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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

15
-0

00
5

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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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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7MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

od 1,10

Sudové a
fľašové víno
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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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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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SLOVENSKÝ OBCHODÍK

MALACKY,  Mierové nám. 562
(oproti súdu),  0908 829 323

www.facebook.com/obchod.naše

× originálne darčeky
× hand made výrobky
× hračky,  sviečky
× módne doplnky 
× ponožky,  pančuchy
× čokolády,  čaje,  alkohol

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 8
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 PREDAJ 
MLÁDOK
od marca 2020
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MALACKO

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

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

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

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

DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Spôsobujú vám schody problém?

Viac ako
600 000
Stannah
zákazníkov

na svete

Stannah Vám ponúka stoličkové 
výťahy na všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, ako 
získať na zakúpenie štátny 
peňažný príspevok.

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd   1 22.10.19   14:46

Nebuďme otrokmi slobody

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nastáva čas zamyslenia, očakáva-
nia, čas príchodu. Rok stiekol ako 
prívalová voda z kopcov a čím je člo-
vek starší, tým je ten rok akýsi kratší. 
Ako dni v tomto období. Vážení čita-
telia, začína sa nám veľmi zvláštne, 
miestami krásne obdobie, v inej po-
dobe zas čas hádok, bojov o moc. 

Ide o morálku, spravodlivosť, ide o 
antagonizmus dobra a zla. Stále je tu 
pred očami ten prastarý biblický prí-
beh o tom, ako sa zlo snažilo zlikvido-
vať prichádzajúce dobro, o chudobnej 
maštali a vyhnanstve a o zlatom lesku 
palácov moci, ktorá sa v určitý čas 
rozsýpa ako chatrč pri závane jarného 
vetríka. Lebo je neudržateľná a lebo aj 
tak nie je najvyššia, hoci sama je o tom 
presvedčená.

V tejto súvislosti vám ponúkam 
obraz zo starozákonnej knihy proroka 
Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba 
prichádzal ktosi ako Syn človeka; pri-
šiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred 
neho.“

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na zna-
menia čias: „Keď sa toto začne diať, 
vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 

blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28)

Advent a jeho začiatok teda určite 
nie je iba nedeľa, strávená niekde vo 
veľkom nákupnom centre. Nie sú to 
tašky plné tovaru a vzdychajúce gazdi-
né, ktoré lamentujú, kam s ním doma. 
Dokonca to nie sú ani štyri sviečky, kú-
pené v akciovej zľave, no aj tak predra-
žené a postavené do radu za seba ako 
nejaká bezduchá priamka. Advent je 
kruh. Aj preto veniec v tvare kruhu. Je 
to koniec starého a začiatok nového. 
Večne sa opakujúci.

 „Dávajte si pozor, aby vaše srd-
cia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Chcete ve-
dieť čím? Lukáš to jasne vymenúva 
- „obžerstvom, opilstvom, starosťou 
o pôžitky.  Patrón maliarov, lekárov a 
liečiteľov o tom písal pred dvadsiatimi 
storočiami, no v inej podobe 
je to platné aj dnes.

Začína sa  Advent 
– áno, Advent sa píše s 
veľkým písmenom. Do-
kážete si nájsť čas 
na ticho...? Je to 
pozvanie... 

PRÁCA PRE KAŽDÉHO
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0800 500 091 - www.konstrukter.sk
PRACOVNÉ PONUKY V ČR. MUŽI - ŽENY - PÁRY. Mzda od 850 do 1300 EUR
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16
-0

01
6

» 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
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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
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Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

náradia

• predaj 
• prenájom

Prívesné vozíky Pongratz
          už aj
v Malackách
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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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Dňa 27. no-
vembra 2019 
sme si pripo-
menuli 1. vý-
ročie úmrtia 
našej mamy, 
starenky, prastarenky Otílie 
Slobodovej z Veľkých Levár. S 
láskou spomínajú dcéra, zať, 
syn, vnuci a pravnuci. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Dňa 27. 11. 
2019 uplynuli 
3 roky, čo nás 
navždy opus-
til náš milo-
vaný manžel, 
otec, dedo Ján Wirth z Kosto-
lišťa. S láskou spomína naj-
bližšia rodina. Kto ste ho po-
znali a mali radi, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Dňa 2. 12. 2019 
si pripomína-
me nedoži-
tých 100 rokov 
nášho drahé-
ho otca Štefa-
na Stankovského zo Stupavy. 
S úctou spomínajú synovia 
Štefan a Karol s rodinami a 
vnúčatá. Spomínajte s nami.

Sú vety, kto-
ré mu už 
nep ov ieme, 
sú chvíle, na 
ktoré nikdy 
nezabudne-
me. Dňa 3. 12. 2019 si pripo-
míname 2. výročie úmrtia 
nášho drahého Františka 
Pokopa z Malaciek. S lás-
kou spomínajú manželka, 
dcéra a synovia s rodinami. 
Spomínajte s nami.

Stále je ťaž-
ko a smutno 
nám všet-
kým, nič už 
nie je také, 
aké bolo 
predtým. Všade okolo chý-
ba aj po rokoch Tvoj hlas, 
mal si rád život, my Teba 
a Ty nás. Dňa 7. decembra 
2019 uplynie 6 rokov od 
náhleho odchodu nášho 
najdrahšieho Františka Ko-
vačovského z Malaciek. S 
láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéra s rodinou, 
ostatná rodina a známi.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY

Medzi všetkými ochoreniami nie je 
žiadne také, kde chorý môže veľmi ak-
tívne zasahovať do liečby a navyše s ta-
kým úspechom ako v prípade diabetes 
mellitus. 

Na stave, vývoji a prognóze choroby sa 
samotný diabetik podieľa neuveriteľnými 
75-85 percentami! Je to oveľa viac ako pri 
iných ochoreniach a dokonca aj oveľa viac, 
ako dokážu aj najmodernejšie lieky. Diabe-
tik tak má obrovskú výhodu oproti pacien-
tom s inými diagnózami. Môže, a dokonca 
sa musí zapájať do liečby. Aktívna účasť na 
liečbe znamená dodržiavanie režimových 
opatrení. Znamená to upraviť stravovacie 
zvyklosti a  ovplyvniť – zväčša zvýšiť fy-
zickú aktivitu. Jedno aj druhé je hlboko za-
korenené v každom z nás. Vyžaduje to veľa 
pevnej vôle, niekedy aj sebazapierania, ale 
výsledkom je zdravie a to je uznávané za 
najväčšiu hodnotu, nielen podľa známeho 
latinského príslovie. 

Diabetes mellitus je špecifický tým, že:
• môže byť riadený samotným diabetikom 
na 75 – 85 percent,
• diabetik je včas upozornený na dôleži-
tosť racionálneho stravovania, 
• diabetik, ktorý si zoberie za svoje odpo-
rúčané režimové opatrenia, môže ovplyv-
niť aj zvyklosti celej rodiny, usmerniť stra-
vu a  aj fyzickú aktivitu a  tým aj zdravie 
ostatných členov rodiny,
• ochorenie zväčša nebolí, je lepšie, ak pa-
cient nepociťuje fyzickú bolesť. Na druhej 
strane ale je to aj nevýhoda, lebo často 

chýbajú varovné príznaky, ktoré sú moti-
váciou k liečbe. 

Diabetes mellitus je zväčša celoži-
votné ochorenie.  
Napriek tomu, že aj správna liečba ne-
znamená úplné vyliečenie, pri jej uplat-
ňovaní jednoznačne dochádza k odďa-
ľovaniu a predchádzaniu dlhodobých 
následkov. Ideálna liečba je založená 
na aktívnej spolupráci pacienta – dia-
betika a lekára – diabetológa. Liečbu 
predstavuje komplex opatrení, kde 
jednotlivé zložky sú rovnako dôležité 
a  navzájom nezameniteľné: dodržia-
vanie diétnych opatrení, fyzická aktivita 
a užívanie liekov alebo podávaní inzulí-
nu v prípade nutnosti. Výnimkou je cuk-
rovka 1. typu, kedy je inzulín potrebný 
už od rozpoznania diagnózy U všetkých 
ostatných typov diabetu u  väčšiny dia-
betikov je pri dodržiavaní diéty so zní-
ženým obsahom cukrov a tukov a zmene 
prevažujúceho sedavého spôsobu života 
za zvýšenú fyzickú aktivitu možné pre-
dísť nielen užívaniu tabliet a  inzulínu, 
ale aj všetkých sprievodných kompli-
kácií. Jednotlivé kroky sú 
navzájom nezameniteľ-
né – tablety a inzulín 
nedokážu nahradiť ne-
dodržiavanie stravova-
cích odporučení alebo 
fyzickú pasivitu.

Cukrovka - jej výhody a potrebná liečba

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

metabolizmu a výživy
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Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť,
nám zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám veľmi, mama naša.

Dňa 30. novembra 2019 uplynuli 2 roky
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustila
naša milovaná mama, babka

EVA TROKŠIAROVÁ z Malaciek.
S láskou a bolesťou v srdci spomína manžel, deti Lucia,
Janko s manželkou, vnúčence Timea, Patrik a Sedrik.
Kto ste ju poznali a mali radi, prosíme, venujte jej tichú
spomienku spolu s nami.
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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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Predám autocisternu Liaz - 150 pojazdnú
alebo na súčiastky aj so zmluvnou prácou

v Malackách a okolí. Tel.: 0905 480 423 
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Bližšie informácie na tel. č. 0917 760 244 alebo
na odkaze https://www.stupava.sk/uradna-tabula/

oznamy-mesta/mesto-ponuka-na-predaj-prebytocny
-majetok-nakladne-auta-4358.html?kshowback=

Mesto Stupava ponúka
na predaj prebytočný majetok mesta:
» nákladné autá PRAGA V3S fekál – dočasne
   odhlásené z evidencie motorových vozidiel,
   min. cena 1500 €
» LIAZ CAK na súčiastky za min. cenu 1000 €

Kritériá hodnotenia: najvyššia ponuka
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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parcely reg. "E"KN č. 671/1, druh pozemku 
ostatné plochy, zapísaného na LV č. 2035 
v k.ú. Láb, oddelenej geometrickým plánom 
č. 89/2019 vyhotoveným dňa 10.10.2019 
Martinom Foltýnkom - IPS - Geo, geodetické 
práce, IČO: 37028286, overeným Okresným 
úradom Malacky, katastrálnym odborom, 
dňa 17.10.2019 pod č. G1-1343/2019, pre 
novovytvorenú parcelu  registra "C" 
č. 671/80, spôsobom priameho predaja 
Ľubomírovi Mäsiarovi za cenu vo výške  
stanovenej znaleckým posudkom, t.j. za 
cenu 15 €/m2, celková kúpna cena je 1395 €. 

Lehota na doručenie cenových ponúk 
záujemcov je určená do 11.12.2019 do 
18:00 hod.

OBEC LÁB
zverejňuje zámer predať časť
o výmere 93 m2 z pozemku15
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9ŠTUDUJ   
    P

RAXUJ   
    Z

ARÁBAJ

Deň otvorených
dverí 
Devínska Nová Ves
J. Jonáša 5

strojárstvo
informatika

elektrotechnika
automechanika
autoelektronika

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

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516

sobota

7.12.2019
streda

11.12.2019
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PRIJMEME PREDAVAČKU,
NÁSTUPNÝ PLAT 760 € V HRUBOM.

BLIŽŠIE INFO V PREDAJNI.

PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH VÝROBKOV

• klobásky
• jaternice
• údené mäso

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.

• bravčová masť
• slanina
• oškvarky...

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY NA

VIANOČNÉ MÄSO
A KLOBÁSKY

AKCIA
OD UTORKA 3. 12. 2019

KURACIE
ŠTVRTE

CHLADENÉ

€ 1.50 € 3.90

BRAVČOVÉ
PLECE

€ 2.40 € 4.90
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» Predám prívesný vozík.
Tel. 0911393881

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521

BYTY - PREDAJ 03

» 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, nie som 
RK.Tel. 0948091425
» Predám 1-izb byt 40 m2 
2/8 posch., kompletná re-
konštrukcia, prerobený na 
1,5 izb, + kuchynský kút, za-
riadený, Malacky 0910 780 
313.Tel. 0915899031
» Predám 4-izbový zrekon-
štruovaný byt v centre Ma-
laciek, tel.č. 0948052223
» Predám pekný 2-iz-
bový byt v Malackách. 
0944177497

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem zariadenú 1 
izbu komfort v RD v Zohore.
Tel. 0903361804
» Prenajmem zariade-
ný 1-izb RD vo Veľkých 
Levároch, bez detí.Tel. 
0919191018
» Prenajmem 3-izb za-
riadený byt v Závode.Tel. 
0903403364
» Prenajmem RD v Malac-
kách, tichá lokalita.Tel. 
0903403659
» Dám do prenájmu 3-izb 
zariadený byt Ma, Malé ná-
mestie.Tel. 0905657710
» Prenajmem 2-izbový byt 
v blízkosti nemocnice a zá-
mockého parku, byt je kom-
pletne zariadený, sporák, 
rúra, mikrovlnka, TV, wifi, 
práčka, satelit, 1 miesto na 
parkovanie, cena 600 € / 
mesačne.Tel. 0903140594
» Prenajmem 1,5-izb byt Ma 
sídlisko Juh.Tel. 0911636589
» Prenajmem zariade-
ný 2izb.byt v Stupave 
cena 500 s energiami Tel: 
0917595682

DOMY - PREDAJ 05

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

Spôsobilosť na právne úkony, označo-
vaná aj ako svojprávnosť, predstavuje 
spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými 
úkonmi nadobúdať práva a brať na 
seba povinnosti.

Znamená to právoplatne vstupovať 
do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy, 
robiť všeobecne záväzné právne úkony, 
ktoré nesú určitý právny následok. Právna 
úprava spôsobilosti na právne úkony fy-
zických aj právnických osôb sa nachádza 
v Občianskom zákonníku. Spôsobilosť na 
právne úkony nadobúdajú fyzické oso-
by dovŕšením osemnásteho roku života. 
Táto spôsobilosť môže byť obmedzovaná 
v medziach zákona. Spôsobilosť na právne 
úkony zaniká smrťou, podobne ako spôso-
bilosť na práva a povinnosti, prípadne roz-
hodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti 
na určité právne úkony. 

Právnickej osobe vzniká spôsobilosť 
na právne úkony spolu so spôsobilosťou na 
práva a povinnosti. U právnickej osoby sú 
tieto spôsobilosti chápané ako celok a vzni-
kajú dňom zápisu do obchodného registra, 
čiže dňom vzniku právnickej osoby alebo 
výnimočne jej založením, ak nemá povin-
nosť zápisu. Spôsobilosť na právne úkony 
pri právnickej osobe  zaniká dňom výmazu 
z Obchodného registra alebo dňom jej zru-
šenia, ak nemá povinnosť zápisu. Právne 
úkony za právnickú osobu vykonávajú jej 
orgány, ktoré sú na to opravné. 

Pri fyzických osobách sa rozlišu-
je úplná spôsobilosť na právne úkony 
a čiastočná spôsobilosť na právne úkony. 

Spôsobilosť na právne úkony pred pln-
pletosťou možno nadobudnúť iba uzatvo-
rením manželstva, ato pod podmienkou, 
že manželstvo uzavrie osoba staršia ako 
šestnásť rokov a súd udelí súhlas s takým-
to manželstvom. Maloletí majú spôsobilosť 
len na také právne úkony, ktoré sú svojou 
povahou primerané rozumovej a  vôľovej 
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. 

Počas života fyzickej osoby môže dôjsť 
k obmedzeniu spôsobilosti na právne úko-
ny, resp. obmedzenie svojprávnosti, ale 
len za zákonom presne stanovených pod-
mienok. Občiansky zákonník pripúšťa aj 
pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na 
právne úkony, resp. pozbavenie svojpráv-
nosti, čomu ale v súčasnosti bráni právna 
úprava obsiahnutá v Civilnom mimo-
sporovom poriadku, ktorý s  pozbavením 
spôsobilosti na právne úkony už nepočíta 
z dôvodu rozporu s ľudsko-právnymi štan-
dardmi. 

Súd v rozhodnutí o obmedzení spôso-
bilosti na právne úkony zároveň určí roz-
sah tohto obmedzenia. Mal by v rozhod-
nutí uviesť výpočet právnych úkonov, na 
ktoré fyzická osoba nie je spôsobilá. Spô-
sobilosť na všetky ostatné právne úkony 
pritom ostáva nedotknutá.

Spôsobilosť na právne úkony

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

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

VIANOČNÁ
PONUKA

HUSQVARNA 130

€ 175.00

€ 189.00

» Výstupný výkon: 1.5 kW
» Dĺžka vodiacej lišty (palce): 14"
» Rozstup reťaze: 3/8" mini
» Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): 4.7 kg

HUSQVARNA 450 e-series
» Výstupný výkon: 2.4 kW
» Dĺžka vodiacej lišty (palce): 15"
» Rozstup reťaze: .325"
» Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): 5.1 kg

HUSQVARNA 560 XP
» Dĺžka vodiacej lišty (palce): 15"
» Rozstup reťaze: .325"
» Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia): 5.9 kg

€ 475.00

€ 519.00

€ 759.00

€ 825.00
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STENOVÉ

NÁBYTKOVÉ

„NEMUSÍ TO  
TAKTO DOPADNÚŤ“

TREZOROVÉ DVERE A PANICROOM

NA SPISY

NON STOP
0905 926 822

PREDAJ A SERVIS TREZOROV

OHŇOVZDORNÉ

DÁTOVÉ

ZBRAŇOVÉ

EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43 , Bratislava, tel.: 02/ 5262 3685, eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk
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» Predám 2-podlažný RD v 
Gajaroch vhodný na 2-ge-
neračné bývanie, rozloha 
pozemku 10,3 ára, cena do-
hodou.Tel. 0905438605
» Predám starší rodinný 
dom v Záhorskej Vsi, so zá-
hradou, výmera 475 m2.Tel. 
0903627124

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

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
» Predám stavebnú mie-
šačku 160 l.Tel. 0911393881
» Predám oqadriku na 
ohrev vody 0944255858

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám rozkladací jedá-
lenský stôl, po rozložení 
ovál o rozmere 90 x 120 
cm, cena 30 € + dohoda.Tel. 
0903158851
» Predám dve váľandy s 
bočným čelom a úložným 
priestorom, cena 30 € / ks 
+ dohoda.Tel. 0903158851
» Kto daruje za odvoz obý-
vaciu stenu, kuchynskú lin-
ku a šporák na bombu.Tel. 
0949688583

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
» Predám ošípané od 130 
do 140 kg. Cena dohodou.
Tel. 0944682112
» Predám ošípané.Tel. 
0915284292
» Predám kŕmnu mrk-
vu a cukrovú repu.Tel. 
0905695828
» Predám pšenicu.Tel. 
0915284292
» Predám odstavčatá.Tel. 
0904112637
» Darujem 6-mesačné-
ho furmanského vlčiaka 
z rodinných dôvodov.Tel. 
0911393881
» Predám korely, rozely a 
mladé kozy po dobrých doj-
kách.Tel. 0908776226
» Predám čínske kačice bie-
le a kamerunskú kozičku.
Tel. 0917466935

Občianska
riadková
inzercia

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

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Koľko expertov sa zrazu vyrojilo 
okolo politických strán takto pred 
voľbami. Poznám texty rôznych 
odborníkov, no o niektorých „škol-
ských“ politikoch som nepočul, 
hoci sú pasovaní za predstaviteľov 
školstva. 

Môžeme sa tešiť zase na takých, čo 
sa nechajú obklopiť „odborným“ tí-
mom a zabetónovanými štruktúrami 
na ministerstve a budú nimi ovplyvne-
ní. Chodiť do školy nie je kvalifikácia 
na jeho zmenu. Potom získa politik 
funkciu, bude presadzovať svoju kon-
cepciu bez komplexného pohľadu a 
bez odstránenia malých, no zásadných 
každodenných problémov vyučovania. 
Bez toho sa neoplatí prejsť k vyšším 
koncepciám.

Najčastejšie sa noví politici prezen-
tujú tým, že sa majú robiť interaktívne 
hodiny, má sa posilňovať kritické mys-
lenie, nemá sa memorovať a pod. Mrzí 
ma, keď sa prezentujú v médiách ľudia 
(mentori, popularizátori), čo ponúkajú 
deťom vzorové vyučovanie ako kon-
trast k štandardným vyučovacím ho-
dinám. Menej sa ukazuje, koľko práce 
je za tým a koľko inej (zbytočnej) práce 
učitelia musia robiť okrem vyučovania. 
Okrem toho, materiálne podmienky 
škôl nie vždy dovoľujú realizovať veľ-
kolepú hodinu. Ďalším problémom je 
aj čas. Príčin je mnoho, ale isté je, že 
schopnosť učenia sa žiakov klesá. Preto 
učiteľ potrebuje viac času na vysvetle-

nie témy. Samozrejme, môže ju názor-
ne vyložiť, len je otázne, čo si žiaci z 
nej zapamätajú, keď si nemusia písať 
poznámky a nemajú sa učiť. Ak má byť 
učebná téma prostriedkom vzdeláva-
nia, musí byť aj teoreticky reflektova-
ná. Aby ju aj žiak mohol v budúcnosti 
opakovať, aplikovať, transformovať. Čo 
z toho, keď žiak uvidí chemickú šou, 
bez toho, aby pochopil reakcie, ktoré sa 
pred jeho očami dejú? Alebo budeme 
viesť školu prchavými vizuálnymi zá-
žitkami a spoľahneme sa na internet? 

Diskusie, debatné hodiny či kritic-
ké myslenie sú úžasné metódy, ktoré sú-
časných žiakov bavia. Ale ak majú byť 
takéto hodiny efektívne, opäť to pred-
pokladá prípravu, štruktúru a hlavne 
redukciu osnov. Teda, ak to nemá byť 
zbytočná jednorazová aktivita. Hodiny 
bez výkladu či diktovania poznámok? 
Veľmi by sa mi páčilo viesť dialóg o 
téme. Sú však žiaci pripravení učiť sa 
z počutého bez písania poznámok? 
Máme učebnice, ktoré sú také spoľahli-
vé, že netreba písať poznámky? 

Úplne súhlasím, že vyučovanie tre-
ba inovovať. Avšak nesmie to byť tak, 
že sa to uloží ako povinnosť učiteľom 
bez systémovej zmeny prípravy učite-
ľov, úpravy legislatívy a bez odstráne-
nia prekážok, ktoré nás doslova nútia 
ísť po starom. Uvedomujú si toto všetko 
novodobí experti?   

Novodobí experti

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
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0,40
králik s liečivom,
nosnice, brojlery
a kačice, bažant,
ovce, kozy,
ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

Pri predaji viac
ako 30 ks koží

5kg KRMIVA
ZDARMA!

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
13.12. 2019

24.1. , 14.2. , 6.3. , 27.3. 2020
Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová . . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
19.12. 2019

9.1. , 30.1. , 20.2. , 12.3. 2020
Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence 10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.

Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján . . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre . . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.
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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
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1 + 20 MIEST
1 + 52 MIEST

Kontakt: 0903 472 651 

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
MIKY - TRANS
s.r.o.
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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AUTO ROKA 2019 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE!
Odvážne kombi s radikálnym dizajnom, štýlovými bezrámovými oknami, variabilným priestranným interié-
rom 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.

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

BONUS AŽ 1.500 €
SERVISNÁ ZMLUVA OPTIWAY V HODNOTE  3.300 € ZADARMO
PRE SKLADOVÉ VOZIDLÁ

0 % LEASING A 4 ROKY ZÁRUKA

A ČO POHÁŇA VÁS?
NOVÝ PEUGEOT 508 SW

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

PEUGEOT
6. – 7. 12. 2019

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

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

s plnou nádržou.
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» Predám zemiaky na zim-
né uskladnenie, ružové a 
žlté, 25 kg balenie, ena 0,60 
€ / 1 kg.Tel. 0915957746
» Vykúpim vlašské orechy.
Tel. 0915957746
» Predám mláďa su-
chozemskej korytnačky. 
0907723563 Skalica

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim staré mince, ban-
kovky, odznaky, vyzname-
nania, pohľadnice, knihy a 
starožitnosti aj poškodené. 
Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» 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
» Predám cirkulár 7,5 kW, 
šrotovník 24-kladivkový.Tel. 
0902687710
» 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

RÔZNE - INÉ 14

» Hľadám učiteľa / učiteľ-
ku slov.jazyka na prepis, 
oprau 120 strán A4.Tel. 
0902661316
» Predám orechy tohtoroč-
né 0949160096
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, 
staré pohľadnice a knihy. 
0908707350

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

www.konstrukter.sk

Bezplatná infolinka: 0800 500 091

- PRÁCA S POČÍTAČOM

- PRÁCA NA VZV

od 850 do 1300 EUR

PRACOVNÉ PONUKY
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Brandys nad Labem, ČR
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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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HUMBOLDT IDS
Hľadáme lektorov NJ a AJ 
na živnosť pre oblasť Malaciek.
Mail: humboldt@humboldt.sk   
Kontakt:  0918 103 138
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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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Vodič z povolania ponúka svoje
služby. Tel. : 0911 015 931 

32
-0

17
6

KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 9.12. 2019
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0911 566 799 0904 466 799
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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

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.

Vtipy 
týždňa

» - Jean, dnes je vonku ale 
hustá hmla, že?
- Nie, pane, to nám horí 
dom.
- To je hrozné, Jean, a práve 
v takej hmle.

» - Jean, prší vonku?
- Áno pane, prší ako z krhly.
- Tak choď vyvenčiť rybičky.

» Jedného rána po preflá-
movanej noci sa pýta lord 
svojho sluhu:
- James, má náš záchod 
dvojkrídlové dvere?
- Nie, pane.
- Tak som potom včera  bol 
v skrini.
     » redakcia
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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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Chcete u nás 
pracovať akop
PREDAVAČ/KA –
POKLADNÍK/ČKA

COOP Jednota Senica,
spotrebné družstvo, hľadá do svojej prevádzky
v MALACKÁCH zamestnancov na pozíciu

PREDAVAČ/KA – POKLADNÍK/ČKA
Mzda od 710 €. Nástup ihneď. Práca v stabilnej slovenskej
obchodnej spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty
mzdy. Informácie na tel. č.: 0905 864 236 
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VOLAJ IHNED:
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• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

PRÁCA IHNED
EURO    personal
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hľadá pracovníkov do skladu do Nemecka
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 8€ netto/hod.
   možnosť nadčasov, ubytovanie ZADARMO
   nástup možný ihneď

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách a Stupave

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

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

0908 979 469
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Telefonáty s manželkou, s deťmi, či s 
mamou. Tajní agenti odpočúvali všetky 
súkromné rozhovory nášho tieňového 
ministra obrany Jara Naďa viac ako rok. 
Režiséri tohto totalitného procesu ostali 
asi veľmi sklamaní, keď nič nezistili. A tak 
si obvinenie vymysleli.
Výsledkom je komplot, že „vyzvedal“ závažné 
informácie a ohrozil bezpečnosť tohto štátu. 
Inak povedané - Jara obviňujú, že sa opýtal 
na informáciu, o ktorej nevedel, že je tajná. 
A aj keď žiadnu odpoveď nedostal, podľa 
tajných služieb tým spáchal trestný čin.
Premiér Peter Pellegrini
dokonca zvolal bezpečnostnú 
radu štátu! Škoda, že tak 
neurobil v momente, keď na 
Slovensku zavraždili novinára, 
keď sa zistilo, že Marián Kočner 
lustroval tých, čo o ňom 
písali, kupoval si rozsudky a 
zneužíval všetky bezpečnostné 
zložky tejto krajiny. Nevadili 
mu ani škandalózne nahrávky 
Dobroslava Trnku s Kočnerom, 
ani napojenie bývalého 
podpredsedu parlamentu Martina Glváča 
na mafiu. „Premiér Pellegrini ukázal, 
že skôr ako slušnosť a charakter sú mu 
blízke praktiky komunistickej štátnej 
bezpečnosti, a neváha ich využiť na 
umlčanie človeka, ktorý bojuje proti 
korupcii a len za tento rok občanom 
Slovenska ušetril približne miliardu eur na 
pochybných tendroch v armáde,“ povedal 
na Jarovu obranu Igor Matovič.

Po tom, čo sa Jaro Naď mohol pozrieť do 
spisu zistil niečo neuveriteľné. Trestné 
oznámenie na Jara podal šéf Vojenského 
obranného spravodajstva Ján Balciar! 
Na Balciarove majetky v hodnote miliónov 
eur dlhodobo poukazoval práve Jaro a 
žiadal jeho odchod z funkcie. Podľa Jara 
zneužila štátna moc svoje kompetencie. 
„30 rokov po revolúcií, šéf vojenského 
spravodajstva dáva odpočúvať jemu 
nepohodlných občanov Slovenska na 
základe výmyslov. Príslušníci NAKA im 
následne vznášajú obvinenia a zabavujú 

telefóny a premiér Pellegrini 
hovorí o bezpečnostnej hrozbe 
pre SR. Vitajte na Slovensku v 
roku 2019,“ dodal Jaroslav Naď.
Hnutie OĽANO sa však nedá 
zastrašiť. Už 10 rokov odvážne 
bojujeme presne proti takým 
ľuďom, akým je Ján Balciar 
a jemu podobní politruci na 
Ministerstve obrany SR. 
Chránime peniaze nás všetkých 
a nenecháme ich rozkrádať. Žiaľ, 
zobudili sme sa v časoch, kedy 

môžeme byť pre našu 
prácu prenasledovaní 
a odpočúvaní. Napriek 
tomu nepoľavíme a 
do najbližších volieb 
ideme s tým, aby 
sme tento prehnitý 
systém očistili a tých čo 
okrádali štát postavili 
pred spravodlivý súd.

VYKONŠTRUOVANÝ PROCES PROTI
JAROVI NAĎOVI: OBVINENÝ 
ZA OTÁZKU BEZ ODPOVEDE!

Nominantka Smeru-SD na Najvyššom súde 
Monika Jankovská si s Mariánom Kočnerom 
nielen písala, ale sa s ním aj stretla! Potvrdila 
to komisia Súdnej rady, ktorá prípady 
skorumpovaných sudcov vyšetruje.
Predseda komisie Dušan Čimo dokonca hovorí, 
že komunikáciu cez aplikáciu Threema už 
nemusíme ani nazývať ako “údajnú”. Sudcovia 
tak potvrdili, že Jankovská si s Kočnerom 
vymenila viac ako 5 tisíc správ, v ktorých 
dohadovali rozsudky v prospech mafie. Ďalšie 
stovky správ si s Kočnerom vymenil jeho 
ďalší poskok v parlamente - Martin Glváč, 
ktorý mu pomáhal vybavovať stretnutia s 
vysokopostavenými úradníkmi tohto štátu.
Od momentu, keď sa hnutie OĽANO postavilo 
pred Najvyšší súd SR a žiadalo okamžitý 

odchod štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej 
zo svojej funkcie, počúvali sme množstvo 
nezmyslov z úst predstaviteľov strany Smer, 
ktorí štátnu tajomníčku obhajovali. Poslanci ako 
Ľuboš Blaha, označovali celú komunikáciu cez 

Threemu za nezmysel, šírili o nej hoaxy a Robert 
Fico sa bývalej štátnej tajomníčke dokonca 
poďakoval za „dobre odvedenú prácu“.
Threema je skutočná a hovorí o obludnom 
prepojení mafie na bezpečnostné zložky 
štátu. Mafia prerástla na súdy, do polície 
a dokonca aj na generálnu prokuratúru! 
To všetko s pomocou nominantov a 
funkcionárov strany SMER-SD. Tu však jej 
popredný predstaviteľ a premiér Peter 
Pellegrini nevidí riziko, na základe ktorého 
by zvolal bezpečnostnú radu štátu.
Aj v tomto prípade sa hnutie OĽANO ako 
prvé postavilo na barikády a žiadalo odchod 
“škodných” v slovenskej justícii a politike. 
Veríme, že už vo februári definitívne všetci 
spolu porazíme mafiu!a 

DOSŤ BOLO 
KLAMSTIEV SMERÁKOV: 
THREEMA JE SKUTOČNÁ!

     PORAZME 
 SPOLU 
 MAFIU
  Pre lepší život nás všetkých

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

OĽANO „vyhnalo“ Jankovskú z Najvyššieho súdu a Glváča 
zo stoličky podpredsedu parlamentu. Čoskoro v ňom 
skončí úplne.

Jaro Naď
Šéf vojenského spravodajstva Balciar a časť jeho 
nehnuteľností. Odhadovaný majetok - 3 MILIÓNY EUR!!!
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VYŽÍNACIE  PRÁCE

VÝRUB - PRIEREZ
RIZIKOVÝCH STROMOV

✆ 0902 182 789
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RYBÁRSKE POTREBY ICHTHYS
PREDAJÒA PRESŤAHOVANÁ 

na novej adrese PRIEMYSELNÁ 5863 HALA BASSO, MALACKY.
NOVÉ PRIESTORY, BEZPROBLÉMOVÝ VJAZD A PARKOVANIE.

pon - pia: 9.00 – 18.00 h, so: 9.00 – 12.00 h
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

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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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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(oproti Floriánovi), 0915 726 087

KONCERT 

o 20:00 h

The Bohems
7.12.2019
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Záhorácka 54/20, Malacky
(oproti Floriánovi), 0915 726 087

Problémy s dýchaním?
Každý nádych... nebezpečný či zdraviu
prospešný. Si alergik, astmatik, či máš

zdravotné problémy?
Naozaj niet úniku?

Dych života
4.12.2019

o 19:00 h
Vstup voľný

Podeľme sa o to najcennejšie

V piatok 13. decembra 2019 sa v priestoroch 
Kultúrneho domu v Gajaroch uskutoční v dopo-
ludňajších hodinách 8:00 - 11:00 h odber krvi. 
Občerstvenie pre darcov je zabezpečené. Po-
zývame všetkých od 18 do 60 rokov. Prineste si 
občiansky preukaz a kartičku poistenca. Poďme 
spolu darovať život.

» red
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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
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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

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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ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

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

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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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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0Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)

www.tavservis.com | 0914 117 466

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

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

Vtipy 
týždňa

» Lord hovorí svojmu slu-
hovi:
- Kopni do steny!
- A prečo?, pýta sa šokova-
ný sluha.
- Som nahnevaný!

» - Jean!
- Áno pane?
- Čo robia deti?
- Skáču do bazéna, pane!
- A neutopia sa, Jean?
- Nie pane, vodu som pred-
tým vypustil!

» Lord Stanley a jeho sluha 
idú na parnom aute ulica-
mi Londýna. Keď tu sa lord 
pozrie na sluhu a hovorí:
- James, prihoď uhlie, po-
zrieme sa smrti do očí!

» - Pane, v jedálni horí!
- Nevadí, James, obedovať 
budem v poľovníckom sa-
lóniku.
     » redakcia
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Tenisky
znovu
skladom

Predstavitelia ôsmich vyšších územ-
ných celkov (VÚC) po  rokovaní zdru-
ženia SK8 v Trnave vyšli s požiadav-
kou na posilnenie pozície krajov pri 
novom operačnom programe regio-
nálneho rozvoja na roky 2021 - 2027, 
na zmenu zákona na rozšírenie kom-
petencií pri kontrolách v sociálnych 
zariadeniach i na vznik zákona o 
kultúrno-kreatívnych centrách. Pred-
seda SK8 a Trnavského samosprávne-
ho kraja Jozef Viskupič informoval, 
že združenie rozhodlo aj o kreovaní 
dočasnej pracovnej skupiny pre rieše-
nie financovania miestnych akčných 
skupín (MAS).

SK8 sa na podnet predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kraja Ju-
raja Drobu obráti na ministra práce a 
sociálnych vecí Jána Richtera (Smer-
-SD) a chce iniciovať zmenu zákona o 
sociálnych službách. Mala by rozšíriť 
kompetencie na vykonávanie kontrol v 
zariadeniach sociálnych služieb neve-
rejných poskytovateľov. Zámerom je do 
kontroly začleniť popri krajoch aj mestá 
a obce, ktoré, ako dodal Droba, najlep-
šie poznajú reálie, vedia, aký posky-
tovateľ u nich pracuje. „Vyvíjame túto 
iniciatívu, keďže v poslednom čase sa 
vyskytlo niekoľko alarmujúcich prípa-
dov, a to predovšetkým u neverejných 
poskytovateľov, “ uviedol Droba.

Viskupič informoval o zhode čle-
nov SK8 obrátiť sa na ministerstvo 

školstva so žiadosťou rešpektovania 
rozhodnutí VÚC pri určovaní počtu 
žiakov v prvých triedach jednotlivých 
učebných a študijných odborov na 
stredných školách. „Aby VÚC mohli za 
celý proces plánovania výkonov pre-
vziať zodpovednosť, je potrebné, aby 
ministerstvo rešpektovalo ich rozhod-
nutia,“ dodal Viskupič.

Predseda Prešovského samo-
správneho kraja Milan Majerský vyšiel 
s návrhom vzniku pracovnej skupiny, 
ktorá by rokovala s ministerstvom pô-
dohospodárstva ako riadiacim orgá-
nom, a prípadne aj bankami, o finan-
covaní miestnych akčných skupín. 
Dobrovoľné združenia obcí sú podľa 
jeho slov významným nositeľom myš-
lienok v regiónoch a takisto zaujíma-
vým zdrojom investícií. Aktuálne však 
už nemajú zabezpečené financovanie 
a je ohrozený ich existenčný potenciál. 
Na Slovensku je viac ako 100 MAS, v 
PSK z toho funguje 23.

SK8 sa zaoberalo aj návrhom záko-
na o kultúrno-kreatívnych centrách. 
„Potenciál kreatívneho priemyslu je 
veľký, predpokladá však spojenie via-
cero subjektov, pre ktoré dnes nie je 
legislatívna podpora. Zámerom je, aby 
VÚC mohli zriaďovať centrá na vytvo-
renie platformy pre spoluprácu medzi 
občianskymi združeniami, nezisko-
vým sektorom a miestnou samosprá-
vou,“ uviedol predseda SK8.

Kraje žiadajú viac kompetencií

» Zdroj: TA SR
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Vymeníme neschopných
politikov za odborníkov

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
Hviezdoslavova 2948/2 (oproti kinu), Malacky  •  tel. č.: 0908 739 513

Otvorené: Po - Pia 9,00 - 17,00 h, Sobota : 9,00 - 12,00 h
0908 39 3

SME V CENTRE,

SME TU PRE VÁS

PRIPRAVTE SA U NÁS

NA ČARO VIANOC

TOVAR NA VÝROBU DEKORÁCIÍ: POLYSTYRÉNOVÉ ZVONČEKY, GULE, KRUHY, SRDCIA • VETVY, KYTICE, MACHOVÉ
VENČEKY, ŽIVÉ ČEČINOVÉ VENČEKY • TAVNÉ PIŠTOLE, NÁPLNE, STUHY, DEKORAČNÉ ORGANZY • BODCE NA SVIEČKY

Sviečky, figúrky, závesné dekorácie,

betlehemy • Vianočné dekorácie, ozdoby

na stromček, girlandy • Kvetináče

s vianočným motívom • Živé vianočné ruže

AKCIA: UMELÉ

VIANOČNÉ STROMY

Kapacita materiálového a energe-
tického spracovania odpadu v Eu-
rópskej únii (EÚ) nie je postačujú-
ca, upozorňuje na to viceprezident 
Konfederácie európskych zariade-
ní na energetické využitie odpadu 
(CEWEP) a generálny riaditeľ spo-
ločnosti Kosit Marián Christenko. 

Podľa neho by sa opäť mala otvoriť 
otázka podpory spaľovní. Podľa Mi-
nisterstva životného prostredia SR je 
energetické zhodnocovanie odpadov 
len časťou celého systému nakladania 
s odpadom a má slúžiť ako doplnok.

Marián Christenko tvrdí, že rôz-
ne štáty EÚ čelia vážnym kapacitným 
problémom a nedokážu spracovať 
všetok reziduálny odpad, ktorý vzniká 
pri recyklácii priemyselných odpadov. 
Predpokladá, že v roku 2035 budú 
chýbať kapacity na spracovanie 40 
miliónov ton odpadu, pričom problém 
zasahuje aj Slovensko. Podľa neho zá-
stupcovia Európskej asociácie odpado-
vého hospodárstva koncom septembra 
vyjadrili aj obavy zo zastavenia inves-
tičnej podpory pre Zariadenia na ener-
getické využitie odpadu zo strany Eu-
rópskej komisie. Viaceré z nich pritom 
v najbližších rokoch budú musieť prejsť 
nákladnou rekonštrukciou.

Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ v 
minulosti využili finančnú podporu pri 
budovaní ZEVO, z krajín V4 sa to poda-
rilo iba Poľsku. „Bohužiaľ, Maďarsko, 

Česko ani Slovensko tento trend ne-
zachytili. Na Slovensku stále väčšinu 
odpadu skládkujeme, pretože máme 
iba dve zariadenia ZEVO – v Bratislave 
a Košiciach. Čiže aj reziduálny odpad 
vznikajúci pri recyklácii končí približ-
ne na 80 percentách územia krajiny 
na skládkach,“ povedal Marián Chris-
tenko.

Zároveň dodal, že kapacitné prob-
lémy naprieč celou Európou by mali 
otázku podpory energetického zhod-
nocovania odpadu znovu otvoriť. „Si-
tuácia je alarmujúca. Kým na Sloven-
sku si naivne myslíme, že ďalší odpad 
už vznikať nebude, v ostatných kraji-
nách sa pripravuje výstavba nových 
zariadení ZEVO s končiacou podporou 
EÚ,“ dodal.

Podľa hovorcu MŽP Tomáša Feren-
čáka zariadenia na energetické zhod-
nocovanie spravidla narážajú na ne-
súhlas obyvateľov, v ktorých susedstve 
má spaľovňa vyrásť. „Na Slovensku sa 
okrem spaľovní v Košiciach a Bratisla-
ve nachádzajú aj ďalšie zariadenia na 
energetické zhodnocovanie odpadov, 
a to sú zariadenia na spoluspaľovanie 
odpadov, ktorých je päť,“ povedal pre 
TASR s tým, že na Slovensku neplatí 
zákaz budovania zariadení na energe-
tické zhodnocovanie odpadov. 

Európu zasýpa odpad

» Zdroj: TA SR
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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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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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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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Kauza blahorečenia Božieho služob-
níka Jána Vojtaššáka po zavŕšení do-
plňujúcej diecéznej fázy pokračuje 
rímskou fázou na Kongregácii pre 
kauzy svätých. 

Najbližšia práca sa sústredí na vypra-
covanie tzv. „pozície“ o mučeníctve spiš-
ského biskupa žalárovaného komunistic-
kým režimom.

Po 16 rokoch kauza blahorečenia 
začne prebiehať na rímskej úrovni v pl-
nej kompetencii Kongregácie pre kauzy 
svätých. O tomto významnom posune 
informovala 16. novembra Spišská die-
céza. O pokračovaní kauzy blahorečenia 
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka 
na rímskej úrovni rozhodol vatikánsky 
Štátny sekretariát 16. októbra. Tomuto 
rozhodnutiu predchádzalo 18. januára 
pozitívne vyjadrenie Kongresu Kongre-
gácie pre kauzy svätých.

Uvedenými vyjadreniami vatikán-
skych úradov „sa ukončila doplňujúca 
diecézna fáza kauzy blahorečenia (2015-
2019), ktorej úlohou bolo spracovať najmä 
historické obdobie rokov 1939-1945 a ak-
tivitu Božieho sluhu počas spomínaného 
obdobia. Tiež bolo nevyhnutné odpove-
dať na výhrady a námietky, ktoré sa zača-
li objavovať po roku 2000“.

Ako ďalej čítame v správe Spišského 
biskupstva, „postulátor Dr. Peter Jurčaga 
v spolupráci s Komisiou historikov, ktorá 
bola ustanovená v roku 2015, nájdením 

nových archívnych dokumentov a histo-
rickým spracovaním dejinného obdobia 
rokov 1939-1945, priniesli nový, objektív-
ny a pravdivý pohľad na samotnú osob-
nosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššá-
ka a dokázali tak dať relevantné odpovede 
na vznesené výhrady a námietky“.

Historické štúdie a nové archívne 
dokumenty, ktoré boli nájdené nielen v 
slovenských, ale aj v zahraničných ar-
chívoch, boli publikované v niekoľkých 
viacjazyčných publikáciách a prezen-
tované na dvoch medzinárodných kon-
ferenciách, ktoré sa konali v Benátkach 
v roku 2016 a v Spišskej Kapitule v roku 
2017.

Počas rímskej fázy sa bude zostavo-
vať  tzv. „Positio“, čiže spis, ktorý predsta-
ví osobnosť spišského biskupa Božieho 
služobníka Jána Vojtaššáka a precízne 
zdôvodní jeho mučeníctvo.

Osud blahorečenia biskupa 
Vojtaššáka rieši Vatikán

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

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

Nie odbáčať, zabáčať, ale 
odbočovať, zabočovať. Nie prísť tu, ale prísť sem.

Slovenčina naša
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Trápi vás artróza? 

Prečo kmeňové bunky?

Kmeňové bunky sú súčasťou vlastné-
ho organizmu, majú liečebné, regene-
račné a hojivé schopnosti. Ich genialita 
spočíva v tom, že dokážu samé obnoviť 
a nahradiť poškodené bunky a spustiť 
tak proces regenerácie. Výhoda terapie 
kmeňovými bunkami je tá, že lieči 
príčinu bolesti, teda opotrebovanie 
chrupavky. ,,Za viac ako 4 roky sme 
aplikovali kmeňové bunky  viac ako 400 
pacientom do vyše 600 kĺbov,“ rekapi-
tuluje MUDr. Milan Hric, vedúci lekár 
komplexu operačných sál v Nemocni-
ci Malacky. Podľa dotazníkov a 
kontrolných vyšetrení bolo s účinkami 
liečby spokojných 80 % pacientov. 

Komu liečba prospeje?

„Liečba mezenchýmovými kmeňový-
mi bunkami, ktoré sa získavajú z 
liposukcie, je prioritne určená na liečbu 
začínajúcich fáz artrózy, keď je 
poškodenie chrupavky v počiatočných 

Odhaduje sa, že na Slovensku je viac ako 50% osôb nad 65 rokov postihnutých artrózou. Najčastej-
šie choroba útočí na veľké kĺby, krížovú oblasť a na niektoré malé kĺby rúk. Jej prejavy sú veľmi 
nepríjemné a bolesť v kĺboch, ich tŕpnutie či stuhnutosť, znižujú kvalitu života. V Nemocnici 
Malacky sa od roku 2015 úspešne realizuje terapia kmeňovými bunkami, ktorá sa používa nielen 
na liečbu artrózy kolenných, bedrových a zápästných kĺbov, ale aj na rýchlejšie zahojenie rán.

štádiách,“ vysvetľuje MUDr. Milan 
Hric. Je vhodná aj pri poúrazových 
stavoch, najmä v produktívnom veku, 
kedy je účinok liečby veľmi dobrý. 
„Aplikácia kmeňových buniek v 
počiatočných štádiách poškodenia 
chrupavky je vhodná preto, že jej účinok 
je práve v tomto období veľmi dobrý a 
môžeme zabrániť prechodu artrózy do 

vyššieho štádia v neskoršom veku, ktoré 
potom môže rýchlo progredovať do 
štádia, kedy je nutná náhrada kĺbu,“  
hovorí odborník.

Ako prebieha terapia
kmeňovými bunkami?

Liečebný zákrok sa realizuje v lokál- 

nom znecitlivení. Z tela pacienta sa 
odoberie dostatočné množstvo tukové-
ho tkaniva, z ktorého sa špeciálnou 
metódou v sterilných podmienkach 
izolujú kmeňové bunky. Tie sa násled-
ne aplikujú do postihnutého miesta 
kĺbu tak, aby pôsobili priamo v mieste 
poškodenia. Výrazné zlepšenie 
zdravotného stavu pociťujú pacienti už 
po dvoch týždňoch po aplikácii 
kmeňových buniek. Dĺžka rekonvales-
cencie je individuálna a ošetrujúci 
lekár pacienta pravidelne monitoruje. 
„Výhoda liečby artrózy kmeňovými 
bunkami spočíva v tom, že ju radíme 
medzi miniinvazívne zákroky. Má malé 
riziko komplikácií, doba liečby a 
rekonvalescencie je krátka, takže 
návrat do produktívneho života je 
rýchly,“ hovorí  na záver MUDr. Milan 
Hric. 

Viac informácií sa dozviete na
telefónnom čísle: 0800 30 00 30,
alebo na web stránke:
www.liecbabunkami.sk

Zdroj foto: Nemocničná a.s.

MUDr. Milan Hric

Volič, ktorý má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky a v deň 
konania volieb nebude môcť voliť v 
mieste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozna-
me voličov je zapísaný, môže požia-
dať obec svojho trvalého pobytu o 
vydanie hlasovacieho preukazu. 

Obec na základe žiadosti voličovi 
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu 
voličov ho vyčiarkne s poznámkou o 
vydaní hlasovacieho preukazu. Hla-
sovací preukaz oprávňuje na zápis do 
zoznamu voličov v ktoromkoľvek vo-
lebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu osobne najne-
skôr posledný pracovný deň pred ko-
naním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) 
v úradných hodinách obce. Obec vydá 
hlasovací preukaz bezodkladne. Môže 
tak urobiť aj v listinnej forme a to tak, 
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho 
preukazu bola doručená obci najne-
skôr 15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t.j. Najneskôr 10. 2. 
2020). Má aj ďalšie možnosti - elektro-
nicky (e-mailom),  vo forme elektro-
nickej snímky žiadosti (sken) alebo v 
textovej forme tvoriacej obsah e-mai-
lovej správy tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola doručená 
obci najneskôr 15 pracovných dní pre-
do dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
10. 2. 2020).

Obec na tieto účely zverejňuje na 
svojom webovom sídle elektronickú 
adresu na doručovanie žiadostí. Ak 
obec nemá webové sídlo, zverejní 
elektronickú adresu na doručovanie 
žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o vo-
ličovi - meno a priezvisko, rodné číslo, 
štátnu príslušnosť, adresu trvalého 
pobytu (obec, ulica, číslo domu), ko-
rešpondenčnú adresu, na ktorú obec 
doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz 
voličovi na adresu trvalého pobytu, 
ak v žiadosti neuvedie inú korešpon-
denčnú adresu, najneskôr tri pracovné 
dni od doručenia žiadosti. Obec zašle 
hlasovací preukaz na adresu uvedenú 
v žiadosti doporučenou zásielkou „Do 
vlastných rúk“.

Prostredníctvom osoby splno-
mocnenej žiadateľom možno požia-
dať o vydanie hlasovacieho preukazu 
najneskôr v posledný deň predo dňom 
konania volieb (t.j. Najneskôr 28. 2. 
2020). Ak volič v písomnej žiadosti 
alebo elektronickej žiadosti uvedie, 
že hlasovací preukaz prevezme iná 
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, 
priezvisko a číslo občianskeho preu-
kazu. Táto osoba je povinná prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdiť svo-
jím podpisom.

Voľba mimo trvalého bydliska

» Zdroj: MV SR
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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
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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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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 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA do konca roka 2019

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 990 € • 2-hrob od 1290 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ
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0905 662 395

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

+421 904 465 115

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
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KÚRENIE
KLIMATIZÁCIOU

w w w . 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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Dám do prenájmu
obchodný priestor 
80 m2 (prízemie),
MA, Nádražná ul.
Tel. 0905 619 360 0905 859 679

INZERCIA

Pre zachovanie bezpečnosti na a po-
pri cestách v jesennom období poli-
cajti pripomínajú chodcom používať 
reflexné prvky. Upozorňujú, že cho-
dec idúci po kraji cesty by mal mať tie-
to prvky na tej strane tela, ktorú vidno 
z vozovky.

Reflexné predmety je najlepšie 
umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne 
pásu a na rameno, deťom tiež na čiapku 
a cyklistom na prilbu a na bicykle. Mladší 
členovia rodiny by mali presvedčiť tých 
starších, ktorí napríklad večer chodia do 
kostola po zle osvetlenej alebo vôbec ne-
osvetlenej ceste, alebo ju prechádzajú z 
jednej strany na druhú, aby sa nehanbili 
a tiež sa vybavili reflexnými prvkami. Po-
kojne im ich zadovážte, upevnite na ka-
belky, na rukávy kabátov, hoci aj na chr-
bát či golier. Nikto si z nich „srandu“ robiť 
nebude, naopak, určite budú za vzor.

Reflexné prvky sú povinné pre chod-
cov na krajnici či okraji vozovky počas 
zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, 
ale aj v nej. Skvelým riešením sú reflex-
né pásiky, ktoré sú cenovo dostupné 
pre každého a zároveň ich môžete nosiť 
neustále so sebou. V prípade, že chodec 
nemá v noci, počas hmly či snežnej búr-
ky reflexný prvok, hrozí mu pokuta do 50 

eur.
Najväčším rizikom je však ohroze-

nie bezpečnosti a zdravia chodcov – po-
čas zníženej viditeľnosť vidí vodič z 20 
metrov len spodnú časť nôh chodca bez 
reflexných prvkov. Ak má však refexnú 
bundu či overal, dokáže ho vodič spozo-
rovať aj z viac ako 150 metrov. Reflexné 
prvky majú schopnosť niekoľkonásobne 
znásobiť intenzitu odrazeného svetla, a 
tak doslova zažiaria vodičovi pred očami 
aj na veľkú vzdialenosť.

Inak, lepšie ako iba odrážať svetlo, 
je vysielať ho. Bežný reflexný náramok 
so štyrmi LED diódami stojí z hľadiska 
ochrany zdravia naozaj bagateľ. Ak by ste 
niečo podobné hľadali pre svoje deti či 
starkých, určite ho nájdete v každej špe-
cializovanej predajni potrieb pre cyklis-
tov. Reflexné pásky dostať prakticky vša-
de, majú ich už aj v mnohých stánkoch s 
dennou tlačou.

Daruj viditeľnosť, daruješ život

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

www.kia.sk

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

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

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

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.
Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel, 
pútavý zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci 
charakter nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou 
rozhovoru pre vašich priateľov.
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Uplynulú nedeľu som diskutoval v relácii televí-
zie Markíza Na telo s Marianom Kotlebom. Mnohí 
ma kritizovali už len pre rozhodnutie prijať toto                     
pozvanie. Vraj s Kotlebom sa nediskutuje, pridá-
vam mu relevanciu, atakďalej. Ja si to však ne-
myslím. Podľa mňa je potrebné, aby čím viac ľudí 
videlo, aké hlúposti rozpráva a ako jeho program 
vôbec nedáva zmysel. To je, samozrejme, dávno 
známe. Sľubuje, že opraví nemocnice, zavedie vy-
soké kočíkovné, nakúpi stíhačky, zvýši dôchodky. 
Kde na to vezme, lebo samozrejme medzitým ešte 
z EÚ a NATO stihne vystúpiť, nie je známe a ako sa 
ukázalo v nedeľu, nevie to ani on sám.

Ľúbivé reči, na ktoré sa ľahko chytajú voliči, to je 
niečo, k čomu sa SaS nikdy neznížila a je mi ľúto, 
koľko Slovákov sa na to chytí. Na druhej strane 
rozumiem voličovi Kotlebu, ktorý vidí nefungujú-
ci štát a nemá žiadne perspektívy do budúcnosti.    
O to viac je však potrebné ukazovať, že dva plus  
dva nikdy nebude sedemnásť a že len odborné pre-
myslené riešenia sú cestou pre vyššiu životnú úro-
veň na Slovensku. 

Dvanásť rokov Ficovej vlády nás dostalo sem – 
do krajiny korupcie, byrokracie, súdnych prieťahov 
a kradnutia. Ale aj krásnej a plnej 
skvelých ľudí, ktorým verím, že sa 
dokážu rozhodnúť správne. Slo-
vensko neopravia sľubotechny, 
ale odborníci. My v SaS ich máme 
dostatok a sme pripravení. 

Diskusia s ekonomickým 
diletantom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Po ničivej víchrici vo Vysokých Tatrách v roku 
2004 sa toho veľa zmenilo. Dnes, 15 rokov po tejto 
udalosti, zásadne inak vyzerá vzhľad našich veľhôr 
aj spoločenský pohľad na to, ako by mal vyzerať 
les. 

Vieme, aké sú monokultúry, a teda lesy, kde 
rastie len jeden druh stromu, zraniteľné a že zdra-
vý a odolný les vyzerá úplne inak. Tichá a Kôprová 
dolina nám zas ukázali, aká je príroda mocná, keď 
jej do toho nehovoríme a necháme ju vysporiadať sa 
s následkami kalamity samú. Oblasť v najvyššom 
piatom stupni ochrany chceli lesníci od kalamit-
ného dreva vyťažiť, ochranári ju ubránili vlastným 
telom. Na týchto miestach dnes rastie nový les,         
ktorý síce nie je dokonale usporiadaný, je však       
ďaleko odolnejší a zdravší ako monokultúra. 

V programe SaS máme komplexné opatrenia 
pre naše lesy. Chceme konečne dokončiť zonáciu 
národných parkov, aby tam platili jasné pravidlá 
a nevznikal chaos. Budeme podporovať výsadbu 
zmiešaných stromov s drevinami, ktoré 
sú naše prírode vlastné. A presadí-
me i prírode blízke hospodárenie. 
Záleží nám na tom, aby sme si 
zachovali naše prírodné de-
dičstvo aj pre ďalšie generácie. 
Aby sa tu oplatilo pracovať, 
podnikať a najmä žiť.

Máme komplexné opatrenia 
pre naše lesy

Anna Zemanová
poslankyňa NR SR za SaS

Zdravý rozum je 
najlepší recept
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NOVÁ PREDAJŇA
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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

63
-0

00
6

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

Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa boja proti násiliu páchanému 
na ženách, ktorým je 25. november, 
chceme pripomenúť, že aj u nás sú 
ženy – obete násilia, na ktorých je 
páchané násilie, a deje sa to často za 
zatvorenými dverami domácnosti.

Pri tejto príležitosti sa budú reali-
zovať preventívne aktivity zamerané 
na boj proti násiliu páchanému na 
ženách a ich deťoch, na ochranu ich 
života a zdravia. 

Páchanie násilia sa vzťahuje k 
trestným činom proti životu a zdra-
viu, proti slobode a ľudskej dôstoj-
nosti, ale aj proti iným právam a slo-
bodám. 

Trestný zákon neupravuje samo-
statnú skutkovú podstatu trestného 
činu domáceho násilia. Sú to najmä 
trestný čin týrania blízkej osoby a 
zverenej osoby, trestný čin ublíženia 
na zdraví, trestný čin znásilnenia, 
trestný čin nebezpečného vyhráža-
nia, nebezpečného prenasledovania, 
trestný čin obmedzovania osobnej 
slobody, ale aj ďalšie.

Život, zdravie, sloboda, ľudská 
dôstojnosť či iné práva sú hodnoty 

spoločnosti, ktoré chráni Trestný 
zákon. Ak dochádza k ich ohrozeniu 
alebo porušeniu, treba zasiahnuť. 

V prípadoch násilia má polícia zá-
konné oprávnenie vykázať násilníka 
zo spoločného obydlia a zakázať mu 
vstup do obydlia na 10 dní. Počas vy-
kázania zo spoločného obydlia je vy-
kázaná osoba povinná nepribližovať 
sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť 
menšiu ako 10 metrov. 

Všetci môžeme robiť mnoho aktív-
nych krokov, aby sme ochránili ženy, 
deti, osoby vyššieho veku, zdravotne 
postihnuté osoby a neraz aj mužov, 
pred násilím agresora. Ak vieme, že 
v našom okolí dochádza k násiliu, je 
potrebné vzniknutú situáciu riešiť a 
nemlčať. 

Úlohou Policajného zboru je po-
máhať a chrániť, preto by poškodení 
nemali váhať, ale s dôverou sa kedy-
koľvek obrátiť na políciu.

Medzinárodný deň boja proti násiliu 
páchaného na ženách     

» orpz
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BLUSKBLUSK
STK

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

Banská Bystrica sa už pripravuje na 
Európsky olympijský festival mláde-
že, ktorého účastníkov  bude hostiť 
od 24. júla do 1. augusta 2021.

Do srdca Slovenska príde vyše 3600 
účastníkov (športovcov, členov reali-
začných tímov, funkcionárov) z päťde-
siatich európskych krajín. Športovci vo 
veku od 14 do 18 rokov si zmerajú sily 
celkovo v jedenástich športoch.

Organizátori hneď od prvých 
momentov čelili množstvu výziev. 
Kľúčovým bol predovšetkým stav špor-
tovej infraštruktúry a internátov, v kto-
rých budú účastníci v lete 2021 bývať. 
Dnes kopíruje stav na celom Slovensku. 
„EYOF má pre naše mesto mnoho pozi-
tív. Prínos vidím aj v tom, že vďaka tomu-
to podujatiu sa v Banskej Bystrici podarí 
vylepšiť a zmodernizovať športoviská. V 
tomto prípade nie je dôležité usporiadať 
megalomanský projekt, a preto sa usi-
lujeme postupovať čo najefektívnejšie,“ 
tvrdí za organizačný výbor Ján Nosko. 

Európske olympijské výbory a 
ich komisie už v októbri súhlasili, 
že namiesto volejbalu sa bude hrať v 
Banskej Bystrici plážový volejbal a do 

pôvodne avizovaného programu pri-
budne k nemu, atletike, plávaniu, špor-
tovej gymnastike, cyklistike, triatlonu, 
džudu, tenisu, basketbalu a hádzanej 
aj bedminton. Organizačný výbor sa in-
tenzívne zaoberá prípravou športovísk i 
ubytovacích zariadení. 

„Účastníci budú bývať predovšet-
kým v banskobystrických internátoch, 
ktoré čaká rekonštrukcia. Pripravuje-
me už aj bezpečnostné opatrenia, 
dopravné plány či nábor dobrovoľ-
níkov. Súčasťou EYOF sú aj vzdelávacie 
programy o olympijských hodnotách, 
učitelia a žiaci škôl v regióne môžu nad-
viazať partnerstvá so školami v účast-
níckych krajinách. Všetky tieto projekty 
predstavíme detailnejšie v nasledujú-
cich mesiacoch,“ hovorí riaditeľ organi-
začného výboru EYOF 2021 Banská Bys-
trica Peter Korčok.

Centrom a srdcom podujatia bude 
areál na Štiavničkách, kde vyrastie 
Športový park EYOF. Vznikne unikátny 
koncept prepojených športovísk, ktorý 
nemá u nás obdobu. Je zaujímavý aj pre 
divákov, keďže v malom priestore môžu 
navštíviť množstvo športov. 

EYOF pomôže Banskej Bystrici 
i slovenskému športu

» Zdroj: Organizačný výbor EYOF 
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Začiatkom decembra sa už našimi 
príbytkami zvyčajne šíri príjemná 
vôňa vianočného pečiva. Gazdinky 
začínajú piecť medovníky, to aby 
stihli do Vianoc zmäknúť. Ostat-
né suché pečivo prichádza na rad 
postupne a tesne pred štedrým 
dňom ešte dostane slovo vianočná 
štóla či štedrák. Prinášame vám 
osvedčené recepty, vďaka ktorým 
si môžete tieto dobroty pripraviť a 
vychutnať aj vy.

Medovníky
Suroviny: 160 g medu, 160 g cukru 
kryštál, 120 g masla, 500 g hladkej 
múky, 1 KL sódy bikarbóny, 1 KL mletej 
škorice, dve vajcia
Postup: Z uvedených surovín vypra-
cujeme cesto a necháme ho odpočinúť 
aspoň dve hodiny. Cesto vyvaľkáme na 
hrúbku 3 až 5 milimetrov a vykrajujeme 
z neho pomocou formičiek rôzne tvary. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov 
asi 10 minút.
Náš tip: Na zdobenie medovníkov vy-
šľaháme 1 bielok, 100 g preosiateho 
práškového cukru a pol lyžičky citróno-
vej šťavy. Naplníme zdobiace vrecúško a 
zdobíme.

Kokosové hviezdičky
Suroviny: Na cesto: 300 g hladkej 
múky, 180 g masla, 40 g práškového 
cukru, 3 vajcia
Na krém: 75 g masla, 50 g syru typu 
Lučina, 1PL trstinového cukru
Na polevu: 150 g práškového cukru, 60 
g strúhaného kokosu, 1PL vriacej vody
Postup: V miske zmiešame preosiatu 
múku, s rozšľahanými vajcami, zmäk-
nutým maslom a práškovým cukrom. 
Vypracované hladké cesto necháme 
chvíľu odležať. Potom ho na pomúčenej 
doske rozvaľkáme na hrúbku asi 5mm. 
Pomocou formičiek vykrajujeme z ces-
ta hviezdičky. Pečieme v rúre vyhria-
tej na 175°C asi 5 až 7 minút. Necháme 
vychladnúť. V miske zatiaľ vyšľaháme 
zmäknuté maslo so syrom a cukrom. 
Krém dáme asi na 20 minút do chlad-
ničky. V miske si zatiaľ pripravíme po-
levu tak, že vymiešame vodu s cukrom. 
Upečené hviezdičky po dve zlepujeme 
krémom. Následne z jednej strany na-

močíme do polevy a posypeme strúha-
ným kokosom.
Náš tip: Ak máte formičky na vykrajo-
vanie hviezdičiek v rôznych veľkostiach, 
vykrojte polovicu hviezdičiek väčšou a 
polovicu menšou formičkou. Zlepujte 
ich potom tak, že spodná hviezdička 
bude mať väčší rozmer a vrchná menší.

Plnené orechy
Suroviny: 400 g hladkej múky, 250 g 
masla, 170 g mletých orechov, 150 g 
práškového cukru, 1 vanilkový cukor
Postup: Všetky suroviny na cesto 
zmiešame. Z cesta rukami odoberáme 
kúsky, ktoré vtlačíme do pripravených 
formičiek v tvare vlašského orecha (do-
stať kúpiť v predajniach s domácimi 
potrebami). Pečieme v rúre vyhriatej 
na 160°C asi 10 až 15 minút. Upečené 
ich ešte teplé vyklopíme a obalíme v 
práškovom cukre. Necháme vychlad-
núť a potom po dva zlepujeme krémom 
(krém z predchádzajúceho receptu).

Vianočná štóla
Suroviny: 1 kocka droždia (42 g), 110 ml 
mlieka, 340 g polohrubej múky, 200 g 
masla , 45 g kryštálového cukru, 1 lyžič-
ka soli, kôra z pomaranča, kôra z citró-
nu, hrsť sušených hrozienok, 1 vajíčko, 
80 g práškového cukru
Postup: Vo vlažnom mlieku rozmieša-
me droždie a pridáme 110 g múky. Odlo-
žíme na 5 minút na teplé miesto, aby sa 
vytvoril kvások.

Potom zo zvyšnej múky, 150 g zmäk-
nutého masla, kryštálového cukru, 
soli, pomarančovej a citrónovej kôry a 
pripraveného kvásku vymiesime ručne 

alebo v mixéri s hákom vláčne cesto 
(miesime asi 8 minút na strednej rých-
losti). Cesto prenesieme do čistej nádo-
by, prikryjeme potravinárskou fóliou a 
necháme 20 minút kysnúť.

Potom ručne primiesime hrozienka, 
prípadne aj iné sušené a kandizované 
ovocie či mandľové lupienky. Z cesta vy-
tvarujeme bochník, ktorý ešte necháme 
v miske zakrytý utierkou hodinu kysnúť.

Cesto vyvaľkáme na pomúčenej 
doske do tvaru obdĺžnika a jeho dlh-
šiu stranu preložíme (prehneme) asi 
do dvoch tretín na cesto a hranou ruky 
vytvoríme preliačinu. Takto pripravenú 
štólu necháme ešte 10 minút kysnúť na 
plechu.

Pred pečením odstránime vyčnieva-
júce ovocie, aby počas pečenia nezho-
relo a nezhorklo. Potrieme rozšľahaným 
vajíčkom zmiešaným so štipkou soli a 
pečieme v rúre vyhriatej na 180° C asi 30 
až 40 minút.

Upečenú štólu potrieme 50 g rozpust-
ného masla a obalíme v práškovom 
cukre. Rozpustené maslo a práškový 
cukor na povrchu vytvoria škrupinu 
- ochrannú vrstvu, vďaka ktorej štóla 
dlhšie vydrží.

Štedrák
Suroviny: Na cesto: 550 g polohrubej 
múky, 300 ml mlieka, 150 g masla, 100 
g cukru, 3 žĺtky, 1 kocka droždia (42 g), 
KL soli, 450 g slivkového lekváru, žĺtok 
na potretie
Na orechovú plnku: 200 g mletých 
vlašských orechov, 100 ml mlieka, 80 g 
práškového cukru, 1 lyžica rumu (môže-
te vynechať)
Na makovú plnku: 200 g mletého 
maku, 100 ml mlieka, 120 g práškového 
cukru, citrónová kôra (asi z polovice cit-
róna)
Na tvarohovú plnku: 500 g tvarohu, 80 
g práškového cukru,   žĺtok, citrónová 
kôra (asi z polovice citróna), pol lyžičky 
mletej vanilky
Postup: Z polovice vlažného mlieka, 
cukru a droždia pripravíme kvások. Od-
ložíme ho na 5 minút na teplé miesto.
Potom vložíme do misy preosiatu 
múku, kvások, rozpustené a schladené 
maslo, zvyšné vlažné mlieko, žĺtky, soľ 
a vymiesime cesto. Dáme ho kysnúť asi 
na 40 minút na teplé miesto.
Pripravíme si plnky.
Orechová plnka: V horúcom mlieku 
vymiešame orechy s cukrom a necháme 
vychladnúť. Môžeme pridať aj rum.
Maková plnka: V horúcom mlieku vy-
miešame mak, cukor a nastrúhanú cit-
rónovú kôru a necháme vychladnúť.
Tvarohová plnka: Vymiešame všetky v 
recepte uvedené suroviny.

Vykysnuté cesto položíme na dosku a 
rozdelíme na päť rovnakých dielov. Kaž-
dý diel vyvaľkáme na tenký plát veľko-
sti plechu. Plech vyložíme papierom na 
pečenie a položíme naň prvý plát, ktorý 
potrieme orechovou plnkou a položíme 
naň druhý plát cesta. Ten potrieme ma-
kovou plnkou. Položíme naň tretí plát a 
potrieme tvarohovou plnkou. Položíme 
naň štvrtý plát cesta a potrieme slivko-
vým lekvárom.

Posledný plát cesta rozdelíme nožom 
alebo radielkom na prúžky a poukladá-
me ich na vrchný lekvárom potretý plát 
do tvaru mriežky. Mriežku potrieme roz-
šľahaným žĺtkom a koláč pečieme v rúre 
vyhriatej na 170 stupňov 50 až 60 minút.

Stranu pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame osvedčené recepty na vianočné pečivo a koláče

Voňavé a sladké vianočné pečenie

Vianočné medovníky.                                                                    foto autor germanka pixabay

Kokosové hviezdičky.                                                                foto autor silviarita pixabay

recepty na vianoce Najčítanejšie regionálne noviny

Vianočná štóla.                                                                                            foto autor tanja pixabay
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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

• dom. klobásy Almat
   1 kg 4,69 €
• úd. krkovička 1 kg 5,59 €
• úd. gazd. stehno 1 kg 6,99 €
• mr. sliepka Raciola
  1 kg 1,79 €

Mrazené ryby k Vianociam

• 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


