušiach. Lásku,
úctu a minútu ticha jej venuje manžel, dcéra a syn s
rodinami. Tichou spomienkovou piesňou si ju pripomínajú dlhoročné kamarátky zo speváckeho zboru.

komínov

16-0047

Dotĺklo srdce,
ktoré
sme milovali,
klesli ruky, čo
pre nás pracovali, zhasli
oči, stíchol hlas, vďaka Ti,
za všetkých nás. Nebolo Ti
súdené ďalej s nami byť,
nebolo lieku, aby si mohol
žiť. Na hrob kvety Ti nesieme, všetci sa tu zídeme, oči
sa nám zarosia, srdce nás
zabolí, spomienka na Teba
nám zabudnúť nedovolí.
Dňa 27. 11. 2019 si pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho drahého manžela,
otca, deda a pradeda Jána
Fialku z Rohožníka, ktorý
nás opustil. Za tichú spomienku ďakuje smútiaca
rodina.

0911 566 799

0904 466 799
10-0043

» Predám VW Fox r.v. 2006,
km 68 tis, dobrý tech.
stav, STK máj 2020.Tel.
0915164194
» Predám prívesný vozík.
Tel. 0911393881
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhr.diely,
všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

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

03

» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh,
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica,
nová fasáda (zateplená

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

BENÁTSKE
STIERKY

Chcete si podať inzerát?

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

Návod nájdete na strane 12 dolu.
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10-0042

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

SLUŽBY

15-0255

7

33-0041

MALACKO
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POLITICKÁ INZERCIA, ZDRAVIE

8
Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem zariadenú 1
izbu komfort v RD v Zohore.
Tel. 0903361804
» Prenajmem zariadený 1-izb RD vo Veľkých
Levároch, bez detí.Tel.
0919191018
» Prenajmem 3-izb zariadený byt v Závode.Tel.
0903403364
» Prenajmem RD v Malackách, tichá lokalita.Tel.
0903403659
» Prenajmem 2izb. byt v
centre Malaciek zariadený.
0903716364, 0908615057
» Prenajmem 1izb. byt v
centre Malaciek zariadený.
0903716364, 0908615057
» Prenajmem samostatnú
izbu v 2izb byte Malacky
Juh 0949254040
» Prenajmem 1,5-izb byt v
centre Ma, cena dohodou.
Tel. 0905923923
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605
» Predám starší rodinný
dom so záhradou v Záhorskej Vsi, výmera 475 m2. Tel:
0903627124
» Predám RD s dvomi 4 izb.
bytmi. Kostolište. Holobyt
2.parkoviská 135000 za byt.
Tel 0905854796

¡ǫȍǫȷȥȒʠƎǭȥơƃǠȶƎǭʽȶȍǫʍ
þȶʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȟŔ ʽơȒȟǫ ɢɭơȇʽŔɢǫȍȶࡲ
Īǫơȟ ˙ơ ʡƆŔɽʍ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ŹˋʽŔ ȶȇȶȍȶ
ࠅ߿ ɢơɭƃơȥʋ Ŕȍơ ʽ ɢɭơɢȶƆʋơ ȥŔ ȒʠƎǭ ǿơ
ʋȶ Ɔǭɽȍȶ ȶŹɭȶʽɽȇƢࡲ ¡ǫȍǫȷȥ ȒʠƎǭ ȥơƃǠȶƎǭ
ʽȶȍǫʍȍơŹȶȥơʽơɭǫŔ˙ơǫƃǠǠȍŔɽŹˊȟȶǠȶȍ
ȥǫơƆȶ˖ȟơȥǫʍࡲáɭơʁǫơȍɽȶȟŔǿŔȇȶɢɭơ˖ǫ࢚
Ǝơȥʋ òȍȶʽơȥɽȇȶ ȥǫơȇȶȒȇȶ ȇɭŖʋ ȇɭǭ˙ȶȟ
ȇɭŖ˙ȶȟŹȶȍɽȶȟʽƎơƎǫȥȇŖƃǠȟơɽʋơƆ࢚
ȇŖƃǠ Ŕǿ ʽ ȟơɽʋŖƃǠࡲ èȶ˖ɢɭŖʽŔȍ ɽȶȟ ɽŔ
ɽࢱʋǫɽǭƃȇŔȟǫȒʠƎǭࡲǿɽȒʠƑȟǫȇʋȶɭǭȥơƃǠȶ࢚
ƎǫŔʽȶȍǫʍࡲ
Ŕ˙Ǝˋ ȟŖ ɽʽȶǿơ ƎȼʽȶƎˊ ɢɭơƆȶ ȥơ࢚
ƃǠȶƎǭ ʽȶȍǫʍ ƆŔɽʋȶ ʽơȒȟǫ ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơࡲ
ȍơʋȶȥǫơǿơƎȼʽȶƎȥŔʋȶŔŹˊɽȟơɭơ˖ǫǌ࢚
ȥȶʽŔȍǫŔȥơɢȶȥʡȇȍǫʋˋȟʋȶȒʠƑȶȟƎȼʽȶƎ
ǭɽʍʽȶȍǫʍࡲơƎȥˋȟ˖ƎȼʽȶƎȶʽɢɭơƆȶȒʠƎǫŔ
ȥơʽȶȍǫŔǿơ˙ơȥơȟŔǿʡȇȶǠȶʽȶȍǫʍࡲþȶʋʽɭ࢚
ƎǫŔࡲ ¶ɢŔȇʠǿơ ɽŔ ʋȶ ʋŔȇȟơɭ ʽ ȇŔ˙ƎˋƃǠ
ʽȶȒŹŖƃǠࡲ ¡ȶǿŔ ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ȥȶʽǭ ȒʠƎǫŔ
ʽࢱɢȶȍǫʋǫȇơȥȶʽŖɽʋɭŔȥŔŁč7|ࡲ
<Ŕȍʁǭȟ ƎȼʽȶƎȶȟ Źȶȍȶ ˙ơ ʽ ȇŔ˙Ǝơǿ
ɽʋɭŔȥơɽŔǫȟȥǫơƆȶŔȍơŹȶȥǫơȇʋȶȥơɢŖƆǫ
Ŕ ƃǠƃơȍǫ Źˊ ɽǫ ʽˊŹɭŔʍ ȇȶȥȇɭƢʋȥơǠȶ Ɔȍȶ࢚
ʽơȇŔ ȇʋȶɭˋ ǫƃǠ ŹʠƎơ ˖ŔɽʋʠɢȶʽŔʍࡲ ¡ȶǿŔ
ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ɢȶƑȟơ ɽŔ ŹŔʽǫʍ ȶ ˖ȟơȥơ
ʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠࡲ-ǠƃơȍŹˊɽȶȟŔŹˊ
ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ʽơƎơȍǫ ȇʋȶ ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ǫƃǠ
ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ˖Ŕɽʋʠɢʠǿơ ȥŔ ȇȶǠȶ ɽŔ
ȟȼ˙ʠȶŹɭŖʋǫʍࡲ¶ʋʽȶɭǭȟơƎǫɽȇʠɽǫʠȶ˖ȟơ࢚
ȥơʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠɢɭơʋȶ˙ơƃǠƃơȟơ
ʽɭŖʋǫʍ ȒʠƑȶȟ ɽǫȍʠ ǫƃǠ ǠȍŔɽʠࡲ ¡ˊɽȍǭȟ ˙ơ
ɭơǌǫȷȥˊ Źˊ ȟŔȍǫ ȟŔʍ ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ɽǫȍ࢚

ȥơǿʁǭ ǠȍŔɽࡲ ơ ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥƢ ˙ơ ʽơȒȇŖ ɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇŔ ɽŔ ɭȶŹǭ ʽ ǠȍŔʽȥȶȟ ȟơɽʋơ Ŕȍơ ǿơ
ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ŔŹˊ ɽŔ ɢɭŖʽơ ʽ ¥ŖɭȶƎȥơǿ
ɭŔƎơ ɭǫơʁǫȍǫ ɭơŖȍȥơ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȒʠƎǭ ˖ ƃơ࢚
ȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ
Ŕ˙ƎˋɭơǌǫȷȥȟŔɽʽȶǿơʁɢơƃǫ˪ƃȇƢɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊƆǫʠ˙ʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơʽࢱʁȇȶȍɽʋʽơ
ɽƎȶɢɭŔʽȶʠƆǫɽʽˊȍʡƆơȥˋȟǫȇȶȟʠȥǫʋŔ࢚
ȟǫ Ŕ ȥŔ ȟȥȶǠƢ ɽŔȟȶɽɢɭŖʽŔ ȥơɽʋŔƆǭࡲ
ơ ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ɭǫơʁǫʍ ǫƃǠ ȥŔ ȥŔǿʽˊʁʁơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲȇʽࢱ¥ŖɭȶƎȥơǿɭŔƎơȥơŹʠƎʡȒʠ࢚
ƎǫŔ˖ȟǫơɽʋȇʋȶɭƢʋǫơʋȶɢɭȶŹȍƢȟˊȟʠɽǫŔ
ƎơȥȥȶƎơȥȥơ ɭǫơʁǫʍ ŹʠƎơȟơ ȥơʠɽʋŖȍơ
ʽࢱ %ɭŔʋǫɽȍŔʽơ ɭǫơʁǫʍ ɢȶȍǫʋǫȇŖɭƆơȥǫơ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊ Ŕ ǠŖƎȇˊ ȟơƎ˖ǫ ɢȶȍǫʋǫȇȟǫࡲ áɭǫȶɭǫ࢚
ʋȶʠɢȶɽȍŔȥƃȶʽȟʠɽǭŹˊʍ˙ơɽŔȒʠƎǫŔȥơ࢚
ʽơƎǫŔƎȶɽʋŔʍȇȍơȇŖɭȶʽǫ
˙ơ ȥơʽơƎǫŔ ʠȟǫơɽʋ࢚
ȥǫʍ ɽʽȶǿơ ƎǫơʍŔ
Ǝȶ ʁȇȼȍȇˊ ŔȍơŹȶ
ʽ ʁȇȶȍˊ ŔȍơŹȶ ˙ơ
ȟȥȶǠǭ ȒʠƎǫŔ ȍơȥ
ɢɭơʋȶ ˙ơ ƎȶɽʋŔ࢚
ȥʡʍŔ˙ȇʡƃǠȶɭȶŹʠ
ɢŔƎȥʡȥŔɽȶƃǫŖȍȥơ
Ǝȥȶࡲ ¡ʠɽǭȟơ ɢȶȍǫʋǫ࢚
ȇʠ ʽǫŔƃ ɢɭǫŹȍǭ˙ǫʍ Ȓʠ࢚
Ƒȶȟࡲ

33-00039

bytovka), cena 70.000 €,
k dispozícii ihneď, nie som
RK.Tel. 0948091425

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

Po Cyklomoste slobody v bratislavskej Devínskej Novej Vsi prešlo počas nedeľného (17. 11.) symbolického uzatvorenia hraníc medzi Slovenskom
a Rakúskom viac ako 3000 návštevníkov. Tí si tak
zároveň pripomenuli 30. výročie pádu Železnej opony a zažili, ako kedysi vyzeral priechod cez štátne
hranice.
„Najväčší nápor na „colnú kontrolu“ na cyklomoste vytvorili peší návštevníci. Do Rakúska sa
ich rozhodlo ísť vyše 2600 a výlet na „Západe“ si
mohli užiť vďaka opečiatkovanej cestovnej doložke
a správne vyplnenému colnému prehláseniu,“ priblížil devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.
Najväčší „útek“ cez hranice zaznamenali po
14.00 h, keď sa na Západ rozhodlo odísť takmer 600
ľudí. „Podľa údajov z cyklosčítačky môžeme potvrdiť, že nám za hranicami včera neostal žiaden narušiteľ a že všetci občania sa poctivo vrátili,“ doplnil
Krajčír.
Víkend zatvorených hraníc organizuje každoročne Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s
Ústavom pamäti národa a Devínskou Novou Vsou.
Podujatie je súčasťou Festivalu Slobody. V čase, keď
sú hranice symbolicky uzatvorené, je možné prejsť
len s „cestovnou doložkou“ a „colným a devízovým
vyhlásením“, ktoré si cestujúci na Západ vybavujú
priamo na mieste.
Súčasťou podujatia bývajú aj rôzne prednášky,
ktoré približujú napríklad procesy, ktoré predchádzali oficiálnemu vycestovaniu pred 30 rokmi, ale aj
o kreatívne úteky cez hranice. Tento rok sa prednáška týkala úteku 18-ročného Hartmuta Tautza, ktorý
zahynul na československo-rakúskej hranici na úteku za slobodou, keď ho roztrhali psy. Mladý Nemec
je dodnes jedinou rehabilitovanou obeťou Železnej
opony, v auguste 2016 mu na konci Kopčianskej
ulice, neďaleko železničného priecestia smerom na
Kittsee a vojenského cintorína v bratislavskej Petržalke odhalili pamätník.
Vyvrcholením spomienkového podujatia býva
pietny pochod k pamätníku obetiam železnej opony
a čítanie ich mien..

» tasr

» Predám exkluzívny stavebný pozemok v Lozorne,
pri priehrade, o rozlohe
1929 m2, so sieťami pri pozemku.Tel. 0905438605
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

Cez symbolicky zatvorené
hranice prešlo vyše 3000 ľudí

Slovenčina naša
Nie (prísť)
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

07

» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt, 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606

25 500 výtlačkov

STAVBA
08 STAVBA08
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty,
cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám stavebnú miešačku 160 l.Tel. 0911393881
16-0357

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

MA19-47 strana -

8

SLUŽBY

MALACKO

9

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

15-0256

Tenisky
znovu
skladom
STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0087

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
bezrámové
rámové

splátky od 49 €

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

prístrešky

splátky od 149 €

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA19-47 strana -

splátky od 98 €
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63-0172

balkóny

SLUŽBY, BÝVANIE

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám elektrický skúter
Alfa Centauri Model TC-016,
max nosnosť 120 kg, max
dojazd 50 km, max rýchlosť 40 km/h, nové batérie,
nová nabíjačka, technický
list k dispozícii, cena 1000
€.Tel. 0903431134
» Predám kukučkové hodiny, elektromotor, plynovú
dvojplatničku, ručnú sejačku, bicykel, basa na náradie, digestor Mora, 4 ks stoličky, predné a zadné čelo
na žiguli - nové, náhradné
diely na Volgu M21 a M 24,
odznaky.Tel. 0907374235
» Predám cirkulár 7,5 kW,
šrotovník 24-kladivkový.Tel.
0902687710
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Hľadám učiteľa / učiteľku
slov. jazyka na prepis, oprau
120 strán A4. Tel. 0902661316

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

16-0266
63-0006

AKCIA -30%
NA PRÁCU

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA
SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY
339 €

389 €
499 €

AKCIA

-61%

OD

1500

30EU0R

CELKOVÉ CENY

» tasr

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

900

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

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

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

OD

20EU2R

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

Slovenčina naša

Nie nula celá a osem desatín,
ale nula celých a osem desatín.
Nie hrať na klavír,
ale hrať na klavíri.

AKCIOVÉ CENY
A GARANCIA
OKIEN
DO VIANOC

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

Rekonštrukcia barokového mostíka v Stupave
prechádza do ďalšej fázy. „Po murovaní klenieb
mosta, montáži ramenátov a obnovení súsoší a zábradlia sa na most osadzujú obnovené ozdobné a
reliéfne prvky,“ informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.
„Osádzanie obnovených prvkov je realizované
bez definitívnej povrchovej úpravy, ktorá sa prvkom
dodá až v poslednej fáze prác. Zároveň bude celá
plocha mosta upravená konzervačným náterom,
ktorý zabezpečí uchovanie jednotlivých prvkov a
ich odolnosť voči vplyvom vonkajšieho prostredia,“
dodala.
Postupy prác pri obnove mosta konzultoval
zhotoviteľ s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, projektantmi a so statikmi. „K dosiahnutiu čo najpresnejšej autenticity zvolili projektanti
pôvodné technologické spracovanie konštrukcie
mosta, tradičné spôsoby výroby a stavebné prvky,
pričom do úvahy vzali aj geometrické nezrovnalosti
jeho jednotlivých častí,“ pripomenula hovorkyňa.
Celkové náklady na rok 2019 predstavujú
726.895 eur, BSK ich hradí zo svojho rozpočtu.
Ukončenie rekonštrukcie je plánované na prvý
štvrťrok 2020. Mostík je súčasťou kaštieľa, v ktorom
sídli domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov (v správe BSK).

41-0016

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim staré mince, bankovky, odznaky, pohladnice, knihy, vyznamenania,
hodinky. Tel.: 0903 753 758

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

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

41-0017

11

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

39R
4EU

Odťahová služba zadarmo

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

16-0002

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

2400

» Predám mäsové kurčatá
živé na zabitie 1,90 € / kg a
očistené 2,90 € / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206
783.Tel. 0908151966
» Predám ošípané od 130
do 140 kg. Cena dohodou.
Tel. 0944682112
» Predám ošípané.Tel.
0915284292
» Predám kŕmnu mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám pšenicu.Tel.
0915284292
» Predám mladé kohúty.Tel.
0902687710
» Predám odstavčatá.Tel.
0904112637
» Darujem 6-mesačného furmanského vlčiaka
z rodinných dôvodov.Tel.
0911393881
» Predám mladé biele hrdličky -1pár. Spolu-8eur.Tel.
0910162463

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

1600

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

Barokový mostík v Stupave
naberá konkrétnu podobu

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

1600

» Kto daruje za odvoz obývaciu stenu, kuchynskú
linku a plynový šporák na
bombu. Tel. 0949688583

10

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

63-0003

09

1600

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

STK
BLUSK

Ceny sú
vrátane DPH

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

ZNÍŽENIE
CIEN

10

ZDRAVIE

MALACKO

11

ŠTÚDIO ZDRAVÉHO, ŠTÍHLEHO A KRÁSNEHO TELA
BEZKÁBLOVÝ FUNKČNÝ
EMS TRÉNING
20 min. tréning
Znižuje nadváhu
Za minimálny čas

LASEROVÁ EPILÁCIA

BODY WRAPPING

Trvalá

Detoxikácia

Bezpečná

Odvodnenie

Bezbolestná

Redukcia objemu

Pre všetky typy pleti

Spevnenie a vypnutie pokožky
Liečba celulitídy

ULTRAZVUKOVÁ
LIPOSUKCIA
LIPO LASER
RÁDIOFREKVENCIA
DERMOMASSAGER

STI FORMOVANIA
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLA
H OŠETRENÍ TVÁRE
POSTAV Y A PRÍSTROJOVÝC

Malacky, Záhorácka 52 | tel.: 0944 323 430 | www.sbodymalacky.sk | FB/sbodymalacky
Bratislava, Dúbravčícka 1 | tel.: 0940 654 927 | www.sbodydubravka.sk | FB/sbodydubravka

MA19-47 strana -
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16-0359

CHEMICKÝ PEELING
RÁDIOFREKVENCIA
SKIN SCRUBBER
MEZOTERAPIA
OXY PEEL

SLUŽBY

12
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www.kia.sk

PRÁCA PRE KAŽDÉHO

85_0765

PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

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

VSTAVANÉ
SKRINE
0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

63-0007

ZĽAVA -30%

Vstavané skrine Ondrúš

Občianska
riadková
inzercia

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

0903 150 740, 0905 4700264
264

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

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

KÚRENIE

15-0003

Chcete si
podať
inzerát?

30䝖/䜋;䜋36,"

efektívne
spoľahlivo

KLIMATIZÁCIOU

∙ 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

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

16-0060

» Hľadám kamarátku od
53-58r 0907369234

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.

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

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

MA19-47 strana -
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15-0024

16

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.

10-0031

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

A J E TO !

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

16-0044

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

68-06

15

16-0059

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

MALACKO

Menej štátu, nižšie
dane

13

AKCIA

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.
Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to najdôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes.
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj povinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená
so zodpovednosťou.

AKU SKRUTKOVAČ DCD790D2

Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí radšej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to,
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vyštrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon.
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revolúciu len hráme, lebo máme voľné
ruky a slobodu.

239 ,95

209 ,00

1x 18V
2 Ah

ŠPECIÁLNA CENA

UHLOVÁ BRÚSKA E492

Za seba a za stranu Sloboda
a Solidarita vám garantujem,
že dodržím slovo.

Richard Sulík
predseda SaS

Karol Galek

podpredseda SaS

ŠPECIÁLNA CENA

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

SDS+
800 W
2,6 J

16-0309

09-85

VŔTAČKA D25133

155 ,95

149 ,90
ŠPECIÁLNA CENA

Malacky

Navštívte našu predajňu:

Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY
KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2

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

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

0905 324 657

www.mavet.sk

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

MA19-47 strana -
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15-0185

Vedeli ste, že iba 1/3 z vášho účtu za elektrinu
je platba za elektrinu, zvyšok sú rôzne poplatky? Že v rámci porovnania výdavkov domácností
v EÚ je u Slovákov podiel platieb za energie jeden
z najvyšších? A že to bolo za Roberta Fica, kedy sa
v našich účtoch za elektrinu objavili alobalové dotácie a bola zneužitá podpora obnoviteľným zdrojom energie na kšefty s oligarchami?
Dnes už nikto neverí stabilným cenám energií,
tak ako ich kedysi sľuboval Robert Fico. Súčasné
rozdávanie 40 miliónov eur 76 vybraným energeticky náročným podnikom z našich daní je iba
odďaľovaním riešenia problému vysokých cien
elektriny.
Ide o typicky smerácke riešenie. V noci vám vykradnú špajzu a ráno prídu s kompótom. Kompót
však darovali iba pár podnikom, ktoré by radšej
uvítali systémové riešenie.
Strana SaS takéto riešenia má. Podarilo sa nám
presadiť ukončenie dotovania výroby elektriny z
domáceho uhlia, navrhli sme zníženie prenosových poplatkov či viaczdrojové financovanie obnoviteľných zdrojov energie. Výsledkom budú nižšie účty za elektrinu.
V priemere tak slovenská rodina
ušetrí na účtoch za elektrinu až
80 eur ročne. A firmy budú môcť
ušetrené peniaze použiť na vyššie
mzdy pre svojich zamestnancov.

00
129 ,00

2200 W
230 mm

15-0071

SaS zníži vaše účty za elektrinu
o 80 eur

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

Zdravý rozum je
najlepší recept

169 ,95

RELAX, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Občianske združenie Pohybovňa ďakuje Nadácii EPH

Problém
Problém je, že pohybu je
stále menej a to ako u dospelých tak aj u detí. Dôvodov nájdeme veľa a všetky
majú pôvod v zmene životného štýlu obyvateľstva

Riešenie
Riešenie je rozvíjať pohybové schopnosti komplexne. To je možné pomocou
viacerých disciplín, ktoré
do seba pekne zapadajú.
Najväčšie zastúpenie na

našich tréningoch majú 3
disciplíny:
Parkour
Je to všestranná pohybová
disciplína, v ktorej sa roz-

víjajú takmer všetky pohybové schopnosti. Veľmi
zjednodušená a skrátená
definícia hovorí, že „parkourista“ alebo „traceur“ sa
pri nej snaží dostať z bodu
A do B a to čo najefektívnejšie. Ak by sme chceli
parkour opísať podrobne,
potrebovali by sme podstatne rozsiahlejší text.
Najpodstatnejšie však je,
že parkour rozvíja nielen
fyzické schopnosti (sila,

neviditeľné bariéry. My ich
však dokážeme na tréningu využívať spolu. Ďalšie
jednoduché prvky z tancov
(breakdance, capoeira) či
z bojových umení (karate,
judo) dokážu ešte viac rozšíriť pohybový fond, a tým
vytvoriť pohyb ešte pestrejší. Telo neodlišuje aký
šport práve vykonáva. Telo
nerozmýšľa v svaloch, telo
rozmýšľa v pohyboch.
V roku 2019 sa občianske
združenie Pohybovňa z
Malaciek zapojilo s projektom Pohyb je náš život do
grantovej výzvy „Nadácie
EPH“ v grantovom programe ŠPORT NA DOSAH v
oblasti ZDRAVIE A ŠPORT.
Zakúpili sme potrebné
športové vybavenie a mladí športovci sa môžu venovať parkouru, gymnastike
a freerunningu. Fyzickým
tréningom detí sa zlepšuje
ich motorika aj pohybové
zručnosti.

známe už z antického Grécka. Pôvodná gymnastika
prešla veľkým vývojom
a dnes je známa skôr ako
športová gymnastika, a
tým sa zabúda na pôvodný
význam gymnastiky. Dnes
je známych množstvo odvetví ako zdravotná alebo
kondičná gymnastika.
Všetky tieto disciplíny sa
navzájom pohybovo podobajú, aj keď majú vlastné
pravidlá, ktoré vytvárajú

www.pohybovna.sk

Facebook: aiwsk

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

v pohodlí Vášho
domova

sobota
streda

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €
15-0239

7.12.2019

ŠT
UD
UJ

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.konstrukter.sk

strojárstvo
informatika
elektrotechnika
automechanika
autoelektronika

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

aj diabetické
a mykotické nohy

11.12.2019

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní
Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Miriam
tel.: 0915 677 453
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U NÁS SI NÁJDE
PRÁCU KAŽDÝ
od 850 do 1300 EUR

ZVÁRAČ - HORIZONTKÁR - VODIČ
VZV - OPERÁTOR VÝROBY A INÉ
ubytovanie zabezpečené - aj pre páry
16-0014

Devínska Nová Ves
J. Jonáša 5

PR
AX
UJ

Deň otvorených
dverí

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku

32-0172

0948 632 663

16-0153

Prenájom zdarma
Kapacita až 200 osôb
Individuálne menu
Profesionálny personál

/pohybovna
/pohybovna

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

predavačku
do predajne odevov
(aj dôchodkyňu)
mzda 580 € brutto
+ prémie

ZA
RÁ
BA
J

•
•
•
•

Stanislav Pálka
zakladateľ, tréner

pohybovna@gmail.com
/pohybovna

Prijmeme

Vianočný ﬁremný
večierok
Rodinná oslava či smútočné posedenie

Podarilo sa nám zapojiť
do tréningového procesu
aj deti, ktorých sociálna
situácia nie je priaznivá.
Chlapci a dievčatá tiež absolvovali v mesiaci júl 2019
letný tábor Pohybovne spoločne s ostatnými deťmi z
funkčných rodín.
Tréningové kurzy trvajú
približne 3 mesiace a plynule na seba nadväzujú.
Pracujeme s ucelenou
skupinou, ktorá sa spolu
vyvíja. Tréningy prebiehajú v priestoroch telocvične
Gymnázia na Ul. 1. mája
v Malackách a Cirkevnej
školy na Kláštornom nám.
1 v Malackách. Skupiny sa
odlišujú ako vekovým zložením, ale aj pohybovou
úrovňou členov. Na každom tréningu sú deti pod
vedením dvoch trénerov .
Ďakujeme Nadácii EPH za
podporu!

10-0215

Pohyb
Pohyb je veľmi všeobecný
pojem. Spoznáme ho už
pred narodením a sprevádza nás prakticky po celý
život. Zvykne sa hovoriť, že
život je pohyb. Obľubujú si
ho deti, mládež aj dospelí a
to v rôznych formách. Čím
viac pohybov sme schopní
vykonať, zopakovať alebo naučiť sa, tým viac sa
stávame naozaj funkční.
Dnes už dokonca vieme,
že pohybový stimul môže
byť v určitých vývinových
štádiách dôležitejší pre mozog ako „učenie v škole“. V
tomto prípade dáva fráza v
zdravom tele zdravý duch
ešte väčší význam.

celej planéty. Sedíme stále
viac, vytráca sa pohybová
pestrosť, teda človek a jeho
schopnosti
degenerujú.
Celé tisícročia sa naše telo a
samozrejme aj mozog vyvíjali na to, aby boli schopné
vykonávať rôzne činnosti
ako lezenie, plazenie, beh,
lov či plávanie. V súčasnosti však sledujeme trend znižovania pohybovej výkonnosti u dospelých, ale aj u
detí. Úlohy, ktoré sa nám
môžu zdať fyzicky veľmi
náročné, boli v minulosti
bežné. Ak sa zameriame
len na deti a ich pohybové
schopnosti za obdobie posledných 20 rokov zistíme
znepokojujúce výsledky,
pretože takmer vo všetkých
testoch prišlo k výraznému
zhoršeniu výkonnosti.

koordinácia,
rýchlosť...)
ale aj morálno-vôľové vlastnosti (rešpekt, snaha, spravodlivosť...).
Freerunning
Často krát je radený ako
súčasť parkouru. Rozdiel
je však v tom, že je viacej
akrobatický a využívajú sa
v ňom ozdobné prvky.
Gymnastika
Gymnastika je takmer najstaršie pohybové odvetvie

32-0137

Kto sme?
Náš názov Vám napovie
dostatočne, predstavíte si
pohyb.... a to nám stačí. To
je zámer, ktorý vyplýva zo
samotného názvu. Naším
cieľom je komplexne rozvíjať pohybové, ale aj mentálne schopnosti u detí,
mládeže a dospelých.
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Bezplatná infolinka: 0800 500 091

85_0690
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ZAMESTNANIE

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

Lekáreň v Gajaroch prijme skúsenú

SBS GUARDING s. r. o.

farmaceutickú laborantku

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách a Stupave

36-0007

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

VP sk B vítaný. Plat 800 € brutto
+ koncoročné odmeny a iné benefity.
Nástup ihneď.
Tel. č.: 0903 572 573

PONUKA PRÁCE

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

Prijmeme do APP Lozorno komisionovačov

PONÚKAME PRÁCU:

Práca na TPP.
Ponúkame: nenáročná práca vhodná aj pre absolventa, 3-zmenná prevádzka,
doprava zabezpečená
Plat: 5,30 EUR/hod. brutto, gastrokarta v hodnote 3,83 EUR/deň
Požadujeme: zodpovedný prístup k práci

• VODIČ VZV

800 € + prémie + príplatky + nadčas

• OPERÁTOR VÝROBY

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky

760 € + prémie + príplatky + mesačný bonus + nadčas

Mobil: +421 903 704 166 ~ Email: biznisgroup@biznisgroup.sk

PONUKA
PRÁCE

10-0196

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM
Továrenská 13, Malacky • info: 034 79 68 211

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Vysoká pri Morave

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

Asistent / ka obchodného
oddelenia s maďarským jazykom
Plat od 900 € ( brutto)
Príležitosť profesionálneho
a kariérneho rastu
Vhodné aj pre absolventov

Mzda od 820 € - 1 100 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

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

52-0171

Bližšie informácie:

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

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

15-0250

T. č.: 0908 488 261

V prípade Vášho záujmu,
prosím, kontaktujte:
p. Suchánková, 0918 634 251

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

16-0125

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/.

41-0143

41-0027

v stomatologickej
ambulancii v Senici

Kontakt: 0904 516 596
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32-0008-15

OBSLUHU
do novootvorenej
herne v Kútoch
Mzda: 5 EUR/h
0948 002 614

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

Zamestnám ZUBNÚ
ASISTENTKU/SESTRU

16-0349

PRIJMEME

15

10-0046

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ÚŽASNÁ SPOMIENKA NA NOVEMBER 89
Revolúcia neskončila, revolúcia trvá!
Tisícky ľudí na Námesti SNP a v
priľahlých bratislavských uliciach, lídri
všetkých demokratických opozičných
strán na jednom pódiu a odhodlanie
naplniť požiadavky Nežnej revolúcie
spred 30-ich rokov. Tak vyzerala
nezabudnuteľná oslava pádu totality
VEREJNOSŤ ZA SPRAVODLIVOSŤ pod
taktovkou hnutia OĽANO.
V nedeľný podvečer Námestie SNP, miesto
najväčších demonštrácií počas Novembra 89,
zaplnili davy ľudí. Tých, ktorí Nežnú revolúciu
zažili na vlastnej koži a v mrazoch stáli v uliciach
našich miest. No aj tých, ktorí sa už narodili
v demokracii, ale uvedomujú si ako ľahko
môžeme o svoju slobodu prísť.
Všetci upierali svoje pohľady na jedného z
lídrov Novembra 89 Jána Budaja. Ani po 30-ich
rokoch sa totiž nepodarilo naplniť všetky ciele
a požiadavky, ktoré počas novembrových dní
zazneli v uliciach po celom Slovensku. Medzi
ne patrí očista polície, prokuratúry a súdov od
poskokov mafie.

Táto výzva z roku 1989 nestratila nič na svojej
aktuálnosti ani v roku 2019.
„Nemôžeme veriť, že máme nestrannosť
súdov, nemôžeme veriť, že máme
nestrannosť prokuratúry, nemôžeme sa
spoliehať na to, že máme právny štát. Ak
by bol, tak by by v kúte na Námestí SNP
nebol improvizovaný pamätník dvoch
mladých snúbencov Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej,“ vyhlásil z pódia Ján Budaj.
Bol to úžasný večer a symbolicky po tridsiatich
rokoch od revolúcie sme spolu dali jasne najavo,
že túžba ľudí po spravodlivom Slovensku je
neskutočne silná. ,,Dokážeme vyhrať len
vtedy, keď za spoločný cieľ bojujeme
zomknutí. Platilo to pred tridsiatimi rokmi
a platí to aj dnes. Revolúcia neskončila,
revolúcia trvá. Trvá v srdci každého z nás,
ktorí veríme v ideály Novembra 89,” doplnil
líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Výnimočnosť
spomienky VEREJNOSŤ ZA SPRAVODLIVOSŤ
umocnili aj lídri všetkých demokratických
opozičných strán, ktorí prijali pozvanie a z pódia
sa prihovorili celému Slovensku.

Igor Matovič, Anna Záborská, Gábor Grendel, Ján Budaj

Pre definitívne očistenie
Slovenska od nánosov
komunistického režimu
OĽANO dlhodobo
presadzuje:
-> výmena kádrov KSČ a
ŠTB vo vedení krajiny a
štátnych orgánov
-> zrušenie výsluhových
dôchodkov bývalým
ŠTBákom

Nášho bojovníka proti mafii a rozkrádaniu na ministerstve obrany
a vo Vojenskom spravodajstve Jara Naďa obvinila NAKA z toho, že vraj
vyzvedal na ministerstve utajované skutočnosti (rozkrádať sa má podľa
nich len tajne). Na takéto podlé útoky a zneužívanie moci sme pred
každými voľbami zvyknutí a prichádzajú práve vo chvíli, kedy sa reálne črtá
vytvorenie silnej opozičnej koalície, ktorá môže vyhrať voľby.
Jaro Naď neúnavne poukazuje na šafárenie Slovenskej národnej strany na
Ministerstve obrany SR. Vďaka jeho odhaleniam o vopred dohodnutých
tendroch na obrnené transportéry, či radary vláda dočasne zastavila ich nákup.
V prípade tendra na vozidlá 4x4 už pochybný tender zastavil aj Úrad pre
verejné obstarávanie. Aj preto niekoľkokrát žiadal odchod ministra obrany
Petra Gajdoša, ale aj odobratie rezortu obrany spod krídel SNS. Po tom, čo sa
prednedávnom prevalili ďalšie kauzy šéfa vojenských tajných Jána Balciara,
ktorý si užíva miliónové majetky, Jaro sa mu postavil a vyzval ho na odchod.

Stojíme pri Jarovi a spolu s ním budeme bojovať s mafiou, ktorá sa ani po
odchode viacerých policajných funkcionárov neštíti zneužívať bezpečnostné
zložky na bezhraničnú šikanu tých, ktorí im šliapu na otlaky.

Jaro Naď

POSLEDNÉ ODHALENIA
JARA NAĎA
JÚL 2019
ZASTAVENIE
NETRANSPARENTNÝCH
TENDROV V ARMÁDE

- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur

JARO UŠETRIL OBČANOM SR
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!
SEPTEMBER 2019
BALCIAR
MUSÍ OKAMŽITE SKONČIŤ!
Šéf vojenských tajných má majetky
v hodnote miliónov eur.

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
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Eštebácke praktiky
aj 30 rokov po
revolúcii

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

Ján Budaj

