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MALACKO
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

0915 213 700

www.rolvex.sk
0905 485 891

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

NON STOP

živé kvety
gratulačné a smútočné kytice
smútočné vence, žardiniery
ikebany
2020
darčekové koše
od 20. 1. dajni
re
dekorácie
v našej p

UPCHATÝ
ODPAD?

v pohodlí Vášho
domova

KANALIZÁCIA?

aj diabetické
a mykotické nohy

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

Miriam
tel.: 0915 677 453

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

značkové džínsové
a športové oblečenie

REALITY

BUDOVA POŠTY
ZÁMOCKÁ 8, MALACKY
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Hľadám pre konkrétnych klientov:
✔ rodinný dom v Malackách, Stupave a okolí
❏
✔ pozemky na výstavbu rodinných domov
❏
✔ 2-izb. byt v Malackách a Stupave
❏

e-mail: hoozova@edrey.sk

✆ 0948 720 141

Mám 10 ročnú prax a viac ako 400 predaných nehnutelností.

51-0009

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

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

10-0007

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

0908 437 079

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

Rozširujeme
sortiment

STRANU

• čistenie kožených
sedačiek

MASÁŽE U VÁS DOMA

BYTOVÉ DOPLNKY
DARČEKY • KVETY

ZADNÚ

• upratovanie

031190175

KANALIZÁCIE

Bratislava • Malacky
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DO KONCA
15. FEBRUÁRA 2020
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10-0019

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

52-0009-1

pri ná

PREČÍTAJTE SI

16-0006

ČISTENIE

ing. kubaška

10-0023

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

16-0380

KRTKOVANIE

Týždenne do 27 450 domácností

10-0014
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Malacky

Myslím na slušnosť ako na prejav
postoja jedincov či celých skupín ľudí
k občianskemu okoliu. Myslím na
slušnosť, zdvorilosť, akceptovateľné
správanie sa, (slovo decentný pochádza z latinského decentia), myslím na
morálne kvality človeka a ľudí všeobecne, tie, ktoré určujú tolerovatelnú
mieru toho, čo je slušné a čo už nie.
Slušnosť nie je vrodená, učíme sa
jej počas celého života. Od rodičov, od
učiteľov, od priateľov, od kolegov, ale
aj od politikov, teda od tých, ktorí by
mali predstavovať akúsi občiansku
elitu. Mali. A keďže to tak stále ešte nie
je, potom do akej miery nás ovplyvní
alebo neovplyvní všetko to neslušné
okolo nás, záleží aj na spomínanej
výchove, aj na našich povahových
vlastnostiach, aj na hodnotách, ktoré
sú pre nás dôležité. A ktoré sú predovšetkým spoločensky akceptovateľné.
A je tu ešte aj úcta k človeku.
Ak chceme žiť na slušnom Slovensku a aspoň čiastočne súhlasíme s
vyššie uvedenými konštatovaniami,
potom si musíme vyberať, komu zve-

ríme právomoci toto Slovensko riadiť,
vládnuť mu. Zodpovedne vybrať. Ono
to zas až tak ťažké nie je, pretože v neslušnosti sa priam topíme. V predchádzajúcich volebných obdobiach sme
jej dali príliš veľa priestoru na sebarealizáciu a ona, tá neslušnosť, ale súčasne aj nespravodlivosť už prerástla
všetky predstavitelné limity. Aj limity
dané Ústavou Slovenskej republiky.
Tá napríklad tvrdí, že Slovensko je...
„zvrchovaný, demokratický a právny
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu
ani náboženstvo. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná,
a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
Štátna moc pochádza od občanov,
ktorí ju vykonávajú prostredníctvom
svojich volených zástupcov alebo
priamo. Štátne orgány môžu konať iba
na základe ústavy, v jej medziach a v
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon.“
Ak si nedokážeme ctiť našu ústavu ani v týchto základných bodoch, nemáme
záujem o slušnosť, ani
o štátnosť, ani o spravodlivosť. A chceme žiť v
takom Slovensku? Skutočne?
Všetko dobré -

Muži tankovali bez zaplatenia,
snažili sa uniknúť
Dopravní policajti z Malaciek v noci 15.1. zadržali dvoch mužov, ktorí mali krátko predtým na
čerpacej stanici natankovať bez zaplatenia. Zároveň
jeden mal nastúpiť do výkonu trestu. TASR o tom
informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.
Policajná hliadka sa podľa nej krátko pred polnocou na odpočívadle Sekule v smere do Bratislavy
rozhodla zastaviť a skontrolovať vozidlo, ktorého
vodič nereagoval na výzvu na zastavenie a s vozidlom sa dal na únik lesnou cestou z diaľničného odpočívadla smerom do obce Sekule.
„Policajti začali unikajúce vozidlo ihneď prenasledovať. Na výzvy výstražného zvukového znamenia vodič zastavil až po niekoľkých kilometroch
v lesnom poraste pred obcou Borský Svätý Jur,“ priblížila Mihalíková. Dodala, že po zastavení vozidla
chcel vodič uniknúť, no policajti zadržali jeho aj
spolujazdca. Lustráciou v policajných evidenciách
zistili, že na spolujazdca bol Okresným súdom v
Malackách vydaný príkaz na dodanie do výkonu
trestu. Vodičovi, ktorý je podozrivý zo spáchania
viacerých dopravných priestupkov, zakázali ďalšiu
jazdu a zadržali vodičský preukaz. Oboch mužov
eskortovali na policajné oddelenie.
Policajti podľa hovorkyne až následne zistili,
že muži mali krátko pred ich zastavením natankovať na čerpacej stanici v Sekuliach bez zaplatenia.
Vyšetrovať krádež bude vecne a miestne príslušný
útvar v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Trnava. „Pri použití donucovacích
prostriedkov nedošlo k zraneniu zadržaných osôb,“
povedala Mihalíková.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Stupava

OČNÁ OPTIKA

BV
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LV
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Se
TO
Tn
TT
zM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
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

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

ZNÍŽENIE
CIEN

západné Slovensko

VÝPREDAJ
OKULIAROVÉ
RÁMY

ZĽAVA

20%
až
50%

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

www.oftalens.sk

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

AKCIA -30%
NA PRÁCU

0905 859 679

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

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

MA20-03 strana -

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

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

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

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.

10-0017

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

» tasr

63-0017

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

MALACKY
Záhorácka 15B (oproti AFK)
SENICA
Hurbanova 485 (hl. križovatka)

41-0015

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Vážení, slovom slušné teraz naozaj
nemám na mysli podobnosť či dokonca rovnosť s istou iniciatívou.
Myslím na slušnosť ako na základnú súčasť a podmienku spravodlivosti. Spravodlivosť totiž nemôže
byť neslušná, to by prestala existovať.
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Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

00-0000
52-0183

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Ceny sú
vrátane DPH

redakcia:

Chceme žiť v slušnom Slovensku?

10-0012

MALACKO
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POLITICKÁ INZERCIA, RELAX, SLUŽBY

ĪơȒȇŖȟˋʋȥŔȍʡɢơ˙

streda

8.2.2020
9:00 - 12:00 h

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516

16-0027

9:00 - 11:00 h
sobota

ŠT
UD
UJ

5.2.2020

PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • saká
• nohavice • košele • viazanky
• kabáty • bundy • svetre
• polokošele • tričká • rifle

Autodopravcov aj všetkých slušných
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Veronika Remišová, podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ
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Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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/panska konfekcia malacky
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strojárstvo
informatika
elektrotechnika
automechanika
autoelektronika
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Devínska Nová Ves,
J. Jonáša 5
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Deň otvorených
dverí
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Hlavu hore, Slovensko
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PRÁVNIK RADÍ / ZRAVIE, SLUŽBY

SPOMIENKY

Do právnych vzťahov, ktorých predmetom je určitý záväzok vstupujú ich
účastníci s očakávaním splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou.
Realita je však iná a častokrát nastáva
situácia, kedy druhá zmluvná strana svoje
povinnosti neplní riadne ani včas. Práve
z tohto dôvodu právny poriadok upravuje
konkrétne inštitúty, ktoré by mali v zmluvnom vzťahu zvyšovať právnu istotu strán.
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov možno zabezpečiť prostriedkami,
ktorými sú dohoda o zrážkach zo mzdy,
ručenie a zriadenie záložného práva. Iné
možnosti zabezpečenia pracovnoprávnych
vzťahov Zákonník práce neumožňuje.
Dohoda o zrážkach zo mzdy je najpoužívanejším zabezpečovacím prostriedkom
v pracovnom práve. Dohodu o zrážkach zo
mzdy možno uzatvoriť iba na báze existujúceho pracovnoprávneho vzťahu a výlučne
medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť iba platnú pohľadávku, ktorá však
v čase zabezpečenia nemusí byť splatná.
Obsahom dohody o zrážkach zo mzdy je
súhlas zamestnanca, aby zamestnávateľ
jednostranne zrazil časť mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohľadávky.
Dohoda o zrážkach zo mzdy sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. Realizovať zrážky zo mzdy je možné najskôr v deň
splatnosti pohľadávky. Ručenie ako aj záložné právo sú v praxi nie veľmi využívané

kontakt: 0948

808 019

Hotel Atrium
Malacky

PONÚKA NA PRENÁJOM
NEBYTOVÝ OBCHODNÝ
PRIESTOR 65 m2
(orientácia na OD Stred)
Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

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

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

10% ZĽAVA
339 €

Dňa 14. 01.
2020 sme si
pripomenuli
nedožité 100.
narodeniny
Kataríny Benkovej z Kuchyne. S láskou a
úctou spomína celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

389 €
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

ČISTENIE

Dňa 17. 1.
2020 sme si
pripomenuli
17. výročie, čo
nás navždy
opustil náš
drahý Ján Balta z Perneka.
S úctou a láskou spomína
manželka, deti, pravnučky
a celá rodina. Spomínajte
s nami.

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

KANALIZÁCIE

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

VÝVOZ ŽÚMP

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

Dňa 22. 1.
2020 si pripomíname 1. výročie úmrtia
Anny Zpevákovej z Malaciek. Keby sa tak dal vrátiť
čas, dotknúť sa Ťa dlaňou
a počuť Tvoj hlas, už sa tak
nikdy nevráti, čo čas vzal,
ostali len spomienky a v
srdci žiaľ. S láskou spomínajú manžel s rodinou a
kamarátka Alena.

16-0004

41-0022

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

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

16-0019

Dňa 6. 1. a
25. 1. dva dátumy, ktoré
nám zanechajú bolesť
a ranu v srdci po celý život. 6. 1. 2020
uplynulo 47 rokov, čo nám
navždy odišiel náš milovaný manžel, otec Ignác
Šimuna z Malaciek. Dňa
25. 1. 2020 si pripomíname
nedožitých 100 rokov. S láskou spomína dcéra Tonka s
rodinou. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Nikdy na Teba nezabudneme.

STROJOVÉ OMIETKY

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
16-0025

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 hore.
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0005

Dňa 17. 11. a
28. 1. dva dátumy, ktoré
nám zanechajú bolesť
v srdci po celý
život. 17. 11. 2019 uplynulo
12 rokov, čo nám navždy
odišiel náš milovaný syn
Marian Horváth zo Závodu
a dňa 28. 1. 2020 si pripomíname nedožitých 40 rokov.
S láskou spomínajú rodičia,
sestry, bratia. Marian nikdy
nezabudneme, stále ostaneš v našich srdciach.

zabezpečovacie prostriedky. Ručenie je
právnym vzťahom medzi veriteľom a ručiteľom. Ručenie vzniká jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí
pohľadávku veriteľa, ak tak neurobí sám
dlžník. Zákonník práce umožňuje v prípade
ručenia zabezpečiť všetky pohľadávky nielen zamestnávateľa, ale i zamestnanca. Ručiteľ sa teda zaväzuje, že vo vzťahu k veriteľovi, ktorým môže byť tak zamestnávateľ,
ako i zamestnanec, uspokojí nárok veriteľa,
ak tak nevykoná dlžník. Ručiteľ je osoba
odlišná od dlžníka a môže ním byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Zákonník
práce nevylučuje, aby ručiteľom bol aj spolupracovník dlžníka. Zriadením záložného
práva možno zabezpečiť len relatívne úzky
okruh pohľadávok zamestnávateľa, ktorým
sú nárok na náhradu škody na zverených
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný
vyúčtovať a nárok na náhradu škody, ktorú
zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi
úmyselne. Záloh sa obmedzuje výlučne na
nehnuteľnosti, ktoré zamestnanec vlastní
a obdobne ako v prípade ručenia, aj zmluva
o zriadení záložného práva sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

67-0003

Zabezpečovacie prostriedky
podľa Zákonníka práce

16-0029

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

MALACKO

5

ZUZANA CINGEĽOVÁ BUDE KANDIDOVAŤ
ZA HNUTIE SOCIALISTI.SK

S pocitom hrdosti vám oznamujem, že symbol boja za sociálne práva
na Slovensku a jedna z najstatočnejších žien, aké som kedy poznal,
pani Zuzana Cingeľová, prijala ponuku a bude kandidovať v najbližších
parlamentných voľbách za hnutie Socialisti.sk.
že táto pani je pripravená zomrieť.“ Jej priatelia,
obdivovatelia i prívrženci, všetci sme ju chodili prosiť,
že ju potrebujeme živú. Napokon hladovku ukončila, ale len
preto, aby mohla otázku postavenia slovenských pracujúcich
tlmočiť na medzinárodnej scéne. Prijali ju v Európskom
parlamente v Bruseli, vystúpila na Európskom sociálnom
fóre v Londýne a Aténach.
Dnes žije pani Cingeľová v skromných podmienkach
na slovensko-maďarskej hranici blízko Stredy nad
Bodrogom. Jej príbytok ďaleko za obcou v lone prírody
na okraji národnej prírodnej rezervácie, kde žijú korytnačky,
na prvýkrát takmer nenájdete. Doteraz ju navštevuje veľa
obdivovateľov, ľudia na ňu nezabudli.

živo zaujíma o verejné dianie, aj keď žije zo skromného,
o polovicu nižšieho dôchodku ako mohla mať, keby mlčala
a nebojovala za práva pracujúcich.
Politické strany sa predháňajú v tom, aby získali na svoju
kandidátku oslňujúce celebrity. Ja som nesmierne hrdý,
že sa súčasťou nášho hnutia stáva žena, ktorá môže byť
svojou odvahou a nezlomnosťou vzorom pre všetkých
pracujúcich, ktorí dnes ohýbajú chrbty v neľudských
podmienkach a tvrdia, že so svojimi životmi nemôžu
nič robiť. My vám odkazujeme, že sa to dá, že si za svoju
prácu zaslúžite viac a že sa nikdy nevzdáme.

Zuzana Cingeľová nie je obyčajnou robotníčkou. Celý
život pomáhala ľuďom. Jej priatelia spomínajú, že raz na ulici
našla plačúce dievčatko, prihovorila sa jej a keď zistila,
že ju aj s jej mamičkou vyhodili z bytu, prichýlila ich a bývali
u nej takmer rok. V Moldave nad Bodvou založila ochotnícke
divadlo, ktoré spájalo Slovákov, Maďarov i Rómov. Stále sa

Eduard Chmelár
Predseda strany Socialisti.sk

37-0011

Bývalá žeriavnička U. S. Steel Košice Zuzana Cingeľová
začala pred pätnástimi rokmi odvážny protest za práva
pracujúcich a zlepšenie pracovných podmienok v košických
železiarňach. Za to, že sa doslova obetovala za iných,
si vytrpela neuveriteľné príkoria, vyhodili ju z práce, vyhrážali
sa jej, zastrašovali ju. Odvážna žena sa nevzdala a spolu
so svojimi prívržencami sa vydala na gándhiovský
550 kilometrov dlhý pochod z Moldavy nad Bodvou
do Bratislavy. Keď dorazila do hlavného mesta, pred Úradom
vlády si rozložila stan a začala hladovku, ktorá trvala takmer
tri týždne. Vtedy sme sa spoznali. Písal som o nej články,
navštevoval som ju aj s mojimi priateľmi a spoločne sme
sa báli o jej život. Vtedajšia Dzurindova vláda ju ignorovala
a úrad vlády dokonca arogantne odmietol poskytnúť elektrinu
na lekárske vyšetrenie, keď sa jej zdravotný stav prudko
zhoršoval. Zuzana Cingeľová neprerušila hladovku ani vtedy,
keď jej zomrela matka. „Jej už nepomôžem a tu bojujem
za všetkých,“ povedala zronene. Pamätám sa, ako
sociologička Zuzana Kusá vtedy znepokojene varovala
verejnosť: „Bez akéhokoľvek pátosu vám oznamujem,

Eduard Chmelár

Objednávateľ: Socialisti.sk, Bajzova 234/12, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 52659071. Dodávateľ: REGIONPRESS,s.r.o., Študentska 2, 917 01, Trnava, IČO: 36252417

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

16-0024

dámske
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LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / RELAX, POLITICKÁ INZERCIA

Nenápadný zázrak – čierna reďkev

Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám prívesný vozík, cena dohodou.Tel.
0911393881
» Predám VW Fox 1,2 obsah r.v. 2006, km 68 tis.Tel.
0915164194
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim oktáviu alebo fabiu.Tel. 0903416726
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

» 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.
0903361804
» Prenajmem 1izb byt v MA
zariadený s parkovacím
miestom a pivnicou tel.
0911112822

Pestuje sa v celej Európe, v miernom
pásme v Ázii, v Severnej Amerike a v
Austrálii.
Je to jedna z najstarších kultúrnych
rastlín; slúži ako zelenina, olejnina,
krmivo.
Buľva obsahuje veľa minerálnych
látok a vitamínov. Reďkev sa používa
aj ako liečivá rastlina s antimikrobiálnym účinkom. Reďkev, reďkovka,
reďkvička - všetky pomenovania sú
odvodené od gréckeho slova raphanos
- reďkev.
Reďkev čierna (Raphanus sativus),
údajne pomáhala už pri stavbe pyramíd. Spoločne s cesnakom a cibuľou
ju dostávali robotníci, aby im pomohla udržať dobrý zdravotný stav a silu.
Nachádzame ju vyobrazenú aj na nástenných maľbách starého Egypta z
roku 2000 pred n. l. Egypťanom vraj
viac vynášalo jej pestovanie ako siatie
obilia. O jej vážnosti v staroveku sa dozvedáme zo starej gréckej povesti, podľa ktorej bola vraj Apollónovi v chráme
v Delfách obetovaná reďkev zo zlata,
šalátová repa zo striebra a kvaka z olova. Obľuboval ju rímsky cisár Tiberius i
kráľ Karol Veľký.
Čierna reďkovka má veľmi rozsiahle pozitívne účinky na celý organizmus
a práve preto by nemala chýbať na jedálnom stole. Čiernu reďkovku je veľmi
jednoduché vypestovať. Má rada slnko
a teplo.
Neznáša však prehnojené pôdy.

Túto zeleninu si môžete dopestovať na
záhrade, ale aj v byte v kvetináči, nie je
to nič zložité.
Čierna reďkovka obsahuje neuveriteľne veľké množstvo životne dôležitých látok. Vitamínu C v nej za surova
nájdeme viac ako v citrónoch. Okrem
neho obsahuje aj vysoké množstvo vitamínu E, B1, B2, B6 a beta-karoténu, z
minerálov je v nej významne zastúpené železo, síra, meď, vápnik, horčík,
draslík a fosfor.
Vysokému obsahu látok zvaných
fytoncídy vďačí reďkovka za svoje antibiotické účinky. Dôležitou zložkou
sú i horčičné silice obsahujúce síru.
Práve im totiž reďkovka vďačí nielen
za svoju nenapodobiteľnú štipľavú
chuť, ale aj za svoj blahodarný vplyv na
našu pečeň. Tieto silice môžeme nájsť
aj vo všetkých príbuzných rastlinách
vrátane známych reďkoviek, čierna
reďkovka ich však obsahuje najväčšie
množstvo.

» red

Nebudeme rušiť sociálne
opatrenia, len im pridáme
logiku a spravodlivosť

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus
na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické
jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič
nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke.
V sobotu sme predstavili náš nový program
– Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych
riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier,
ale odborne spracované a premyslené riešenia na
mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré
obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne
bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných
12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom
Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten
svoj život.
My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je,
že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo
voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu
dostala do programového vyhlásenia vlády.
Nebudeme rušiť sociálne opatrenia,
ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami.
Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými
stranami okrem Smeru-SD, SNS
a ĽSNS.

Richard Sulík
predseda SaS

Máme jedinečnú šancu zmeniť
Slovensku

Priatelia, ak aj vy máte už naozaj dosť drancovania Slovenska gaunermi, rozkrádania
vašich peňazí, zdevastovaného zdravotníctva
a školstva, zmeňme to! Máme jedinú šancu,
ktorá sa ďalšie štyri roky nemusí opakovať.
Desiatky rokov som podnikal v súkromnej
sfére, vyše roka pracujem na pozícii vedúceho oddelenia výstavby a územného rozvoja v
Stupave. Dlhé roky citlivo vnímam nespravodlivosť, svojvôľu gaunerov v politike, korupciu,
byrokraciu a všetko, čo nám strpčuje život a
berie nádej do budúcnosti, na pokojný a prosperujúci život. Ako niekto, komu osud našej
krajine nie je ľahostajný, som chcel prispieť k
tomu, aby moje deti nemuseli emigrovať, ale
mali šancu žiť v civilizovanej krajine. Začal
som aktívne písať články o nehoráznom rozkrádaní, načrtával som riešenia a nakoniec
som pred viacerými rokmi vstúpil do strany
SaS, ktorej cieľom je naozaj zlepšiť Slovensko a
v ktorej nenájdete žiadneho zlodeja, komunistu a eštebáka. Je to na vás, či sa aj vy aktívne
zúčastníte volieb a pomôžete našej krajine
zbaviť sa zlodejov. Máme vynikajúci program,
vyše tisíc konkrétnych riešení pre lepšie
Slovensko, pričom ja osobne som tvorcom
programu SaS pre stavebníctvo.

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
07

» Kúpim ornú pôdu na
poľnohospodárske účely v
okolí Senca, Pezinku, Malaciek.Tel. 0918479756
STAVBA
08 STAVBA08
» Predám stavebnú miešačku 380 V, cena dohodou.Tel. 0911393881
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Alternatíva existuje

Pripravení prevziať
zodpovednosť

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

Najčítanejšie regionálne noviny
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» Predám váľandu s bočným čelom a úložným
priestorom, cena 20 €.Tel.
0903158851
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

Boris Kačáni

Chcete si podať inzerát?

člen strany SaS

Návod nájdete na strane 10 hore.
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7

10-0026

MALACKO
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BÝVANIE

8
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Občianska
riadková
inzercia
» 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 zemiaky na
uskladnenie ružové, žlté 25
kg balenie, cena 0,60 €/kg.
Tel. 0915957746
» Kúpim konštrukciu kovovú na fóliovník cca 4 x 3 m.
Tel. 0905387063
HOBBY A ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

11

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» 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
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ35,47 (opakovačka na guličky) 0910419469
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903753758
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» Hľadám kamarátku do 50
rokov.Tel. 0940535403
» Hľadám kamarátku od 45
do 49 r. Ak máš záujem, zavolaj.Tel. 0915204433

10-0016

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 hore.
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SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKO

9

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

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

MA20-03 strana -
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16-03023

OD

1500

2400

1600

-61%

1600

AKCIA

1600

16-0007

Novinkyv predaji

VOĽBY / POLITICKÁ INZERCIA, SLUZBY

» -Čítal si o škodlivosti alkoholu?
-Áno.
-A prestal si piť?
-Nie. Čítať.
» Aký je rozdiel medzi traktorom a mrazom?
Keď ti prejde po chrbte
mráz, iba sa strasieš a ideš
ďalej.
» Sekretárka prichádza
ráno do práce a vidí ako z
kancelárie vynášajú gauč.
Pomysli si:
- No toto, hádam ma len
neprepustili.
» Lenin mel pravdu, socializmus sa ukázal ako éra
elektriny:
Do práce sa chodí s odporom, na plat sa čaká s
napätím a vedenia se dotknúť nemôžeš.

» redakcia

Pred desiatimi rokmi si Penta cez svoju
poisťovňu Dôvera drzými právnymi a účtovnými kľučkami odliala 460 miliónov
zo zdravotného poistenia – z odvodov,
ktoré ľudia platia štátu. Peniaze odišli do
schránkových firiem na Cyprus a dodnes
nie je jasné, či z nich nedostali podiel aj
šéfovia Smeru. Tí boli vtedy pri moci, no
napriek tomu nezasiahli.
Takto férové Slovensko nevyzerá. Dlho
sme si všetci mysleli, že sa s tým nedá už
nič robiť. Aj Penta si myslela, že spáchala
dokonalý zločin. No vďaka odvážnym ľuďom a chamtivosti oligarchov sa ukazuje,
že to tak nie je. Našli sme spôsob, ako
Pentu donútiť vrátiť Slovensku časť peňazí
a zistiť, či táto kreatívna účtovná operácia
nebola v skutočnosti jeden veľký podvod.

na nekalosti penťáckeho podnikania.
Ukázalo sa, že Pente nestačilo odliať si
460 mil. eur zisku. Z chamtivosti sa snažili ušetriť ešte aj na daniach. Slovensko
pripravili o ďalšie desiatky miliónov eur.
Preto sme v PS/SPOLU podali podnety
na finančnú správu a prokuratúru.
Žiadame:
1. aby Penta doplatila 40 miliónov
eur na daniach – dosť na stavbu
novej, modernej regionálnej
nemocnice.
2. aby boli zodpovedne potrestaní.
Sme presvedčení, že Penta veľmi
dobre vedela, čo robí. Preto by
mala prokuratúra preskúmať, či
nešlo o podvod.
3. zistiť, kto všetko mal z týchto
operácií prospech. Medzinárodné
vyšetrovanie môže potvrdiť, či bol
v pozadí len Široký alebo sa o peniaze delil aj s vedením Smeru.
Urobiť zo Slovenska skutočne férovú krajinu bude stáť veľa práce a ťažkých bojov.
V PS/SPOLU sa ich nebojíme. Sme pripravení postaviť sa oligarchom aj mafii. Je
načase, aby pravidlá platili pre všetkých
rovnako.

Potom ako sme predstavili Lex Haščák,
zákon na obmedzenie moci oligarchov
v zdravotníctve a médiách, sa nám začali
ozývať ľudia, ktorí dlhodobo upozorňujú

MIROSLAV BEBLAVÝ

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia
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krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Malacky

16-0032

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

» Ivan Brožík

VEZMIME SI PENIAZE OD PENTY SPÄŤ
Neexistuje smutnejšia ukážka toho, čo
na Slovenku spôsobila korupcia, než je
stav nášho zdravotníctva. Každý, kto ležal
v izbe s prefukujúcimi oknami, musel si
priniesť vlastný príbor či denne pracuje
medzi plesnivými stenami vie, o čom hovorím. Do zdravotníctva pritom dávame
porovnateľne veľa peňazí ako naši susedia
v okolitých krajinách. Strácajú sa však vo
vreckách oligarchov a zdravotníckej mafie.

ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

všetky
kamenárske
práce

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

10

Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

16-0031

» Na trestnom pojednávaní
prebiehajú záverečné reči.
Obžalovaný uvádza:
- Pán sudca, ja som to naozaj neurobil, ja som tam
ani nebol, musíte mi veriť, povolávam za svedka
Pána Boha, že som tam
naozaj nebol.
Sudca:
- Dokazovanie, vrátane výsluchu svedkov bolo ukončené!

JANUÁR

• jednoduché, podvojné účtovníctvo a mzdy
• poradenstvo pre podnikateľov s možnosťou

10 hodín zdarma

mindmaps, s.r.o., Ing. Marta Markovičová
0907 436 500, mindmaps.sk@gmail.com

41-0029

Vtipy
týždňa

Koho nevoliť
Nevoľme tých, ktorých by nevolili
naši predkovia, z ktorých si viacerí prešli koncentračnými tábormi, z ktorých
niekoľkí mali v minulosti takzvaný
„berufsverbot“, iba preto, že sa nezohli
svojvôli moci. Svojvôľa moci a nacizmus sa nám u nás totiž ešte stále prejavuje v každodennom živote.
Poďme voliť, lebo určite nechceme,
aby náš hlas prepadol v prospech niekoho, koho si neželáme ako súčasť budúcej moci. Napríklad v prospech tých
z vyššieho odstavca.
Nevoľme tých, ktorí sľubujú poriadok a zákonnosť a vo svojich radoch
sami majú ľudí, ktorí mali a majú problém so zákonom, prípadne už aj za sebou rozsudok.

• 1-hrob od 990 €
AKCIA • 2-hrob od 1300 €

Nevoľme tých, ktorí prezliekajú
každé štyri roky kabát, podľa toho, kde
majú práve vyššiu šancu na zvolenie.
Nevoľme tých, ktorí sa handrkovali
o miesta na kandidátkach ako o mrkvu
na trhu.
Nevoľme tých, ktorí nám neponúkli
žiaden rozumný a splniteľný program,
iba takmer povinnosť, aby sme im pomohol dostať sa k moci.
Nevoľme tých, ktorí nepoznajú základné slovo z civilizovaného politického slovníka – dialóg.
Nevoľme tých, ktorí si zjavne arogantne „pomýlili“ pojmy štátne, naše
a ich. Čítate o nich a o tom, ako si žijú,
denne.
Naozaj, vážení čitatelia, v tejto
chvíli ešte neviem, kto napríklad u
mňa vzíde z toho výberu. Musí to však
byť niekto pre mňa morálne prijateľný,
hodnotovo definovateľný a demokraticky akceptovateľný a taktiež programovo ustálený. No a hlavne nielen medzinárodne, ale aj ľudsky a občiansky
všestranne akceptovateľný. Výraz „občiansky všestranne“ je tu mimoriadne
dôležitý. Voľba bude ťažká, ale verím,
že niekto taký sa u nás na Slovensku
nájde.
Musíme takého nájsť. Čas nás ešte
až tak netlačí, treba teda rozumne zvažovať. Sledovať dianie, počúvať výroky
a nezabúdať.

68-04

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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

Mám rovnakú dilemu a dostať sa z
nej nie je ľahké. Nečakajte však, prosím, že cez týždenník REGIONPRESS
budeme robiť to, čo bežne robia mnohé
médiá – jednoducho – nebudeme pretláčať vlastných favoritov, nemôžeme
teda radiť, koho voliť. Ani nechceme.
Napriek tomu si dovolím ponúknuť nasledujúci „manuál“.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

VÝRUB - VÝREZ STROMOV
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

24-0006

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

V posledných týždňoch som dostal
viacero mailov – teda listov v podobe elektronickej pošty, v ktorých
sa ma naši čitatelia pýtajú, koho by
mali voliť. Ak dovolíte, odpoviem na
ne takto, hromadne.

Najčítanejšie regionálne noviny

47-012

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

Koho voliť?

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

Chcete si
podať
inzerát?

33-0002

10

SLUŽBY

11

16-0021

MALACKO

KAMENÁRSTVO Janko

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

POSEZÓNNA AKCIA

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%
Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €

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 €

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

HALA 600 m

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA JANUÁR 2020

0910 902 635•0905 323 022

NA PRENÁJOM
2

50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

63-0008

AKCIA na farebné zákryty

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

10-0001

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

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

HALA 250 m2

9,6 x 25 m, výška 3m

WC, kancelária, vhodné na skladovacie priestory

datom@datom.sk, www.datom.sk

HALY

600 m2
250 m2

CESTA MLÁDEŽE

PLASTOVÉ OKNÁ

CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

Výročia a udalosti
členovia štvorice Beatles odmietli ponuku 30 miliónov dolárov za
obnovenie skupiny.

19. januára 1976

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960
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Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY
DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

10-0009

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

11

ŠKOLA / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Príjmeme

Čašníka/čašníčku

Malacky

850€
netto

Bližšie informácie Vám radi
poskytneme na telefónnom
čísle +421 948 077 066.

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

plzenska@plzenskamalacky.sk
www.plzenskamalacky.sk

16-0002

+421 948 077 066

Svoje CV posielajte na:
plzenska@plzenskamalacky.sk

adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

HUMBOLDT IDS
HĽADÁME
LEKTOROV NJ a AJ

maliarske
a natieračské práce

na živnosť pre oblasť Malaciek.
Mail: humboldt@humboldt.sk
Kontakt: 0918 103 138

CENA

195 €

16-0020

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

KURZ SBS
v BRATISLAVE
kurz začína 10.02. 2020

Volajte:

0904 001 475

16-0008

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0012

hlasovať podľa vôle zamestnancov. Pedagogický zbor sa väčšinou vyjadril za
inú kandidátku. No dvaja pedagogickí
zamestnanci v rade školy sa nechali
demokraticky zmanipulovať a hlasovali proti väčšine svojich kolegov. No
ak sa proti tomu vzoprie obrovská časť
A tieto tlaky spôsobujú ustrácha- komunity školy, nemám dôvod sponosť učiteľov, nesuverenitu riaditeľov, chybňovať ich námietky, keďže rodičia
teda u ľudí, ktorí majú pripravovať do a učitelia najlepšie poznajú prostredie
života generácie, čo majú zmeniť tento školy. A stoja si za tým a bojujú. Aj za
marazmus. To sa potom prejavuje aj cenu straty povolania pedagóga, keďtým, že sa nevieme (bojíme) ako učite- že v regióne je núdza o miesto učiteľa.
Nemožno vravieť o tom, že protestujúci
lia spojiť a bojovať o svoje práva.
Rada školy je orgán s vyše 10 člen- spochybňujú demokratické postupy.
mi. O kandidátoch školy nevie nikto z Ak by sme spochybňovali demokraticostatnej komunity, nemajú šancu sa kosť ich protestu, nemohli by sme viac
pýtať, kandidáti sa neprezentujú ve- už protestovať proti nízkym platom.
rejne, hoci budú riadiť inštitúciu, kto- Veď aj ich malá výška bola schválená
rá združuje stovky ľudí. Vie o nich iba demokraticky demokratickou vládou.
rada školy, ktorá sa pokojne vo svojom
Martinskú Hurbanku považujem
kruhu môže účelovo rozhodnúť, ak za prototyp správania sa učiteľov a
bude chcieť svojho kandidáta. Môže rodičov. Vzorovo sa spojili a bojujú za
vyvíjať rozličné tlaky, aby vyhral vy- spravodlivosť a za školu. A DRŽIA SPOvolený. Máme tu krásnu možnosť, ako LU napriek negatívnym komentárom,
dostať vyvoleného do školy. A všetko zásahom poslancov, vyhrážaniu sa
sa to deje skryte, komunita školy sa in- trestnými oznámeniami či nepríjemformácie dozvie neskoro. Keby sa aj vy- ným spôsobom komunikácie novej riajadrila vyše polovica školy za nejakého diteľky. Martinská škola nám ukazuje
kandidáta (demokracia = vláda ľudu), nevídanú odvahu a suverenitu, ktorá
nemá šancu prebiť radu školy, ktorá sa keby bola vlastná aspoň polovici slouž rozhodla pre vyvoleného.
venských učiteľov, už dávno by sme
Takéto znetvorenie demokracie sa nesnívali o platoch a neriešili by sme
stalo v uvedenej škole, kde okrem iného takéto nechutnosti.
má rada školy stanovy, v ktorých peda» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
gogickí zamestnanci v rade školy majú

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

(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

Výročia a udalosti
sa narodil Kevin Costner, americký filmový herec a režisér.

16-0001

18. januára 1955

MA20-03 strana -

12

10-0008

Boj o riaditeľské miesto sa spustil v
ZŠ s MŠ, Hurbanova, v Martine. Už
po niekoľký raz sme svedkami zlyhania legislatívy, ktorá umožňuje
nechutné politické tlaky pri voľbe
riaditeľa APOLITICKEJ inštitúcie.

51-0004

Hurbanka v Martine povstala

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0018
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ZAMESTNANIE

MALACKO

PRIJMEME

prijmeme na TPP

predavačku STUPAVA

do predajne v Kútoch

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

čašníčku

0948 002 614

ADMINISTRATÍVNE PRACOVNÍČKY
do Stupavy a Lakšárskej Novej Vsi

administr. práce, predaj, komunikácia so zákazníkmi
mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

41-0027

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

13

SKLADNÍKA
do Stupavy

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

mzda: 850,- eur brutto + výkonnostné odmeny

STAVEBNINY

MAJSTRA VÝROBY
do Lakšárskej Novej Vsi

mzda: 1200,- eur brutto + výkonnostné odmeny

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

PONUKA
PRÁCE

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Leadec s. r. o. prijmeme do TPP

UPRATOVAČOV/KY

Stručná pracovná náplň: ručné a strojové upratovanie a čistenie vo
výrobných halách
Nástup: ihneď
Ponúkame: stabilný príjem, príspevok na stravu, istotu dlhodobého
zamestnania, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, zákonné príplatky
Mzda: Ručné čistenie = 587 EUR základná mzda + 69 EUR príplatky,
stravné lístky v hodnote 4,30 EUR
Strojové čistenie = 595 EUR základná mzda + 95 EUR príplatky,
stravné lístky v hodnote 4,30 EUR
Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať na 3 zmeny
Pracovisko: Priemyselný park Devínska Nová Ves

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 €

Kontakt: monika.zikova@leadec-services.com
- pre zaslanie životopisu
tel. kontakt: 0911 544 003

Príjmeme

Kuchára
1200-1300€
netto

(Plat je uvedený brutto)

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

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

32-0005-2

Neváhajte nás kontaktovať

0914 343 407

v Malackách

36-0002

Bližšie info: 0908 288 288

príjme strážnikov na prevádzky

94-0008

Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi.
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce.
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com

SBS GUARDING s. r. o.

Svoje CV posielajte na:
job@plzenskahodovna.sk
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Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

16-0002

LEKTORA ͳ ANIMÁTORA do TPP/ živnosť

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

94-0009

hľadá:

51-0007

www.animateam.sk

16-0017

hurbanicova@krajn.sk, 0905 606 598

KULTÚRA / ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Folklór na Liptove
Folkloristi z Liptova sa tiež zapojili súbor spolupracuje so Súkromnou zádo celoštátneho projektu Folklór – kladnou umeleckou školou v Liptovskom Hrádku. Od roku 2010 škola poduša Slovenska.
skytuje súboru aj strechu nad hlavou.
Folklór je našim národným bohat- Členskú základňu tvoria prevažne štustvom a kultúrnou dušou Slovenska. denti stredných a vysokých škôl, najmä
Všade po celom Slovensku sa možno z blízkeho okolia Liptovského Mikulástretnúť s množstvom ľudí, ktorí sa ša a regiónu. Študenti stredných a vytejto autentickej forme umenia venujú sokých škôl na vystúpeniach predvás nadšením a zo srdca, vo väčšine prí- dzajú divákom autentické folklórne
padov bez nároku na akýkoľvek hono- scény v pôvodnom ľudovom odeve, čím
rár alebo iné ohodnotenie. Je preto na zachytávajú historické kultúrne posolmieste, aby štát podporil takto zapále- stvo svojich predkov. Dotácia z projekné srdcia pre naše ľudové zvyky a tra- tu Folklór – duša Slovenska vo výške
dície. Zveľaďuje sa tak náš národný 30 175 eur bola vhodnou investíciou do
kultúrny potenciál, ktorý jedného dňa mladých generácií, ktoré jedného dňa
odovzdáme našim nastupujúcim gene- svoje skúsenosti v oblasti kultúrneho
ráciám. Inými slovami, ide o dôsledné dedičstva odovzdajú mladším generáudržiavanie a zveľaďovanie slovenské- ciám. Podporený bol aj Folklórny súho nehmotného kultúrneho dedičstva. bor LIPTOV, ktorý získal na Liptácky
Liptov je jeden z regiónov Sloven- rok 15 000 eur. Detský folklórny súbor
ska, kde sa prelína nádherná príroda Ďumbier bol podporený sumou 7 000
so svojráznou ľudovou architektúrou eur na Zimný večer pri Sinačke. Vesea folklórom. Ten je stále živý a repre- lé Kokavské divadlo získalo na projekt
zentujú ho najmä tanečné súbory, kto- Ľudové tradície obce Liptovská Kokava
ré vystupujú po Slovensku na rôznych 2500 eur. Na kultúrne aktivity sa podfestivaloch. Jedno z najznámejších kul- porila aj Základná škola Jozefa Hanulu
túrnych telies je Folklórny súbor Váh, v Liptovských Sliačoch, obec Východktorý vznikol v roku 1979. Od roku 2006 ná, či obec Liptovská Lužná.

Na našu jednozmennú
prevádzku v Zohore
prijmeme zamestnancov
do pracovného
pomeru na pozície:

Majster
riadenie a organizovanie pracovných činností
na stredisku Druhotné suroviny, vedenie prevádzkovej dokumentácie. Preukaz VZV výhodou.
Základná mesačná hrubá mzda 812 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 200 EUR.

Robotník VZV
zber, separácia, lisovanie a spracovanie
jednotlivých druhov odpadov a druhotných surovín.
presun materiálu, nakládka a vykládka pomocou VZV.
Základná mesačná hrubá mzda 660 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 190 EUR.

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0911 320 037.
Viac informácií o spoločnosti nájdete na

www.fcc-group.sk

07-0017

14

16-0373

» Zdroj: MK SR
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BERIEME OBJEDNÁVKY
NA 17-TÝŽDŇOVÉ NOSNICE
PONÚKAME KVALITNÉ
KŔMNE ZMESI

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

HĽADÁ
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externých spolupracovníkov

schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

Napájačky, krmítka, podkládky,
vitamíny, minerály. Zmesi pre holuby,
papagáje, kanáriky, andulky, ...

REGRUTÁTOR/KA
(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

KRMIVÁ JOKI

Hviezdoslavova 34 (200 m od kina), Malacky
0907 059 647

v Bratislave na 3 dni v týždni
(dôchodkyňa vítaná)
Mzda: 400 € netto + variabilná
zložka. Príspevok na dopravu.
Tel.: 0903 409 520

33-0006

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

33-0005

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA
�������� ������������

DO ZUBNEJ
AMBULANCIE

PONÚKAME MALÉ BALÍKY SENA!
MÜSLI PRE KONE 20 KG

ANKETÁR/ANKETÁRKA

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod.
��������������������������������
(výkon) + príplatky + stravné lístky
������������� ������

PRIJMEM
ASISTENTKU

16-0026

��������������������������������

10-0021

STAJAN Slovakia, s.r.o.

������������������������������������
413
358
82, 090
04/88
81 418,
tel: 0918/4
����� in
nfo
fo@g
@gsk
sksrro.sk
k

85_0033

85-0008
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���������������������

MA20-03 strana -

15

ZDRAVIE / SLUŽBY

16

Najčítanejšie regionálne noviny

Dajte svoj krúžok
hrdinom na konci kandidátky

V hnutí OĽANO nemá nikto doživotné fleky! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali.
Každé voľby máme na kandidátke nových šikovných ľudí, bojovníkov proti korupcii
a mafii. Dávame im priestor, aby za 4 roky ukázali, že pre vás dokážu urobiť
kus poctivej roboty. Naše slovo platí a aj teraz budú všetci súčasní poslanci
kandidovať z posledných miest našej kandidátky. Aj keď vedeli, že po mesiacoch
tvrdej práce budú na konci, viacerí z nich odolali ponukám ísť do iných strán, ktoré
im sľubovali isté fleky v parlamente. Nevymenili prospech za svoje svedomie,
neprezliekli kabát a za to si ich vážim! Títo ľudia si zaslúžia váš krúžok
a verím, že poslední budú prvými!
S dôverou

DÁRSTVO

Zo všetkých síl bojuje za farmárov! Chodí po
Slovensku a bezplatne vzdeláva farmárov v oblasti zákonov a pozemkových úprav. Dosiahol
zavedenie výsluhových dôchodkov aj pre mestských a obecných policajtov. Je presvedčený
že pracujúci ľudia, si zaslúžia lepší život.

Natália
MILANOVÁ
KULTÚRA

Chráni slobodu slova, kultúru a médiá. Vďaka
nej sa „zjemnila“ už aj tak nezmyselná smerácka
novela tlačového zákona. Uchránila vaše peniaze
pred možnými podvodmi pri výrobe audiovizuálnych diel. V parlamente presadzuje radikálnu
zmenu financovania obnovy našich kultúrnych
pamiatok.

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

Pomohol študentom práva, hasičom a nám
všetkým ušetril peniaze. Presadil skrátenie koncipientskej praxe z piatich rokov na tri.
Ochránil výsluhové dôchodky bývalých hasičov.
Po odhalení kauzy štátnych dotácií na fiktívnych
bobistov odstúpil zo svojej funkcie prezident
hasičského zboru.

Verí, že vytrvalosť v boji za pravdu a spravodlivosť prináša výsledky. Po rokoch snahy
sa mu podarilo zrušiť Mečiarove amnestie.
Dúfa, že únoscovia a vrahovia, ktorých amnestie roky chránili, budú postavení pred spravodlivosť. Presadil aj zákon proti tzv. biomasakru,
čím sme spoločne zabránili ničeniu našich lesov.

Miroslav
SOPKO

Ján
M A RO S Z
DOPRAVA

Bojuje za spoľahlivú dopravu na Slovensku!
Chce, aby vodiči nestáli v kolónach a aby vlaky jazdili načas. Spolu s expertným tímom pripravil komplexný plán spoľahlivej dopravy pre
Slovensko (www.spolahlivadoprava.sk). Dlhodobo odhaľuje kšefty v doprave. Po jeho tlaku
museli odísť už dvaja riaditelia železníc.

Eduard
HEGER

Marek
KRA JČÍ O

Ján
BUDA JSTREDIE

ŠKOLSTVO

V parlamente zastupuje práva učiteľov.
Snaží sa im odbúrať zbytočnú byrokraciu, napríklad zrušením povinnosti tlačiť elektronickú
triednu knihu. Vďaka jeho práci zostal deťom
v škôlkach príspevok na vzdelávanie. Poukazoval na nespravodlivosť v odmeňovaní kuchárok, upratovačiek, školníkov a aj vďaka tomu
majú dnes vyššie platy.

Prečo si poslanci OĽANO
zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

✔
✔

Lekár, ktorý zlepšuje zdravotníctvo. Po tom
ako vláda zdvihla ceny liekov pre ťažko chorých
pacientov, vybojoval, aby ceny týchto liekov
opäť klesli na pôvodnú úroveň. Štátna zdravotná
poisťovňa po jeho odhalení, zrušila nevýhodnú
zákazku, na digitalizáciu jej dokumentov. Vďaka
Marekovej snahe môžu charitatívne organizácie
distribuovať ľuďom v núdzi potraviny tesne po
dátume minimálnej trvanlivosti.

Chráni naše spoločné peniaze a kontroluje
rozpočet. Pripravil a podieľal sa na tvorbe 173
zákonov. Zabránil vláde zvýšiť dlh o miliardy
eur, ktoré by platili až nasledujúce generácie
na úkor ich dôchodkov, zdravotníctva či školstva. Pripravil recept na zdravé verejné financie a opatrenia na podporu rodinnej politiky,
ktoré sú súčasťou nášho programu a po voľbách ich vieme rýchlo uviesť do života.

✔

Tvrdo pracovali celé volebné
obdobie, aby vás opäť
presvedčili
Majú charakter. Ostali v hnutí,
aj keď vedeli, že pôjdu z konca
kandidátky
Vypracovali sa na špičkových
odborníkov

VY ROZHODUJETE!

29. februára môžete zakrúžkovať
4 kandidátov.
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PÔDOHOSPO

Gábor
GRENDEL
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Martin
FECKO

