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Týždenne do 27 450 domácností

aj diabetické
a mykotické nohy

Myslime však na to, že aj po nich
budeme všetci na Slovensku žiť spoločne. O čo prajnejší a úctivejší k sebe
budeme dnes, o čo menej sa od seba v
dôsledku sporov vzdialime, o to lepšie
zvládneme, keď sa situácia po voľbách
nebude vyvíjať celkom podľa našich
predstáv. My všetci spolu teraz tvoríme
Slovensko. A každý, kto má skutočný
záujem o to, aby sa našej republike darilo, musí vidieť v tom druhom aj brata,
sestru, občana, človeka, s ktorým, i keď
názorovo nesúhlasí, bude sa na tomto
dôležitom zámere spolupodieľať.“

Miriam
tel.: 0915 677 453

0908 979 469

www.upchaty-odpad.sk

Tel. 0910 644 981

✆ 0908 728 081

10-0012

Rozširujeme
sortiment

I. trieda 140,-€ + DPH
II.trieda 110,-€ + DPH

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

16-0015

živé kvety
gratulačné a smútočné kytice
smútočné vence, žardiniery
ikebany
2020
darčekové koše
od 20. 1. dajni
re
p
j
e
š
dekorácie
a
vn

Sylvie, s.r.o. / Záhorácka 15/B, Malacky / tel.: 0908 761 258

10-0007

0915 213 700

16-0003

NON STOP

0908 437 079

BYTOVÉ DOPLNKY
DARČEKY • KVETY

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Marian Šafránek,
Továrenská 21, 901 01 MA
tel.: 0903 401 000

• čistenie kožených
sedačiek

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

51-0004

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

• upratovanie

INZERCIA

S pozdravom a
želaním viac dobrého ako zlého -

10-0011

KANALIZÁCIE

ing. kubaška

Žiť spolu je oveľa lepšia predstava, ako sa nenávidieť? Čo
myslíte? Ozaj, vraj tie dve
dvadsiatky znamenajú
karmický rok. A karma, tá
je veľký kúzelník!

» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE

STRANU

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

smrekové
KRTKOVANIE RS stavba s.r.o. Predám
dosky
5m
× STROJOVÉ OMIETKY

ČISTENIE

ZADNÚ

031190175

v pohodlí Vášho
domova

47-012

Nebudem tu ja a teraz mudrovať,
všetko podstatné, čo mám na srdci, povedala na Nový rok 2020 pani prezidentka Zuzana Čaputová: „Medziľudské
vzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvárame ju my všetci. So smútkom a rozčarovaním sledujem, ako naberá na sile
hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo
verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme
na to, že osobný konflikt je legitímnou
pracovnou metódou. Akoby jedinou
cestou na presadenie svojich myšlienok
bolo poníženie oponenta a vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často

KLASICKÁ, RELAXAČNÁ
MASÁŽ S POUŽÍTÍM
MÄKKÝCH TECHNÍK
PRE JEDNOTLIVCOV
AJ PÁRY
0948 004 536

PREČÍTAJTE SI

16-0008

Vraj to bude rok zmien. No, mohol
by byť, fakt! Akurát, že zrejme nebude.
Roky sa nemenia len tak, z ničoho nič.
Nič sa nezmení, kým sa nezmeníme my,
občania. Možno aj ľudia. Keď chcela mať
stará mama vypeknený „šporhelt“, zabehla do obchodu, kúpila striebrenku a
vyčančala ho. Nezmenila ho technicky,
ale aspoň niečo urobila.

narába účelovo, bez zodpovednosti za
následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.

MASÁŽE U VÁS DOMA

16-0006

Dve dvadsiatky. Vyzerajú dobre,
pred pár dňami boli väčšinou stvárňované v zlatej farbe. Každoročná
a novoročná eufória už je taká. Ako
„železná košeľa“ ibaže v pozlátku.

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

52-0009-1

Tak ich tu máme

16-0380
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Najčastejšie želania počas vstupu do
nového roka sú zdravie a šťastie. A
pritom zdravie si vie ovplyvniť najviac
každý sám.
Je dôležité stanoviť si reálne ciele. Plány typu – schudnem 20 kg, upravím si
tlak tak, že až budem môcť vysadiť lieky,
udržím si hladinu krvného cukru bez nutnosti užívania inzulínu alebo tabliet – sa
žiaľ väčšinou nesplnia, ak človek výrazne
nezmení svoje zvyklosti. Úprava zdravia
nie je možná bez úpravy pravidelných
zvyklostí a naučenia sa na nových. Treba
si uvedomiť, že to, čo má človek zakorenené mnoho rokov, sa môže meniť postupne.
Zlepšenie zdravia má päť základných podmienok:
1. Pravidelná fyzická aktivita – byť
aktívny minimálne 20-30 minút denne,
alebo 45 minút obdeň. Je dôležité zaradiť
fyzickú aktivitu do denného plánu. Je jedno, či je to rýchla chôdza, beh, plávanie,
cvičenie, pilates, tancovanie či intenzívny
tréning.
2. Stravovanie nám dodáva energiu, živiny. Žiaľ, ak je nesprávna skladba stravy
alebo nesprávne množstvo, prejavuje sa to
vzostupom hmotnosti, vznikom nových
ochorení a zhoršením existujúcich. Denný príjem energie má byť primeraný fyzickej aktivite. Pre aktívne ženy predstavuje

1 800 – 2 000 kcal, pre aktívnych mužov
2 400 – 2 600 kcal. Vekom sa potreba energie znižuje, za každú dekádu od 50 rokov
asi o 10 percent.
3. Prispôsobiť sa výživovým odporučeniam – vynechať tučné jedlá, konzumovať iba chudé druhy mäsa a mliečnych
výrobkov, zaradiť denne zeleninu a ovocie
aspoň 3-5 porcií. Znížiť príjem červeného mäsa na maximálne 3-4 x do týždňa
a zvýšiť príjem rýb – minimálne 2 – 3 x do
týždňa. Vyhýbať sa vysokej konzumácii
alkoholu a kofeínu.
4. Piť dostatok tekutín, najlepšie čistú
vodu alebo nesladné čaje. Vynechať úplne
sladené nápoje.
Pravidelne sa stravovať – najlepšie aj
v rovnakých časových intervaloch, nevynechávať raňajky a nejesť neskoro večer (
minimálne 3 hodiny pred spánkom už sa
vyhýbať jedlu).
Prvé výsledky sa
dostavujú už po týždni
a rozhodujúcim je prekonať prvé tri týždne,
potom už všetky zmeny
v prospech zdravia
idú ľahšie.

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

PRÁCA PRE KAŽDÉHO

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

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

Spôsobujú vám schody problém?

Stupava

0905 859 679

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
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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

Vtipy
týždňa

Stannah Vám ponúka stoličkové
výťahy na všetky typy schodísk.

» Ide Detvanec do neba a
vidí pred bránou samé veľké hodiny a opýta sa:
- Čo je to?
Podíde k nemu svätý Peter
a hovorí:
- To sú naše nebeské hodiny klamstva. Každý má
jedny a keď ten, komu
patria, zaklame, ručička sa
pohne o jedno miesto.
- Fíha, koho sú tieto?
- Tieto patria Márii Terézii.
Nikdy sa nepohli.
- Wow. A koho sú tieto?
- Tieto sú Abrahama Lincolna. Pohli sa len dvakrát.
- Neuveriteľné. A máte aj
hodiny niektorých našich
politikov?
- Áno, ale nie tu. Používame ich v kanceláriách ako
ventilátor.

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

Stredné Slovensko
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29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
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

Zavolajte na naše
bezplatné
telefónne číslo
b
ez

Viac ako

08 162 162
0800
www.stannah.sk
ww
ww

600 000
Stannah

zákazníkov
na svete

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

2019StannahSK_137x154,5_orange.indd 1
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» Veľa politikov drží krok s
módou. Pred každou voľbou mení kabát.
52-0002
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85_0023

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

41-0022

redakcia:

Veľa zdravia v roku 2020

» redakcia

16-0004

MALACKO
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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
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CHEMICKÝ PEELING
RÁDIOFREKVENCIA
SKIN SCRUBBER
MEZOTERAPIA
OXY PEEL

ŠKOLA / SLUŽBY

4

Dňa 6. 1. 2020
si pripomíname 30. výročie úmrtia
nášho otca a
manžela Eliáša Studeniča zo Závodu. S
láskou spomína manželka,
dcéry Darinka, Oľga a syn
Peter s rodinami.
Nezabudli
sme, len sa
bez Teba učíme žiť. Dňa
10. 1. 2020
uplynuli
4
roky, čo nás navždy opustil
Jozef Chmela z Plaveckého
Štvrtka. S láskou a úctou
spomína manželka, syn s
rodinou a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím tichú spomienku.
Dňa 18. 01.
2020 uplynú 4 roky, čo
nás navždy
opustil náš
manžel, otec,
starý otec pán Ján Burcl
z Gajar. S láskou spomína
manželka, syn a dcéra s
rodinou. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Ako slovenčinár vnímam želania k
novému roku ako frázy a klišé, keďže uplynie pár dní po 1. januári a
všetko je po starom.

už má akúkoľvek podobu, mala už
dávno prísť. Ďalej želám, ak už to musí
byť, skúsených a múdrych politikov,
ktorí budú riadiť školstvo, ktorí ním
budú žiť, nie mrhať jeho prostriedkami
Na druhej strane sa mi nepáči, ak a systematicky ponižovať, podceňovať
niekto preposiela texty, básničky, čo učiteľov a všetkých v školách. Želám
kolujú po internete namiesto svojich v školstve pokoj a zdravý sedliacky
slov. Je to skôr otravné ako úprimné. rozum, aby sme neboli experimentálAj preto píšem k sviatkom vlastné tex- nymi dielňami rôznych reformátorov,
ty, i keď veľmi neverím novoročným ktorí nevidia rozdiel medzi skutočnými
frázam. Avšak som učiteľ, tak istý typ potrebami škôl a zbytočnými či neoveviery v lepšie časy by som mal šíriť renými novinkami v systéme. Želám
žiakom. O to je dnes naše povolanie školstvu aj flexibilitu, lebo niektoré
ťažšie. Neraz musíme šíriť pozitívne zmeny sa nemôžu realizovať slimačím
posolstvá, ktoré sú často v opozícii s tempom. Rodičom želám, aby si uvedianím vo svete. Veď už v novom roku domili svoju moc a skutočnú príčinu
počujeme o horení lesov, týraní zvierat, zlyhávania školstva, aby našli hranice
bombardovaní krajín. Ak však zaujme- medzi svojimi a učiteľskými kompetenme skeptický postoj, môžu si ho osvojiť ciami, a aby zvažovali nároky na detaj naši žiaci, resp. nebudú mať žiadnu stvo svojich detí.
Verím, že sa raz celá komunita
oporu v snahe pozitívne meniť svet.
Toto všetko mi beží mysľou, keď píšem školy spojí a zúčastní sa na zmenách
novoročné želania. Hovorí sa však, že v školstve namiesto nekompetentných
ak niečomu veríme, tak sa to splní. Pre- politikov a úradníkov s obmedzeným
to svoju rubriku o školstve predsa len číselným pohľadom, ktorí sa radi chozačnem želaniami.
pia aktivity namiesto nás. V neposledŠkolám želám slobodu a apolitic- nom rade si všetci uvedomme, že my
kosť, ktorá sa požadovala už počas než- tvoríme školu napriek tomu, že nám
nej revolúcie. Aby suverenita riaditeľov tento status roky popierajú. Inak sa
a učiteľov beztrestne otvárala nezávislé zmena v školstve... hm... zmena vo svea zdravo kritické obzory žiakov. Želám te neudeje.
žiakom spokojných učiteľov a rodičov.
Nezabúdať, že práve spokojnosť sa aj
bez kadejakých reforiem ihneď prejaví
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
na kvalite vyučovania a výchovy. Nech

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim oktáviu alebo fabiu.Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo
motocykel ČZ, Jawa, aj náhr.
diely a všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto.
Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- DOHODA ISTÁ
0908205521

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

Vodné stavby v povodí toku Maliny v blízkosti Malaciek by mali prejsť rekonštrukciou, ktorá
zabezpečí zvýšenie protipovodňovej ochrany i
zlepšenie ekosystému v chránenom území v okolí toku. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie
(EIA).
„Realizácia predstavuje rekonštrukciu a
úpravy jestvujúcich hrádzí vodných stavieb, využívaných ako rybníky, spolu s rekonštrukciou
manipulačných objektov a úpravami dna rybníkov. Vytvoria sa retenčné priestory, ktoré sa budú
plniť počas povodňových prietokov,“ ozrejmili v
zámere Vojenské lesy a majetky SR.
„Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala,
naďalej by hrozilo opätovné zaplavovanie územia časti mesta Malacky pri zvýšených vodných
stavoch a zároveň by dochádzalo k postupnej nezvratnej degradácii časti ekosystému chráneného územia Malina,“ dodal predkladateľ zámeru.
Predpokladaný začiatok výstavby je v treťom
štvrťroku 2021, práce by mali trvať dva roky. Náklady odhadujú na 2,8 milióna eur.

» tasr

Cyklotrasa medzi Mariankou
a Záhorskou Bystricou povedie
po oboch stranách cesty

Akčná ponuka

Cyklotrasa medzi Mariankou a Záhorskou
Bystricou bude viesť po oboch stranách komunikácie, spájajúcej obec a mestskú časť hlavného
mesta. „V smere do Marianky v šírke 1,25 metra
a na opačnej strane v šírke 2,50 metra,“ uvádza
Záhorská Bystrica na svojom webe.
Samospráva informuje, že v súčasnosti je vypracované zameranie cyklotrasy a rieši sa vypracovanie projektovej dokumentácie. „V priebehu
februára až apríla 2020 bude vydané stavebné
povolenie, aby sme boli pripravení a mohli v júni
2020 požiadať o dotáciu na stavbu cyklotrasy,“
dodáva mestská časť. Prípravu cyklochodníka zástupcovia Marianky a Záhorskej Bystrice
konzultovali i s Bratislavským samosprávnym
krajom (BSK), na pôde ktorého sa uskutočnilo na
jeseň koordinačné stretnutie.
Do budúcnosti je záujem, aby cyklotrasa
pokračovala aj do okolitých častí, do Devínskej
Novej Vsi, Lamača i novovznikajúcej štvrti Bory.

platná od 8. 1. do 4. 2. 2020
zapekacia miska oválna

Čierny porcelán

11,99

zapekacia
miska
hranatá

mažiar

6,79

5,19

8,39

5,99

Praktický riad
s odnímateľnou
rukoväťou

4,49

sada
riadu

10,49

6,69 od

2,59

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám prívesný vozík, cena dohodou.Tel.
0911393881

Vodné stavby v povodí toku
Maliny by mali zrekonštruovať

1,79
zapekacia
miska
okrúhla

38,99

10,49

7,49
zapekacia
miska obdĺžníková

tácka

POVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ 70%
termoplechovka

ZĽAVA

hrnček
0,27 l

50%

ZĽAVA

50%

5,99 €
pohár
0,45 l

šunkovar
+ teplomer

veko

od
2,59

13,99

» tasr

odnímateľná
rukoväť

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

4,44 €

Poskytujeme doklad o likvidácii

ZĽAVA
ZĽAVA

50%

4,09 €

30%

8,39 €

termofľaša
/termošejker

Odťahová služba zadarmo

ZĽAVA

70%

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

7,95 €

D á potreby
Domáce
t
DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

MA20-02 strana -
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0005

SPOMIENKY
1.
januára
sme si pripomenuli 7.
výročie, kedy
nás náhle
opustila Marcela Říhová z Malaciek. S
láskou spomínajú manžel
Peter a synovia s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Želania a frázy

16-0012

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

POLITICKÁ INZERCIA

MALACKO

5

Tento štát

Predstavitelia strany
Smer-SD však tvrdia, že za ich vlády sa
darí pracujúcim najlepšie a že oni sú
zakladateľmi sociálneho štátu...
To je ako v podobenstve o jaskyni, v ktorej sú ľudia
pripútaní, vidia iba tiene a myslia si, že je to najlepšie
miesto pre život. Ale štát, v ktorom nie je
zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť
pre všetkých, v ktorom niet dosť miest pre deti
v materských škôlkach, v ktorom mladí ľudia nemajú
kde bývať, v ktorom daňový systém vyhovuje najviac
bohatým, v ktorom rastie počet ľudí ohrozených
chudobou, v ktorom sa zvyšuje množstvo detí
žijúcich v chudobe, v ktorom sa zdražujú všetky
základné ľudské potreby od potravín a liekov
až po elektrinu a plyn, v ktorom sa zvyšuje počet
exekúcií – o takom štáte nemožno povedať, že je

životom. Nikdy sa nevzdala. S úctou ju počúvali
v Bruseli, Londýne, Aténach. Bola živou obžalobou
systému, ktorý urobil z robotníkov zotročené stroje.
Aj na pokraji biedy (často doslova hladná) nezištne
pomáhala ľuďom vo svojom okolí. Pre mňa je
to svätica a som nesmierne hrdý, že sa s naším
politickým projektom úplne stotožnila a bez váhania
vstúpila do hnutia Socialisti.sk. A áno, práve takýchto
ľudí ťahám dopredu, lebo viem, že keď bude treba
zápasiť za tento štát, ona to vydrží. Ona neuhne,
má ušľachtilé srdce a odvahu bojovníčky.
Často hovoríte, že chcete rehabilitovať
robotnícku česť. Čo to znamená?
Tridsať rokov bolo toto slovo tabuizované, akoby
neexistovalo. Hovorilo sa o zamestnancoch alebo
sa ich profesie zakrývali cudzími slovami, akoby sa
za to mali hanbiť. Akoby sme zabudli na porekadlo,
že remeslo má zlaté dno. Akoby sme zabudli,
s akou hrdosťou sa spájalo povolanie baníka,
murára, pekára či kombajnistu. Vari všetci tí
malomeštiaci, ktorí sa na robotníkov pozerajú cez
prsty, zabudli, že aj Alexander Dubček bol
sústružníkom v dubnickej zbrojovke? Sme hnutím
obyčajných ľudí a pre obyčajných ľudí. Chceme
každému človeku, ktorý žije svoj obyčajný život,
nahlas povedať, že nie je neúspešný; že v jeho
samom živote je zmysel. Že aj po ňom zostane
na tomto svete stopa. Sme presvedčení, že každý
človek si svoj význam buduje aj na tom, do akej
miery ho zaujíma osud toho druhého. Sme
presvedčení, že nie sme iba zhluk jednotlivcov
s individuálnymi potrebami. Sme aj spoločnosť,
ktorá má spoločné zážitky, spoločné starosti a
spoločné ciele. Sme presvedčení, že solidarita nie je
delením z nadbytku, ale z podstaty. Chceme rozvinúť
všetky formy verejnej angažovanosti, ktoré nám
demokratická spoločnosť ponúka. Aj preto je našou
povinnosťou podporovať každého človeka, ktorý sa
otvorene zasadzuje za svoju dôstojnosť. Vedome
tvoriť spoločnosť a nedopustiť, aby ju ničili súkromné
záujmy. Budeme pomáhať vyjadriť svoje pocity

Zuzana Cingeľová
Na kandidátke
máte popri špičkových odborníkoch
asi najviac robotníkov zo všetkých strán.
a nechcú žiť v lži. Lebo toto znamená naše volebné
Predsa len, nebolo to trúfalé,
heslo SLOVENSKO PRE VŠETKÝCH,
dať ako dvojku obyčajnú žeriavničku?
Vy ju považujete za obyčajnú, ja za neobyčajnú. Pani NIE PRE VYVOLENÝCH.
ZUZANA CINGEĽOVÁ svojím životom a charakterom
stelesňuje všetko, čo má zdravá ľavica predstavovať.
Na kandidátnej listine hnutia Socialisti.sk zastupuje
všetky stigmatizované skupiny tejto spoločnosti:
je žena, je robotníčka, je dôchodkyňa, je chudobná,
je židovka. Táto žena má obrovskú vnútornú silu
a charizmu. Je symbolom sociálneho odporu
na Slovensku. Nebojovala za seba, ale bojovala
za lepšie pracovné podmienky pracujúcich. Zaplatila
za to stratou zamestnania, šikanou a takmer aj
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sociálny ani pri znásilnení mysle. Nehovoriac o tom,
že aká je to vizitka pre sociálnodemokratickú stranu,
keď za dvanásť rokov svojej vlády nedokázala
zmeniť, zlepšiť a zvýšiť kvalitu života práve tých
chudobných a najchudobnejších? Chápem, že ľudia
sa boja pravicovej opozície, ktorá chce pracujúcim
zobrať aj to málo, čo im ponechala súčasná vláda.
Ale tak ako to vysvetľujeme robotníkom pred
fabrikami – ľudia musia pochopiť, že za svoju prácu
Ako jediný politický subjekt chodíte medzi
si zaslúžia viac. Nie omrvinky, nie zvyšky
robotníkov. V zime, vetre, snehu, daždi stojíte po bohatých, ale dôstojný život pre všetkých.
pred fabrikami na začiatku rannej i nočnej
Niektorí zamestnávatelia na vás poslali
smeny a snažíte sa osloviť zamestnancov.
políciu a obvinili vás z poburovania.
Má to nejaký zmysel?
Tak ja rozumiem, že sa im nepáči, keď informujeme
Má to veľký význam. Nielen v rámci volebnej
robotníkov o ich právach, ale nerobíme nič
kampane, ale aj v rámci pomoci ťažko pracujúcim
nezákonné. Majitelia fabrík sa tvária, že robotníci
ľuďom. Viete, ja som šokovaný, že sem nikto
sú ich súkromný majetok, zakazujú sa im s nami
nechodí, že si robotníci a robotníčky s vďačnosťou
hovoria „aspoň Chmelár medzi nás prišiel“. Toto nie rozprávať, vyhrážajú sa, a tak podobne. Ale týmto
ma nezastrašia. Naopak, polícia by sa mala začať
sú ľudia, ktorých oslovíte cez sociálne siete,
zaujímať
o nich, prečo robotníkom nepreplácajú
televíznym príhovorom alebo nejakým cirkusom.
nadčasy, prečo im neplatia príplatky za nočnú prácu,
Títo ľudia vedia o skutočnom živote viac ako si
prečo porušujú zákon. Najmä na východe je situácia
myslíte. Cestujem s nimi do práce nevykúrenými
vlakmi a autobusmi o štvrtej ráno, hrdlačia ako kone, úplne zúfalá, v ziskových podnikoch ľudia pracujú
nikto im nepoďakuje, nemajú čas na rodiny a zarobia za minimálnu mzdu, nechávajú si šliapať po svojich
sociálnych právach a mlčky znášajú vykorisťovanie
sotva na prežitie. Tento štát si hovorí sociálny, ale
a ponižovanie, lebo vravia, že nemajú na výber.
v skutočnosti kašle
Ale ak nemáte na výber, to sú už otrocké podmienky.
na robotníkov. Práve
A naše hnutie vytvára obranu pracujúcich ľudí proti
týmto ľuďom treba
takýmto
praktikám.
najviac pomôcť.

Objednávateľ: Socialisti.sk, Bajzova 234/12, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 52659071. Dodávateľ: REGIONPRESS,s.r.o., Študentska 2, 917 01, Trnava, IČO: 36252417
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Výmeny 2020
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» Predám Predám 2 izbový byt v Studienke.Tel.
0908761258
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem 2-izb byt v RD
v Ma, v tesnej blízkosti Zámockého parku, kompletne
zariadený, + 1 parkovacie
miesto, cena 550 €/mesačne.Tel. 0903140594
» Dám do prenájmu 2-izb
byt v Ma, Bernolákova ul.,
mesačne 400 € + 150 €
energie.Tel. 0903457192
» Prenajmem 1-izb byt v
Malackách, kompletne zariadený.Tel. 0904644830
» Dám do prenájmu 3-izb
zariadený byt na Malom
nám. v Malackách.Tel.
0905657710
» Prenajmem v RD v Zohore zariadenú izbu.Tel.
0090336180.4
» Dám do prenájmu 1-izbový domček, Veľké Leváre.
Tel. 0919191018

Koncom starého roka si niektorí ľudia dávali rôzne záväzky, aby sa ich
na začiatku nového roka mohli začať
postupne vzdávať.
Niekedy je plánov príliš veľa, inokedy
presahujú nad naše reálne možnosti.
Nemôžeme byť napríklad večne mladí
ani získať bohatstvo celého sveta. S tými
bohatstvom mi to pripadá ako s hračkou
v rukách dieťaťa. Dostávame ho iba dočasne. Akoby nás náš Otec pozoroval,
čo s nim urobíme – s talentmi, ktoré sme
dostali. Niekto iba rozpráva aké je všetko
zlé a druhý to zmení, niekto využije moc
a peniaze na dobré vecí a iného zničia.
Môj učiteľ Vladko Maslák pomáha
ľuďom, ktorí prichádzajú z ulice, detských domovov alebo väzenia. Aj on
používa príklad s hračkou a dieťaťom.
Hovorí, že keď chcú rodičia zobrať dieťaťu z ruky nôž alebo zápalky, musia mu
dať nejakú lepšiu náhradu – napríklad
hokejku alebo knihu. Aj Vladko berie
ľuďom „hračky,“ na ktoré si už privykli
– alkohol, drogy, hazardné hry, násilné
sklony alebo vulgárne slová. Dáva im za
ne prijatie, prácu, pokoj, modlitbu.
Aj my sa môžeme rozhodnúť pre takúto výmenu. Alkohol môžeme napríklad vymeniť za pohyb a šport. Neberiete
drogy? A čo závislosti na čokoláde, sláve

Návod na lepšie
Slovensko

a obdive, moci a egu, sebastrednosti a
sebaľútosti? Možno nesedíte každý deň
za hracím automatom, ale za internetom a hazardujete za volantom auta. Čo
tak odpojiť sa od internetu a cestovať
vlakom? Na začiatok postačí aspoň pár
dní v mesiaci. A môžeme pokračovať –
ohováranie ľudí nahraďme pochvalou
(hľadajme v druhých ľudí Krista, aj keď
je riadne ukrytý), útoky na druhých
(často slabších ako my) vymeňme za ich
ochranu.
Otočme prst, ktorým ukazujeme
na nedostatky druhých radšej na seba.
Vymeňme svoj autoportrét dokonalosti
za zrkadlo a poctivo si v ňom urobme
vlastnú reflexiu. Spomeňme si na mnohých svätých – mali zlý začiatok, ale
dobrý koniec. Minulosť je za nami, nevyčítajme si už donekonečna svoje pády.
Budúcnosť je pred
nami, pracujme na
nej. Každý deň, každú hodinu, môžeme
znovu začať – zmeniť sa, premeniť sa,
obrátiť sa, znovu sa
narodiť alebo
vstať z mŕtvych.

Programy nikto nečíta?
Veľký omyl!

Denne sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí vedia,
že o kvalite spravovania krajiny a o kvalite reforiem
nerozhodujú vymakané videá, ani pekne znejúce frázy, ale kvalita volebného programu. Ten je kľúčovým
dokumentom každej strany, ktorá má ambíciu spraviť
život na Slovensku lepším.
Preto sme sa rozhodli napísať program, ktorý má
nielen ambíciu byť opäť raz najlepší, ale zároveň je
to skôr Návod na lepšie Slovensko. Návod, ako riadiť
krajinu, ak nám dáte dôveru. Aby sa nám ani omylom
nestalo, že sa staneme súčasťou vlády a nebudeme vedieť, „čo včul“. Bude to presne naopak - od prvého dňa
budeme veľmi presne vedieť, čo robiť, lebo máme plán.
Dali sme si s ním veľa práce. Našim zámerom bolo napísať program, aký Slovensko ešte nezažilo, lebo práve
taký po 12-ich rokoch Fica naša krajina potrebuje ako
soľ.
Na 372-ich stranách uvádzame 1.144 konkrétnych
a reálnych riešení, ktoré zlepšia život na Slovensku.
Program tvorilo vyše sto ľudí doslova tisíce hodín
a so všetkou skromnosťou hovorím, že sa máme čím
pochváliť.
Ak sa do neho začítate, zistíte, že presne na toto sme
poctivo pripravení - žiadne všeobjímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale
konkrétne, ihneď použiteľné riešenia.

» Ján Košturiak

Návod na lepšie Slovensko nájdete na www.sas.sk

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

Richard Sulík
predseda SaS

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

» Predám váľandu s bočným čelom a úložným
priestorom, cena 20 €.Tel.
0903158851
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám a beriem objednávky na 9-týždňové
nosnice
Dominant.Tel.
0904323771
» Predám kozy po dobrých
dojkách, korely, rozely a kanáre.Tel. 0908776226
» Predám kŕmnu mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Poskytnem do užívania polovicu záhrady (2
á) Malacky - Prídavky.Tel.
0918783910
» Predám mláďa suchozemskej
korytnačky.
0907723563 Skalica
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

0915 645 146
www.izoldetail.sk

09

11

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

KAMENÁRSTVO Janko

10-0225

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Slovensko potrebuje reálnu
zmenu

Z PVC FÓLIE

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

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

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2020

1-hrob od 940 € • 2-hrob od 1140 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

10-0001

» Predám stavebnú miešačku 380 V, cena dohodou.Tel. 0911393881

Zdravý rozum je
najlepší recept

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

www.kamenarstvo-bocan.sk

STAVBA
08 STAVBA08

0910 902 635•0905 323 022
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AKCIA na farebné zákryty

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY
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Slovensko bude posledný februárový deň
stáť na dôležitej križovatke. Rozhodnutie o tom,
ktorým smerom sa vyberie, máme v rukách my
všetci. Necháme vládnuť Smer s ich sociálnymi
istotami, rozkrádaniu verejných financiií, nespočítateľným počtom káuz, najvyššou mierou
korupcie, alebo nebodaj nacistom či ďalším
prázdnym sľubom? Radšej si nechcem tento
scenár ani predstaviť. Slovensko potrebuje zmenu, citeľnú zmenu. Takú, ktorá nastolí v krajine
poriadok, vráti dôveryhodnosť v políciu, prokuratúre a súdom tak, aby vymožiteľnosť práva
mala skutočnú podobu. Zmenu, ktorá naštartuje zdevastované zdravotníctvo, podfinancované školstvo a postaví ekonomiku Slovenska na
nohy, aby sme nezadlžovali budúce generáciu.
Slovensko potrebuje jasne čitateľný a definovaný plán a najmä riešenia po voľbách. Strana SaS
takýto plán má, obsahuje 1.144 konkrétnych
riešení pre lepšie Slovensko, na ktorom pracovali tisícky hodín desiatky odborníkov. SaS je
vyzretá a pripravená prevziať zodpovednosť za našu krajinu. Má
odhodlaných a skvelých ľudí,
ktorí ponúkajú svoje odborné
skúsenosti, energiu, chuť a čas,
aby sme napravili napáchané
škody. Preto 29.02.2020 volím
SaS.

Lenka Jakubčová

advokátka a členka strany SaS

03-0001 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

Občianska
riadková
inzercia
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj
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BÝVANIE, SLUŽBY

30EU0R

OD

OD

34EU5R

2100

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!

900

20EU2R

AKCIA

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

1/3

iba na JANUÁR

• NOVÝ PROFIL 81 mm
• 7-KOMOROVÝ ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

0918 500 492

OKNÁ ZA

OD

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

16-03010

OD

1500

2400

1600

-61%

1600

AKCIA

7

1600

MALACKO

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

teplé zdravotné
papuče

16-0007

dámske
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Občianska
riadková
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Vtipy
týždňa
» Poslankyňa napomína
svojho kolegu:
- Prosím vás, buďte taký
dobrý a neskáčte mi do
reči, keď vás prerušujem!

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726

» Prečo majú politici také
vysoké platy?
Predsa nebudú hrať divadlo zadarmo!

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Predám kukučkové hodiny, kufrík na náradie, 2
stoličky, demižóny, odznaky, staré rádio, náhradné
diely na Volgu M21, M24,
predné a zadné čelo na
Ladu, nádrž na Jawu.Tel.
0907374235
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Hľadám prácu - upratovanie, opatrovanie a iné.Tel.
0911655240
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

26. 2. 2020

8:00 – 12:00

Parlamentné voľby budú o
týždeň neskôr!
Stratila sa disketa s výsledkami.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

» - Nemám rád veľa rečí,
- hovorí šéf parlamentu
novému poslancovi. - Keď
kývnem prstom, znamená
to, že máte prísť ku mne.
- Ani ja nemám rád veľa
rečí, šéfe. Keď zavrtím hlavou, tak to znamená, že
neprídem.

• moderný vzdelávací program • kvalitný a inšpiratívny pedagogický
zbor • centrum kultúrnosti a vzdelanosti • 15 špecializovaných učební
• otvorená platforma (debaty s významnými osobnosťami) • kláštorná
záhrada v átriu • ﬁtness workout a posilňovňa • piknikový park
• štipendijný fond • charizmatická atmosféra • medzinárodná spolupráca
– jazykové pobyty • precízna príprava na VŠ štúdium
• poznanie sveta – poznanie seba •

» Pýtajú sa politika:
- Ako sa máte?
- Ako dvere.. - vraví.
- A to je ako?
- Čakám kedy ma zavrú...

16

» Hľadám kamarátku do 50
rokov.Tel. 0940535403
» HĽADÁM KAMOŠKU.
0907369234

Chcete si
podať
inzerát?

Školu predstavia aj
sami študenti nášho
gymnázia.

» Aký je rozdiel medzi našou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí vymlátiť, inak pomrieme od
hladu.

študijné programy a podrobné informácie nájdete na:
www.csmalacky.sk

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

10-0002

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

» - Môj syn sa chce dať na
politickú kariéru.
- A má na to predpoklady?

» Sú dva spôsoby, akými
môže slovenský politik
prísť o svoju moc. Ten prvý
– z neba zostúpi Archanjel
Gabriel a ohnivým mečom
ho vyženie. Ten druhý – z
neba zostúpi Archanjel
Gabriel a ohnivým mečom
ho vyženie.

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.

16-0001

» redakcia
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0908 979 469

ŠKOLA / SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

V prvom štvrťroku sa začne proces
vyhľadávania škôl. Materských,
stredných či vysokých. Napriek
tomu, že sa u nás degradovalo vzdelávanie, mnohým rodičom záleží na
tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú
školu.

počas dňa otvorených dverí alebo v iné
dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia
alebo rodič s niekým blízkym, možno s
odborníkom.
Predtým si treba uvedomiť predpoklady školy: Ako napĺňa požiadavky
súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje
s potenciálnymi „klientmi“? Aký má
Na začiatku nášho sprievodcu ško- vizuál a materiálno-priestorové vylami si treba uvedomiť, že to, čo sa z bavenie? Akú má víziu a obsah vzdenašich detí stane, nezávisí len od školy lávania? Ako spolupracuje so svojím
a nedá sa to zabezpečiť len investíciou okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa
do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných škola vyberá pre staršie dieťa, je dôľudí je bez práce alebo robia niečo, čo ležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto
s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie procesu. Dôležité je spoznať vedenie
človeka vplýva komplex faktorov od školy, keďže v slovenskej legislatíve je
rodiny, osobnostných predpokladov kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom
po charakter pracovného trhu či zlo- fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na
ženie spoločnosti. Isto, premysleným web školy, na jej dizajn, obsah, aktuavýberom školy zabezpečíme najdôleži- lizácie a informácie. Ťažším je zistenie,
tejší krok k perspektívam nášho dieťaťa či personál školy berie svoju službu ako
a naznačíme jeho cestu.
povolanie či zamestnanie - to by mohol
Na výber školy si treba definovať naznačiť napr. deň otvorených dverí.
realistické kritériá a rozhodne sa neVýber školy teda závisí od kompletreba sústrediť iba na blízkosť k byd- xu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa
lisku. Takisto sa netreba spoliehať na tam učí angličtina, či majú Montessori.
internetové referencie, ktorých zámer Školy sa v súčasnosti tiež riadia markenemusí byť vždy čestný. Najhoršie je tingom a pre získanie žiakov môžu zavyberať si školu podľa toho, že tam vádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že
nastúpi aj náš známy. Alebo je jej ab- neexistuje ideálna škola, ani keby bola
solventom známa osobnosť. To nemusí alternatívna či súkromná. Je potrebné
byť zárukou, že aj nám bude taká škola si vopred stanoviť očakávania, uplatniť
vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa kritické myslenie a nespoliehať sa na
osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi módne predstavy o najlepšej škole.
školy a majú istý nadhľad. Do veľkej
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
riaditeľ ZŠ s MŠ
miery čo-to naznačia prehliadky školy

Za férové a hrdé Slovensko
Iste ste si všimli, že slovo “zmena” sa
na billboardoch a v rečiach politikov
objavuje čoraz častejšie. Je to dobre,
Slovensko zmenu potrebuje ako soľ.
Lenže nestačí rečniť. Politici musia
ukázať, že na ňu majú aj odvahu,
riešenia a energiu.
Nečaká nás ľahká práca. Kočnerove
správy odhaľujú systém zhnitý na kosť.
Trpezlivosť ľudí skúšajú desiatky káuz
vládnych politikov. A po vražde dvoch
mladých ľudí mnohí stratili dôveru
a nádej, že by to tu niekedy mohlo byť
lepšie. Ale môže.
Slovensko je plné slušných, pracovitých, talentovaných ľudí, ktorí už
nechcú ťahať za kratší koniec. Stretávam
ich pri mojich cestách po celej krajine.
Nechcú veľa. Chcú štát, ktorý k nim
bude fér a na ktorý môžu byť opäť
hrdí. Na to však potrebujeme zásadnú
zmenu spôsobu vládnutia.
Našu dravosť a vytrvalosť musíme
smerovať do riešení. Nie do zbytočných sporov a hádok, tie Slovensku
nepomôžu. Víťazstvo našej koalície
v eurovoľbách a víťazstvo Zuzany
Čaputovej nám ukázali, že spolupráca
prináša výsledky. S Mišom Trubanom
sme ťahali za jeden povraz, a to dalo
ľuďom nádej a chuť sa za nás postaviť.

Aj do týchto volieb ideme spoločne SPOLU a Progresívne Slovensko. Teší
nás, že sme uzavreli aj dohodu o spolupráci a slušnej politike s ďalšími troma
opozičnými stranami.
Na zmenu však potrebujeme nielen
dohody, ale aj odvážne riešenia. Aby
sme raz a navždy zatočili s oligarchami,
ktorí roky vyciciavajú náš štát a priživujú
korupciu. Preto sme predložili Lex
Haščák, zákon na obmedzenie moci
oligarchov v zdravotníctve a v médiách.
Penta na nás zaútočila všetkými
zbraňami - médiami, právnikmi či
lobistami. Nevystrašilo nás to. Na svojej
strane máme ľudí - len do Vianoc podpísalo petíciu za Lex Haščák vyše 10 000
Slovákov a Sloveniek.
Vieme, že uspieť vo voľbách, vyhnať
mafiu a oligarchov, opraviť nemocnice,
ochrániť naše lesy pred vyrubovaním či
presadiť ďalšie odvážne riešenia z nášho
250 -stranového programu bude stáť
veľa práce. Zmena nikdy neprichádza
ľahko. Sme však pripravení - bojovať
za férové a hrdé Slovensko.

MIROSLAV BEBLAVÝ

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU - občianska demokracia

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IČO: 51313901, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Trojuholník škola – rodič - žiak
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33-0002

MALACKO

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

16-0007

Novinkyv predaji
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Viac o 166, 92 eura
Na prelome rokov už si živnostníci
zvykli na novodobý rituál. Zvyšovanie odvodov. Tento rok na tých
zdravotných a sociálnych v ich minimálnej výške zaplatia takmer o
167 eur viac.
„No, veď ale daň z príjmu sa zmenší“ - môže znieť protiargument. Jeho
používatelia však ani len netušia, že
živnostníci majú neraz príjmy tak nízke, že už roky žiadnu daň nemajú z
čoho zaplatiť. Jednoducho, vymeriavací základ ich až k zdaneniu nepustí.
Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne.
Výška samotných odvodov (resp. preddavkov na poistenie) závisí od viacerých faktorov - napríklad či živnostník
podniká prvý rok, alebo má živnosť
popri zamestnaní, štúdiu, alebo materskej, alebo naopak vykonáva živnosť
ako svoju jedinú zárobkovú činnosť.

NA PRENÁJOM

tenia odvodov do Sociálnej poisťovne
sa posudzuje to, či príjem živnostníka
bol vyšší ako je 12-násobok 50 percent
priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok.
SZČO platí povinný odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 percent z
vymeriavacieho základu vypočítaného
na základe údajov z podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

HALA 600 m

2

Minimálny mesačný odvod do SP
bude v roku 2020 vo výške 167, 89 eura.

50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

Zdravotné poistenie u SZČO sa
platí vo forme preddavkov. Minimálny preddavok SZČO na rok 2020 bude
70,91 eur a minimálny preddavok SZČO
so zdravotným postihnutím bude 35,45
eur.

HALA 250 m2

Ak platíte odvody vo forme trvalých platobných príkazov, máte neceŽivnostník je povinný platiť odvo- lý mesiac na to, aby ste ich zmenili a
dy do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. upravili na nové sumy. Odvody sa totiž
1.10. kalendárneho roka, ktorý nasle- platia „spätne“ a tak prvým mesiacom,
duje po kalendárnom roku, v ktorom kedy ich odvádzame v novej výške, je
jeho príjem z podnikania presiahne zá- február.
konom stanovenú výšku. Pre vznik pla» red

9,6 x 25 m, výška 3m

WC, kancelária, vhodné na skladovacie priestory

600 m2
250 m2

CESTA MLÁDEŽE

HALY

V deň Tvojich vzácnych narodenín prišli sme k Tebe
s pozdravením, dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne
prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol
Tvoje kroky.

CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

Dňa 13. januára 2020
sa dožíva krásneho životného
ahý
jubilea 70 rokov náš drahý

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960

Milan Zemko

Výročia a udalosti
vydal George Harrison svoj singel My Sweet Lord, na celom svete sa
ho predalo viac ako 5 mil. kusov.

15. 1. 1971
10-0005

Všetko najlepšie a veľa zdravia prajú
manželka Marta, synovia Milan a Boris s manželkou
Jankou, vnúčatá Max, Filip a Ella.

10-0003

z Jablonového.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
BIOCLIMATIC pergoly

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 238 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0012

zimné záhrady

MALACKO

RELAX
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LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY, AUTO-MOTO / ZAMESTNANIE

Zázvor alebo ďumbier

Bez zmien, ale...

Obidva názvy rastliny ďumbier aj
zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v
Pravidlách slovenského pravopisu
aj v Krátkom slovníku slovenského
jazyka. No odborný botanický názov je iba názov ďumbier.

Začiatok každého roka je u motoristov spojený s úvahou či a akú diaľničnú známku si zakúpiť. Ceny tých
doterajších, ani ich platnosť sa nemenia, ale pribúda aj nová možnosť.

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
MIKY - TRANS
s.r.o.

0905 859 679

Výročia a udalosti
bol posledným dňom platnosti slovenskej
koruny.

1 + 20 MIEST
1 + 52 MIEST

16. 1. 2009

VÝRUB - VÝREZ STROMOV

Spoločnosť Maplan s.r.o. Malacky
hľadá na plný úväzok

v domovej zástavbe ✆ 0902 182 789

☑ výrub - prierez rizikových stromov
☑ prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
☑ rezanie - strihanie živých plotov
☑ výchovný rez ovocných stromov
☑ štiepkovanie ☑ odvoz odpadu

Obrábač kovov - frézar, sústružník / práca vhodná aj pre dôchodcu
• príprava, zoraďovanie a opracovanie položiek frézovaním • obsluha fréz a sústruhu • dodržiavanie predpísanej
technológie • znalosť čítania technickej dokumentácie, používania meradiel. Mzdové podmienky (brutto):
od 900 EUR/mesiac v súvislosti od seniority a skúseností kandidáta

Logista/Logistik

Máte záujem o
PREDAJ AJ
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU
na byte, dome alebo pozekoch?

• zabezpečenie skladového hospodárstva spoločnosti • príjem materiálu do skladu • koordinácia dopravy a expedície
produktov • vedenie administratívy skladu, kontrola dodacích listov, spolupráca pri inventarizácii • spolupráca
s logistickým oddelením v materskej spoločnosti v Rakúsku. Podmienky: Nemecký jazyk - Mierne pokročilý
(B1) alebo Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1). Mzdové podmienky (brutto): od 1000 EUR/mesiac v súvislosti
od seniority a skúseností kandidáta

Prípravár výroby, zvárač

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

• prípravné práce na píle Pilous v kusovej výrobe podľa výkresovej dokumentácie • zváranie CO2 (prípadne TIG)
• obsluha 3,5t VZV • samostatnosť pri práci, časová flexibilita, práca nadčas • práca na 3 zmeny. Mzdové podmienky
(brutto): od 900 EUR/mesiac podľa reálnej kvalifikácie

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

Obrábač kovov CNC frézar

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

ZNÍŽENIE
CIEN

• frézovanie na CNC frézach v kusovej výrobe podľa výkresovej dokumentácie • samostatnosť pri práci, časová
flexibilita, práca nadčas • znalosť obsluhy CNC strojov-výhodou • práca na 3 zmeny • prax v kusovej výrobe-výhodou
Mzdové podmienky (brutto): od 1000 EUR/mesiac príp. dohodou podľa reálnej kvalifikácie

Prípravár s CAD/CAM skúsenosťou
• zostavenie pracovných plánov a technických kalkulácií • programovanie CNC s pomocou CAD / CAM • riešenie
reklamácií zákazníkov a interných opráv jednotlivých dielov • vyhotovenie skúšobných protokolov • dopĺňanie dát
do ERP systému a dodržiavanie stanovených termínov. Podmienky: Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2). Mzdové podmienky (brutto): od 1400 EUR/mesiac
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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.
10-0242

Maplan s.r.o., Priemyselná 6023, 901 01 Malacky // praca@maplan.at // www.maplan.at

10-0220

Kontakt: 0903 472 651

24-0006

Výročia a udalosti
William Herschel objavil mesiace Titania
a Oberon planéty Urán.

11. 1. v roku 1787

INZERCIA

00-0000
52-0183

» red

tredníctvom zákazníckej linky na telefónnom čísle 02 32777 777 (pre volania
zo zahraničia: 00421 2 32777 777) .
Aj v roku 2020 môžu držitelia parkovacích preukazov ŤZP vydaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Pri kúpe elektronickej diaľničnej SR po registrácii motorového vozidla v
známky je potrebné zadať evidenčné systéme eznamka využívať spoplatnečíslo vozidla a krajinu registrácie. Ak né úseky diaľnic a rýchlostných ciest
sú pri platbe za známku zaevidované bezplatne.
Je tu aj nová diaľničná známka s
nesprávne údaje, kontrolný systém zaeviduje daný dopravný prostriedok resp. platnosťou 365 dní. Nový typ vinety
jazdnú súpravu pri jazde na spoplatne- ušetrí vodičom starosti. A to najmä
ných úsekoch diaľnic a rýchlostných tým, ktorí si počas roka kúpia auto a
ciest bez úhrady diaľničnej známky s chcú intenzívne využívať diaľnice. Donásledkom pokuty. Preto upozorňujeme konca nebudú musieť ani siahnuť hlmotoristov, aby si skontrolovali zadáva- boko do vrecka. Jej cena bude rovnaká
né údaje pozorne ešte raz pred zaplate- ako pri ročnej známke, teda 50 eur.
Nová 365-dňová diaľničná známka
ním známky na predajnom mieste alebo
využili možnosť rekapitulácie, ktorá je bude výhodná najmä pre tých vodičov,
im vždy ponúknutá pri kúpe známky ktorí si v priebehu roka kúpia nové
cez portál. V zmysle Všeobecných ob- auto, a pravidelne využívajú rýchlostchodných podmienok Správcu výberu né cesty, či diaľnice. Ročná diaľničná
úhrady diaľničnej známky (ktorým je známka ale stále zostane. Vodiči budú
NDS) za správnosť údajov uvádzaných mať aj naďalej možnosť využívať ju 13
pri kúpe diaľničnej známky zodpove- mesiacov. V tomto prípade je výhodou
dá výlučne motorista, ktorý si známku jednoducho zapamätateľný dátum,
kupuje. V prípade, že je niektorý z úda- kedy si ju treba obnoviť. Je tiež komfortjov chybný alebo neúplný, je nutné toto nejšia pre firemné autá.
oznámiť ihneď a to buď cez internetový
portál www.eznamka.sk alebo pros» red
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Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0015

majú nižšiu hladinu črevných zápalov
a zápalov v hrubom čreve a znižujú tak
riziko rakoviny hrubého čreva.
Zázvor obsahuje veľké množstvo
super zdravých látok menom gingeroly, ktoré účinne bojujú proti mnohým
zdravotným problémom, ktoré súvisia
Zázvor sa využíval už v stredoveku so zápalom buniek. Výskum, vykonaako konzervačný prostriedok a rovna- ný u pacientov, trpiacich artritídou a
ko pomáhal liečiť tráviace problémy. svalovými bolesťami, preukázal výGréci ho jedli pri problémoch s tráve- znamné výsledky v úľave od bolesti.
ním. Zázvor má protizápalové účinky. Zázvor je tiež veľmi užitočný a prínosJe preto mimoriadne vhodnou preven- ný pre pacientov, u ktorých dochádza
ciou a aj liečbou v prípade prechladnu- k chorobe, ktorá je spôsobená zápalom
tia, zápalov horných dýchacích ciest buniek ako obezita, cukrovka, Alzheia chrípky. Môžeme ho pokojne nazvať merova choroba, atď.
prvou pomocou v období chrípkových
Zázvoru by sa mali vyhnúť ľudia,
a vírusových epidémií. Zázvor tiež po- ktorí majú problémy s krvným obemáha náš organizmus detoxikovať a hom, respektíve trpia na hemofíliu.
zbavovať ho škodlivých látok. Dokáže Môže tiež nepriaznivo ovplyvňovať
dokonca „odstrániť“ rakovinové bun- diabetickú a antikoagulačnú liečbu,
ky rýchlejšie ako niektoré ostatné lieky, jeho užívanie si vyžaduje v týchto príktoré sú predpísané pacientom s rako- padoch monitoring lekárom – špeciavinou vaječníkov! Lekárski experti tiež listom.
tvrdia, že tí, ktorí konzumujú zázvor,

Najčítanejšie regionálne noviny

Ceny sú
vrátane DPH
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Prepočítanie dôchodkov

Nie je o to treba žiadať osobitnou
žiadosťou, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne automaticky bez žiadosti Sociálna poisťovňa a zašle o tom dôchodcom
písomné rozhodnutie.
Nárok na zvýšenie dôchodku na
minimálny dôchodok majú naďalej poberatelia starobného dôchodku (aj keď
bol predtým priznaný ako predčasný
starobný dôchodok) alebo invalidného
dôchodku po dovŕšení dôchodkového
veku.

Minimálna hranica
Za 30 rokov obdobia dôchodkového
poistenia bude teda od 1. januára 2020
patriť minimálny dôchodok 334,30 eur
mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstva Slovenskej
republiky za kalendárny rok, ktorý dva
roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa určuje suma dôchodku.
Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú
hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
a/ o dve percentá sumy životného
minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
b/ o tri percentá sumy životného
minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Podmienky nároku splní poberateľ
dôchodku vtedy, ak:
- získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia (už nebude potrebné splniť podmienku 30-tich rokov
tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia s určeným príjmom
za jednotlivé kalendárne roky),
- výška dôchodkových príjmov je u

PONUKA
PRÁCE

Devínska Nová Ves

Pracovník / pracovníčka vo výrobe
obsluha automatizovaného zariadenia
kontrola kvality komponentov
nejedná sa o pásovú výrobu
749 € fix + 120 € individuálny bonus
+ do 160 € príspevok na dochádzanie + príplatky od 100 €
+ polročné odmeny + stravné lístky v hodnote 4,20 €
(Plat je uvedený brutto)

príspevok na dôchodkové sporenie a iné benefity
menšia stabilná spoločnosť s rodinnou atmosférou

» Zdroj: SP

Neváhajte nás kontaktovať

SBS GUARDING s. r. o.

0914 343 407

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

PRÁCA V LOZORNE

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PLAT

NÁsTuPNý PLAT jE 742 €
A PO skúšObNEj dObE 793 €
+ DOcHÁDzKOVý bONuS 60 €
pO SKúšObNEJ DObE 120 €
+ INDIVIDuÁlNE A KOlEKTíVNE
OHODNOTENIE DO VýšKy 24 % z plATu
+ PRíPLATky pODľA zp
(plAT uVEDENý bRuTTO)

94-0002

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

NEVÁHAJ NÁS
KONTAKTOVAŤ

Operátor výroby (Malacky)
» Spoločnosť Runtime hľadá pracovníkov
do výrobnej spoločnosti.
» Dlhodobá práca na trvalý pracovný pomer.
» Práca na 3 zmeny.
» Možnosť zárobku 940 € - 1060 €/brutto
+ stravné lístky + nadčasy + príplatky.
» Miesto výkonu práce: Malacky
» Predpoklady na uchádzača:
• Flexibilita
• Dochvíľnosť
• Pracovitosť
• Zodpovednosť

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

MA20-02 strana -

- VSTupNÁ A VýSTupNÁ
kONTROLA
-VýRObA A KOmplETIzÁcIA
KOmpONENTOV

bENEFITy

- sTRAVOVANIE VO
fIREmNEJ JEDÁlNI
-ubyTOVANIE pREplÁcANé V plNEJ VýšKE
-bEzplATNÁ dOPRAVA

0911 949 392
pracovníkov

Vodič

Hrubá mzda 1000 € + odmeny

Závozník

Hrubá mzda 750 € + odmeny
Pracovná náplň bude upresnená na pohovore.

Miesto výkonu práce - Malacky

10-0008

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € 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

NÁPLň
PRÁCE

hľadá

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

16-0011

tel. č.: 0905 880 700
e-mail: monika.tuschelova@runtime.sk

32-0005-1

neho nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie
všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka
starobného dôchodku – vdova musí
požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

32-0005-1

Rok 2020 je rokom veľkých zmien v
dôchodkovom systéme. Už na jeho
začiatku je veľkou témou ich prepočítavanie. Pretože od 1. januára
2020 Sociálna poisťovňa priznáva a
prepočítava minimálne dôchodky
po novom.
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kontakt sevcikova@kosit.sk • 0911 124 316

78 119 0021

MALACKO

VOĽBY / ZAMESTNANIE
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Hlasovací preukaz je nevyhnutnosť

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Parlamentné voľby sa uskutočnia 29.
februára. V tom čase majú tri slovenské kraje prázdniny a ďalšie dva na
ne nastupujú. Dve tretiny voličov tak
môžu byť v pohybe či inde ako v mieste trvalého bydliska.

dňom konania volieb,
- elektronicky, žiadosť musí byť doručená na elektronickú adresu obce/mesta trvalého pobytu najneskôr 15 pracovných
dní pred dňom konania volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je poMožno to bola náhoda, možno to trebné úradne overené splnomocnenie,
bol zámer. V každom prípade, každý, splnomocnená osoba potvrdzuje prevzakomu ide o zmenu, by sa na to vopred tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a
mal pripraviť a včas si vybaviť voličský
(hlasovací) preukaz. S ním potom možno priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušvoliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti nosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulikdekoľvek na Slovensku za stanovených ca, číslo domu), prípadne korešpondenčnú adresu osoby, ktorá žiada o hlasovací
podmienok a tie sú takéto.
Občan Slovenskej republiky môže preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
požiadať (obec, v ktorej má trvalý pobyt)
o vydanie hlasovacieho preukazu, kto- priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušrý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo nosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rovnako
svojho trvalého bydliska:
- osobne v čase úradných hodín obce/ obsahuje aj meno a priezvisko, číslo obmesta trvalého pobytu najneskôr posled- čianskeho preukazu a štátnu príslušnosť
osoby, ktorá je splnomocnená na prevzaný pracovný deň pred konaním volieb,
- v listinnej forme, žiadosť musí byť doru- tie hlasovacieho preukazu za splnomocčená na adresu obce/mesta trvalého po- niteľa.
bytu najneskôr 15 pracovných dní pred
» red

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
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

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

Príjmeme

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

Čašníka/čašníčku

850€

52-0010

14

Malacky

netto

16-0373

Svoje CV posielajte na:
plzenska@plzenskamalacky.sk

+421 948 077 066

plzenska@plzenskamalacky.sk
www.plzenskamalacky.sk

16-0002

Bližšie informácie Vám radi
poskytneme na telefónnom
čísle +421 945 077 066.
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POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
Vodič VZV / retrak / ťahač od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

85_0013

33-0003

85_0006

2400 EUR/mesačne Brutto

85-0008

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Skladový pracovník od 765 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

3000 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Pracovník montáže od 810 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

32-0001-1

2200 EUR/mesačne Brutto

(Rakúsko)

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

variabilná zložka + ďalšie prémie

(Nemecko)

Mäsiar

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

prijme do pracovného
pomeru:

PRIJMEME

Skladník

15

32-0079

MALACKO
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ZDRAVIE / SLUŽBY

ĽSNS

Smer-SD + SNS
+ Most-Híd

KOALÍCIA

93

počet predložených zákonov

ČO SME
PRESADILI

Za posledné 4 roky sme predložili spolu 268 návrhov zákonov. Je to viac ako predložili
poslanci za SMER, SNS, MOST
a ĽSNS dokopy!
Naši poslanci pravidelne vystupujú aj v pléne Národnej rady,
atakujú ministrov s otázkami,
ktoré vás trápia a svojou aktivitou vynikajú.

ZÁKON PROTI NIČENIU LESOV
Štát už nedotuje výrobu energie z drevoštiepky, pre ktorú sa rúbali aj zdravé stromy. Dieru v zákone využívali podvodníci,
ktorí drancovali naše lesy a kvalitné drevo
používali na výrobu elektriny. Zákon sme
predkladali dovtedy, kým sa nám ho nepodarilo presadiť. Ochránili sme tak časť
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Ján
Budaj

vytvorili krajinu, kde budeme
radi žiť.

Anna
Remiášová

slovenských lesov!

NAŠE NÁPADY,
KTORÝMI SA
VLÁDA CHVÁLI

ZRUŠENIE MEČIAROVÝCH
AMNESTIÍ
Robert Fico sa roky bránil tomu, aby zrušil
nehanebné amnestie svojho učiteľa Vladimíra Mečiara. Tie zabránili potrestať únoscov
Michala Kováča ml., vrahov Roberta Remiáša
a aktérov zmareného referenda o vstupe Slovenska do NATO. Po našom dlhodobom

tlaku boli Mečiarove amnestie napokon zrušené.

Toto sú niektoré zákony, ktoré sme najprv predložili my, no koaliční
poslanci ich najskôr zmietli zo stola, neskôr skopírovali a schválili.
VYŠŠIE PRÍPLATKY ZA VÍKENDY
A SVIATKY

SKORŠÍ DÔCHODOK
PRE MAMIČKY

Ľudia pracujúci cez víkend a vo sviatok dnes
už zarábajú viac.

Každá mamička, ktorá vychová dieťa, si zaslúži skorší odchod do dôchodku.

NÁRAST MATERSKÉHO
A RODIČOVSKÉHO

ZVÝŠENIE DAŇOVÉHO BONUSU
NA DETI

ZNÍŽENIE DPH
NA DETSKÉ POTREBY

Štát musí podporovať pracujúcich rodičov,
ktorí sa rozhodli mať deti.

Pracujúci rodičia majú právo, aby im štát nechal viac peňazí z výplaty.

Je neférové, ak štát zarába na tom, že rodičia
živia a starajú sa o svoje malé deti.

V posledných prieskumoch
hnutie OĽANO rastie. Každý
váš hlas znamená väčšiu nádej na zmenu. Nedajme sa
znechutiť a zastrašiť. Spravodlivé, bezpečné a ľudské
Slovensko pre nás všetkých
je reálny cieľ. Keď vytrváme,
spoločne ho dosiahneme.

Ďakujeme za vašu
podporu!

5,1 %
JÚN

6,8 %

8%

SEPTEMBER DECEMBER

zdroj: agentúra Focus

RASTIEME
VĎAKA VÁM

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 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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Za vaše peniaze nesedíme, ale
robíme! Napriek tomu, že sme
v opozícii, pripravujeme pre vás
zákony, ktorými chceme zlepšiť
vaše životy. Žiaľ, väčšinu našich
dobrých návrhov vládne strany
zhodia zo stola, no nevzdávame
to! Niektoré sa nám podarilo
presadiť, iné nám koalícia prebrala a napokon ich pod svojím
menom uviedli do praxe. Nám to
nevadí, pretože pre nás je dôležité, aby sme spoločnými silami

031190175

268
OĽANO

Najčítanejšie regionálne noviny

Sme najaktívnejšie
hnutie!
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