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PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

OBJEDNÁVKY NOSNÍC DOMINANT

- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCHafeed

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

LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT

65 €
70 €

115 €

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,

ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00
ROZVOZ ZDARMA!
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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OTVORENÉ

AKCIA NA TENTO TÝŽDEŇ

kvalita od jediného
pestovateľa na Slovensku

ŠOŠOVICA -25%
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Sylvie, s.r.o. / Záhorácka 15/B, Malacky / tel.: 0908 761 258

živé kvety
ikebany
gratulačné a smútočné kytice
smútočné vence, žardiniery
darčekové koše
dekorácie

Rozširujeme
sortiment

BYTOVÉ DOPLNKY
DARČEKY • KVETY

DONÁŠKA

KVETOV

ZDARMA
v Malackách
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SLOVENSKÝ OBCHODÍK

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

www.facebook.com/obchod.naše

SPOTREBNÝ
A DARČEKOVÝ

TOVAR VYROBENÝ
NA SLOVENSKU
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• Od 19:00 živá hudba P. Hoďa & Š. Baloun
• Slávnostné odovzdanie Hviezdy Sládkov 

prevádzkam Plzeňská reštaurácia
a Plzeňská Hodovňa

• Výklad o pive a diskusia so sládkami
Václavom Berkom a Jánom Pírym

plzenskahodovna.sk
plzenskamalacky.sk

REZERVÁCIE
+421 948 656 456

30.1.2020 20:30 
Plzeňská Hodovňa
Pribinova 16 Malacky
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www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

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

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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Blíži sa február

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Žiaden akčný titulok v zmysle 
„padne vám sánka“, prípadne - 
„roztopíte sa“, alebo „šokujúce“. 

Proste a jednoducho – blíži sa feb-
ruár. Po januári to tak býva. Teším sa 
na február. Je to mesiac, v ktorom, aj 
podľa vlastných pozorovaní, ale naj-
mä v odkazoch stáročných tradícií 
prichádza pravidelne niekoľko dní 
s takmer jarným nádychom. Do za-
čiatku skutočnej jari je to potom už 
„malina“.

Spravidla sa tá „jarná“ februá-
rová nádejná perióda zjavuje v jeho 
poslednom týždni. Je to signál na 
ukončenie obdobia tmy, chladu, 
depresií, na oživenie snov, predstáv 
a opätovnej chuti žiť. A samozrejme, 
ako inak, na upratovanie, vetranie, 
vynášanie a pálenie zlého, starého, 
stuchnutého, plného chorôb. Je stále 
dobré dbať na tradície našich pred-
kov, pretože obsahovali v sebe veľké 
múdra celých generácií.

Bolo by veľmi nerozumné za-
hodiť takto nazbierané skúsenosti a 
zapredať sa svojvôli. Zapredať sa ob-
razu síce na prvý pohľad lákavému, 
no inak z hľadiska hodnôt úplne bez-
cennému. Ľudia dostali od Boha dar 

myslenia a bolo by asi pohŕdaním ta-
kýmto darom, ak by ho nevyužívali.

V septembri 2015 hovoril arci-
biskup Vasiľ pred pútnikmi z celého 
Slovenska zo Šaštínskej baziliky o 
obraze materinských bolestí - bolestí 
Slovenska. Zaradil medzi ne „stratu 
nadšenia, radosti a životného opti-
mizmu, stratu ľudskosti a súcitu – 
rastúcu bezohľadnosť, stratu dôvery 
v autoritu, v občianske i cirkevné 
inštitúcie, bolesť zo straty dôvery v 
spravodlivosť, v dané slovo, v lásku 
a rodinu, bolesť zo straty žičlivosti a 
štedrosti, zo straty solidarity a náde-
je“.

Svoju kázeň arcibiskup Vasiľ 
ukončil výzvou - „Slovensko, Slováci 
a Slovenky, máme v znaku tri vrchy a 
kríž - a nie tri opičky a hrabličky, ako 
návod na spokojný život  - nevidím, 
nepočujem, nehovorím a 
hrabem len k sebe“.

Blíži sa čas jarného 
upratovania, už o me-
siac. Dosť času na pre-
mýšľanie.

S pozdravom 
všetko dobré –

31. január 1888 
zomrel svätý Ján Bosco, taliansky rímskokatolícky kňaz a vychová-
vateľ, zakladateľ rádu saleziánov (* 1815).

Výročia a udalosti
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značkové džínsové
a športové oblečenie

BUDOVA POŠTY
ZÁMOCKÁ 8, MALACKY

VÝPREDAJ
ZĽAVY 90%AŽ

DO 

15. FEBRUÁRA 2020

LIKVIDÁCIA
PREDAJNE
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STROJOVÉ OMIETKY
0948 808 019kontakt:
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 ✆ 0902 182 789
VÝRUB - VÝREZ STROMOV
v domovej zástavbe
☑  výrub - prierez rizikových stromov
☑  prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódoumetódou
☑  rezanie - strihanie živých plotov
☑  výchovný rez ovocných stromov
☑  štiepkovanie    ☑  odvoz odpadu 
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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

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

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ ZDARMA

Ponúka na predaj:

30. január 2008 
Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku bola povýšená na metropolitnú 
cirkev, bola zriadená Bratislavská eparchia, 
Prešovská eparchia bola povýšená na archie-
parchiu a sídlo metropolie, Košický exarchát 
bol povýšený na eparchiu.

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Výpredaj
zimných vecí

-30%

Sú ľudia, ktorí sa príliš skoro tlačia 
do neba. Anselm Grün hovorí, že pri-
veľmi skoro dobýjať nebo a preskočiť 
pozemské veci môže byť únik pred 
životom. 

Poznám mladých ľudí, ktorí medi-
tujú, kontemplujú, navštevujú rôzne 
duchovné cvičenia. Rozprávajú pekné 
myšlienky o duchovnom živote, ale re-
álne nič nerobia.  Anselm Grün dodáva: 
„Dobýjame nebo, lebo odmietame čeliť 
živosti svojho tela a duše.“

Poznám aj vedátorov sediacich v 
knihách a na školeniach, ktorí iba filo-
zofujú a plánujú, namiesto toho, aby 
svojou vzdelanosťou priniesli nejaký 
úžitok. Veľa mladých ľudí dnes doslova 
zostarne pri vzdelávaní a sebarozvoji. 
Točia sa okolo seba, ale nič užitočné 
netvoria. Antoine Saint-Exupéry napí-
sal: „Žiť môžeš iba z toho, čo premeníš. 
Nežiješ z vecí, ktoré sa do teba ukladajú 
ako do skladu.“ Mnohí ľudia pracujú na 
svojom rozvoji, študujú, chcú byť silní a 
dokonalí. A často im nezostáva čas, obo-
hatiť svojou „dokonalosťou“ svet. Boh 
má rád slabých a nedokonalých. Načo 
sú nám štyridsaťroční študenti, ktorí 
pripomínajú rastliny, ktoré sa iba zalie-
vajú, ale nezakvitnú a neprinesú úrodu? 

Nedávno mi hovoril kamarát o sle-

pom človeku, ktorý potreboval pomoc 
a nedostal. Prešlo okolo neho veľa ľudí 
a ponáhľali sa do kostola. Spomínam si 
na pani Janu, ktorá bola na ulici. Zhorel 
jej dom a zahynul manžel. Sedela neďa-
leko kostola a tiež sa ľudia ponáhľali na 
modlenie, nemali na ňu čas. 

Priatelia, je pekné hľadať duchov-
nú cestu, ale tak, že v druhom človeku 
nájdeme Krista, aj keď nevyzerá prí-
ťažlivo. Je perfektné čítať Božie slovo a 
modliť sa, ale najlepšie je osláviť Pána 
prácou, ktorá prinesie úžitok. Boh má 
okolo seba dostatok duchovných svät-
cov. Nás poslal na zem, aby sme tvorili, 
konali, opravovali, pomáhali, zlepšova-
li tento svet. Načo sú nám talenty, bez 
akcie a výsledku?

Púštny otec Anton hovorí: „Keď 
vidíš mladého muža útokom sa hnať do 
neba, chyť ho za pätu 
a postav na zem. 
Jeho duši to nerobí 
dobre.“ A ja k tomu 
dodávam: Netlač-
me sa do neba, naj-
skôr urobme niečo 
užitočné na 
Zemi.“

Netlačte sa do neba

» Ján Košturiak

Nedovoľme zlu zvíťaziť
Na nedávnom stretnutí s občanmi 
sedeli vzadu v plnej miestnosti dvaja 
muži. Počas diskusie sa dosť ozývali, 
ale vždy slušne. Trápili ich najmä 
neférovosť a korupcia. V mnohom 
sme sa zhodli - napríklad, aké dôle-
žité bude zvoliť dobrého generálneho 
prokurátora. 
 Rozumeli sme si až do momentu, keď 
sa ma opýtali, prečo som nehlasoval 
za zavedenie hmotnej zodpovednosti 
politikov. Tento návrh som nielenže 
podporil, ale som ho dvakrát do parla-
mentu predložil. Nehlasoval som len za 
návrh kotlebovcov, pretože za návrhy 
fašistov sa v demokracii nehlasuje.
 Po skončení mítingu sa ma prišli opý-
tať prečo považujem ĽS NS za fašistov. 
Povedal som, že preto, lebo sa tak pre-
javujú. Ich členovia majú na hrudi vyte-
tované hákové kríže, politiku stavajú na 
šírení nenávisti a Slovensko chcú zahnať 
opäť do medzinárodnej izolácie.

Najnovší prieskum ukázal, že Smer, 
naša koalícia PS/SPOLU, Kiskova strana 
a fašisti majú šancu vyhrať voľby. Hrozí 
nám, že dnešnú vládu oligarchov a ma-
fie nahradí niečo ešte horšie: vláda oli-
garchov, mafie a fašistov. Nesmieme 
to dovoliť. Vo voľbách musíme kotle-
bovcov poraziť.

Extrémisti nie sú žiadnou zmenou. Ich 
štvorročné gazdovanie na banskobys-
trickej župe ukázalo, že si so Smerom 
budú pri kradnutí peňazí dobre ro-
zumieť. Na spoluprácu sa pripravujú 
už dnes: spoločnými hlasovaniami v 
parlamente aj zbližovaním poslancov 
oboch strán.

Nechcem sa 1. marca zobudiť s poci-
tom, že sme urobili málo. Preto cho-
díme po Slovensku a hovoríme s ľuďmi. 
Len minulý týždeň sme usporiadali 22 
podujatí a 35 krát sme boli v uliciach. 
Chodíme aj do obcí, kde skoro všetci 
volili Kotlebu a kde živého politika ne-
videli. Nevzdáme sa. Poďme do nich. 
Poďme ukázať, že je nás viac.
  Chcem vás preto poprosiť 
o jednu vec. Ak nám dôverujete, ak 
veríte našim kandidátom, programu 
a hodnotám a ste ochotní prepá-
čiť nám aj naše nedostatky, hovorte 
s ľuďmi o tom, prečo volíte PS/SPOLU. 
Fašisti naozaj môžu vyhrať voľby. Ale 
pravda je, že vyhrať ich môžeme aj my.  
S vašou podporou.

programový líder koalície PS/SPOLU 
predseda SPOLU – občianska demokracia

Miroslav Beblavý
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28. január 1905 
narodila sa Zora Paulendová, slovenská herečka a protifašistická 
bojovníčka († 1999).

Výročia a udalosti
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SPOMIENKY 17

Odišiel si 
tíško, neča-
kane, niet ťa 
medzi nami, 
v našich srd-
ciach žiješ 
stále spo-
mienkami. Dňa 18. 1. 2020 
uplynulo 20 rokov, čo nás 
náhle vo veku  nedožitých 
68 rokov  navždy opustil 
náš drahý tatko a dedko 
Ľudovít Pokorný z Veľkých 
Levár. S láskou v srdci spo-
mínajú dcéry, vnuci a vnuč-
ky s rodinami.

Stále je ťaž-
ko a smutno 
nám všet-
kým, nič už 
nie je také, 
aké bolo 
p r e d t ý m . 
Všade okolo chýba aj po 
rokoch Tvoj hlas, mal si rád 
život, my Teba a Ty nás. 
Dňa 23.1.uplynulo 18 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel a otec 
Peter Maruška z Malaciek 
vo veku 48 rokov. Kto ste 
ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka Anna 
a deti Peter  a Katarína s 
rodinou.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám VW Fox 1,2 ob-
sah r.v. 2006, km 68 tis.Tel. 
0915164194

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim staré auto alebo 
motocykel ČZ, Jawa, aj náhr.
diely a všetko od motoriz-
mu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto.
Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- DOHODA ISTÁ 
0908205521
» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

» Predám veľký 3-izb byt na 
prízemí, + špajza, čiastočne 
zrekonštruovaný, Ma, ul. 
1. mája (vnútroblok oproti 
gymnáziu), tichá lokalita.
Tel. 0918723764

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

Inzulín je hormón, ktorý sa vylučuje 
v pankrease, podžalúdkovej žľaze. 
Jeho úlohou je udržiavať hladinu 
cukru v tele v optimálnom rozpätí. 
Ale jeho úloha v udržaní vnútorného 
prostredia sa týka aj metabolizmu tu-
kov, bielkovín a minerálnych látok.

Inzulínová rezistencia je stav, keď sa v 
tele nedokáže dobre využívať vytvorený 
inzulín, alebo bunky na už vytvorený ne-
reagujú dostatočne. V jej dôsledku sa po-
zvoľne začne meniť vnútorné prostredie, 
ako prvý a najjasnejší príznak je vzostup 
hladiny cukru v krvi. Následne začne 
podžalúdková žľaza tvoriť viac inzulínu, 
aby zoptimalizovala hladinu krvného 
cukru, čo sa aj rôzne dlhú dobu darí. 
Postupne sa ale kompenzačné mechaniz-
my vyčerpajú, pankreas nie je schopný 
pokrývať požadované nároky a inzulínu 
začne byť nedostatok a hladina krvného 
cukru stúpa a objaví sa cukrovka.

Inzulínová rezistencia ale súvisí aj 
s vysokou hladinou tukov, obezitou a je 
jedným zo spúšťačov srdcovo-cievnych 
ochorení, má súvis aj so stukovatením 
pečene, syndrómom polycystických ová-
rií (vaječníkov), neplodnosťou a niekto-
rými nádorovými ochoreniami. Pôvodne 
ochranná funkcia syndrómu inzulínovej 
rezistencie v minulosti (ako napríklad 

ukladanie tuku na dlhšie obdobia hla-
du), sa v súčasnosti mení na negatívnu 
so zvýšením rizika civilizačných chorôb.

K hromadným prejavom syndró-
mu došlo až v poslednej dobe, charakte-
rizovanej
- energetickým nadbytkom pri sedavom 
spôsobe života,
- dostatkom energetických substrátov po-
travou v západnom štýle života, 
- nedostatok pohybu.

Jeho výskyt aj prejavy zvyšuje ne-
správny životný štýl, hlavne zvýšený 
energetický príjem potravou a znížený 
energetický výdaj pri sedavom spôsobe 
života s minimálnou fyzickou aktivitou.

Predísť  uvedeným potenciálnym 
ochoreniam je možné zaradením pravi-
delnej fyzickej aktivity, znížením vnút-
robrušného tuku, sledovaním si obvod 
pásu, znížením cukru v 
strave – najprv jedno-
duchých cukrov hlavne 
v podobe rafinované-
ho cukru, dostatkom 
spánku a ak je to po-
trebné, aj liekmi.

Inzulínová rezistencia a jej následky

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

metabolizmu a výživy
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Dňa 29. 1. 2020 si pripomíname 
25. výročie, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko, pradedko

LADISLAV MIHÁLY 
z Malaciek.

Prestalo biť dobré srdce,
utíchol Tvoj hlas 
a Ty sa nevrátiš nikdy 
medzi nás.

S láskou a úctou spomínajú manželka Marta,
synovia Vladimír, Peter a dcéra Janka s rodinami,

vnúčatá Michaela, Mária, Ľudovít, Sabinka
a pravnučka Laurinka. 
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA JANUÁR 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 940 € • 2-hrob od 1140 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI
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y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
JANUÁR

krátka
dodacia lehota

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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• sériová kovovýroba
• brány
• zámočníctvo 
• ploty
• zábradlia 
• schody
• kovové konštrukcie

KOVO JURKOVO JUR
STUDIENKASTUDIENKA
KOVO JUR

STUDIENKA

0908 367 2270908 367 2270908 367 227
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

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

RÝCHLO
KVALITNE

LACNO

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

AKCIA
iba na JANUÁR

1/3
OKNÁ ZA

...snažme sa múdro prežiť každý deň, 
rozdeľujeme veci na tie, na ktoré 
máme vplyv, a tie, ktoré môžeme je-
dine zobrať na vedomie. 

Snažme sa byť ľuďmi umiernenej 
povahy a pokojnými, menej závidiaci-
mi, viac sa tešme, menej sa rozdeľujme 
nad každým našim neúspechom, ako 
aj nášho blížneho a častejšie sa pýtaj-
me, prečo sa to stalo čo nám chce Boh 
povedať.   Nezabúdajme, že život nie je 
ľahkoatletický závod a že v ňom nejde o 
to, aby sme nad každým vyhrali, každé-
ho prekonali, každého pokorili. Buďme 
ľuďmi pochopenia. Alebo sa nimi aspoň 
snažme stať. Stojí to za to. Už kvôli nám, 
sebe samým.

Nie je dôležité tempo, ktorým sa 
pohybujeme. Dôležité je, aby sme sa 
uberali správnym smerom a vždy pritom 
vedeli kam a prečo.  Človek, ktorý sa od 
svojho útleho detstva učí milovať pravdu 
a dobro, ktorý je obklopený ľuďmi, šľa-
chetnými a s dobrým srdcom, vyrástol v 
atmosfére lásky a úprimného rešpektu k 
dôstojnosti druhého, dostáva výnimoč-
nú šancu nielen učiť sa takému videniu 
samého seba a okolitého sveta. Taký člo-
vek sa viac zahladí do toho, čo je dobré a 
kto je dobrý a menej sa zaoberá nákazli-
vým zlom. Je toho okolo nás naozaj veľa, 

čo je otvorené pre absolútne dobro, no 
nie súčasne pre iba hmotný ľudský bla-
hobyt. Absencia schopnosti vnímania 
pozitívnych hodnôt, konkrétne aj toho 
„najobyčajnejšieho“ dobra je aktuálna 
od počiatku sveta až po súčasnosť. Od 
hada pokušiteľa. Adama a Evy. Rajskej 
záhrady, jablka poznania.

Hľadáme nenávisť, pitveme sa v jej 
podobách a pritom strácame náš primár-
ny cieľ. Je ním poznanie, sú ním ľudia, 
postoje, je ním myslenie a konanie, kto-
ré je v zjavnom súlade v dobre v podobe 
Boha. Hľadať porozumenie, pochopenie, 
byť schopný súcit, lásky, nepodliehať tak 
jednoduchým nenávistným riešeniam – 
to je jedna z najdôležitejších úloh človeka 
vo svete. To je poslanie človečenstva.

Mnohé návody sú nám dennoden-
ne sprostredkovávané všelijakými 
detailmi, ale len minimum ľudí ich 
chce či dokáže 
pochopiť, vyu-
žívať v každo-
dennom žití, 
spolunažívaní 
s ľuďmi, ktorí 
majú podiel na  
existencii DOB-
RA.

Ľudia,

» Erik Pančík, Čierny Balog

29. január 1595 
pravdepodobne bola po prvý raz uvedená hra Williama Shakespe-
ara Rómeo a Júlia.

Výročia a udalosti
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Predaj mäsa
a domácich výrobkov

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

PEČENÉ
PRASA • REBRÁ

HUS • BAVORSKÉ KOLENÁ

KAČICA

dovezieme
aj k vám domov

klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...
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Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

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

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm
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BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 2-izb byt v RD 
v Ma, v tesnej blízkosti Zá-
mockého parku, kompletne 
zariadený, + 1 parkovacie 
miesto, cena 550 €/mesač-
ne.Tel. 0903140594
» Prenajmem 1-izb byt v 
Malackách, kompletne za-
riadený.Tel. 0904644830
» Dám do prenájmu 3-izb 
zariadený byt na Malom 
nám. v Malackách.Tel. 
0905657710
» Prenajmem v RD v Zo-
hore zariadenú izbu.Tel. 
0903361804
» Poskytnem ubyt.v RD v 
Ma.Tel. 0910418101
» Prenajmem malý byt s 
balkónom, vhodný a upra-
vený pre 3 nájomníkov.Tel. 
0918103138
» Prenajmem 2-izb byt v Ma 
blízko centra, zariadený.Tel. 
0907318571
» Prenajmem 2izb byt v 
novostavbe v centre Ma-
laciek oproti AFK. Volať na 
0903775484
» Dám do podnájmu jed-
nu izbu v rodinnom dome 
0917200375

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám stavebný poze-
mok 5,5 ár. Dobrá lokalita. 
Záhorská Ves. 0905606249

REALITY - INÉ 07

» Kúpim ornú pôdu na 
poľnohospodárske účely v 
okolí Senca, Pezinku, Mala-
ciek.Tel. 0918479756

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám váľandu s boč-
ným čelom a úložným 
priestorom, cena 20 €.Tel. 
0903158851
» Predám lacno kombinova-
ný šporák.Tel. 0907318571

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám a beriem ob-
jednávky na 9-týždňové 
nosnice Dominant.Tel. 
0904323771

Občianska
riadková
inzercia

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

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Príbeh misionára z Nigérie je nádher-
ným svedectvom Božej prozreteľnosti.

Otec Kenneth Iwunnu (45) pochádza 
z Nigérie a momentálne už 7 rokov pôsobí 
ako misionár v tradične kočovnom kmeni 
Borana v odľahlej časti Etiópie. Kňazom sa 
túžil stať od skorého detstva. Už ako malý 
chodil každé ráno na svätú omšu a dokon-
ca kvôli tomu niekoľkokrát prišiel neskoro 
do školy. Ani trest ho však neodradil od 
toho, aby prišiel do kostola aj na ďalší deň. 
Kňaz v jeho farnosti mu bol vzorom.

Farnosť Svätého kríža, kde aktuál-
ne otec Kenneth Iwunna pôsobí, je veľmi 
odľahlým miestom. „Ľudí z kmeňa Bora-
na priťahuje ku kresťanstvu vedomie, že 
každý človek je milovaný. Okrem toho sú 
ohromení univerzalitou Cirkvi a tiež chcú 
byť jej súčasťou,“ vysvetľuje kňaz.

Vďaka pomoci z  nadácie ACN môže 
každý rok 65 až 100 mladých z tejto farnos-
ti navštíviť pastoračný program v  jednej 
z  diecéz. „Väčšina z  nich nikdy nebola 
inde ako vo svojej vlastnej dedine. Je pre 
nich dôležité stretnúť sa s mladými z iných 
kmeňov a rozprávať sa s nimi.“

Vo farnosti tiež pomáha manželským 
párom, ktoré sa rozhodli prijať kresťanskú 
vieru. Chcú prijímať sväté prijímanie, no 
nemôžu, kým neuzavrú aj Cirkevné man-
želstvo. Mnohí však nemajú peniaze na 
prstene či na oblečenie, ktoré k cirkevné-
mu sobášu patrí.

„Organizujeme preto svadobný ob-
rad pre viaceré páry naraz a zabezpečíme 
im všetko, čo na túto slávnosť potrebujú,“ 
hovorí otec Kenneth. „Je to pre nich obrov-
ská úľava, keď sú konečne manželmi aj 
pred tvárou Cirkvi.“

V komunite sa pomaly sa zlepšuje aj 
postavenie žien „Taktiež povzbudzujeme 
dievčatá, aby chodili do školy,“ objasňuje 
misionár. „Vedie to k  prudkému poklesu 
manželstiev detí. Veríme v  evanjelizáciu 
prostredníctvom vzdelávania.“

Pred otcom Kennethom však stále 
stoja mnohé výzvy: „Cesty sú v zlom stave 
a na väčšinu miest sa dá dostať len pešo, 
na bicykli alebo na mopede. Keď cestujem 
sám a  musím ísť cez les, niekedy mám 
strach – sú tu totiž leopardy, obrovské 
hady a veľmi veľa hyen.“

Keby si však otec Kenneth mo-
hol vybrať, zostal by podľa vlastných 
slov v  Etiópii už navždy. Zo svojej úlohy 
misionára v  kmeni Borana má veľkú ra-
dosť: „Moja viera tu silnie. Mám možnosť 
pomôcť im spoznávať Boha, a  tak im 
sprostredkúvať samotný život. Je to naj-
lepšia vec, aká sa mi ako kňazovi mohla 
stať.“

ACN každoročne podporuje v Etiópii 
približne 40 projektov, ktoré sú financova-
né sumou vyššou ako 1 milión eur. Viac in-
formácií nájdete na www.acnslovensko.sk

Etiópia je najlepšia vec, 
aká sa mi mohla stať

» Ľudmila Pöštenyiová - ACN Slovensko
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

www.123pozicovna.sk

INZERCIA

0905 859 679

V povodí toku Malina a Balážovho 
potoka plánujú protipovodňové 
opatrenia

Pri meste Malacky plánuje štátny podnik Vo-
jenské lesy a majetky SR realizovať protipovodňové 
opatrenia v povodí toku Malina a Balážovho poto-
ka. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Podnik Vojenské lesy a majetky SR chce zrekon-
štruovať existujúce vodné stavby nachádzajúce sa v 
povodí toku Malina v okrese Malacky.  „V súčasnosti 
sú tieto čiastočne využívané ako rybníky,“ píše sa v 
zámere s tým, že rybníky majú značne degradované 
manipulačné objekty. Vytvoriť sa majú nové retenč-
né priestory, ktoré sa budú plniť len počas povodňo-
vých prietokov. „Po dokončení protipovodňových 
opatrení bude jednoznačným pozitívom zvýšenie 
protipovodňovej ochrany mesta Malacky a zároveň 
sa zlepšia ekosystémové podmienky v chránenom 
území Malina,“ deklaruje štátny podnik v zámere.

Rekonštruovať plánuje hrádze sústavy rybní-
kov spolu s manipulačnými objektmi a upraviť chce 
aj dno rybníkov. Odstrániť chce aj prípadné zistené 
chyby na vodných stavbách. Predpokladaný termín 
začatia prác je tretí kvartál roku 2021 a predpokla-
dané ukončenie je v roku 2023. Využitie objektov na 
chov rýb sa má zachovať aj po ukončení prác. Celko-
vé náklady sú odhadované na 2,8 milióna eur.

V projekte protipovodňových opatrení v povodí 
Balážovho potoka v okrese Malacky plánuje podnik 
Vojenské lesy a majetky SR zrekonštruovať vodné 
stavby. Tie sú čiastočne využívané ako rybníky, ale-
bo čiastočne nevyužívané z dôvodu ich nevyhovu-
júceho stavebno-technického stavu. „Zrekonštru-
ovaním rybníkov, ktoré majú značne degradované 
ako samotné hrádzové telesá, tak aj manipulačné 
objekty, sa vytvoria nové retenčné priestory, ktoré 
sa budú plniť len počas povodňových prietokov,“ 
spresňuje podnik v zámere. Deklaruje, že po rea-
lizácii opatrení sa zvýši protipovodňová ochrana 
mesta Malacky a zlepšia sa podmienky jelšovým 
porastom v chránenom území Marhecké rybníky.

Opatrenia v tomto prípade predstavujú rekon-
štrukciu hrádzí sústavy Marheckých rybníkov 
spolu s obnovou manipulačných objektov a úpravu 
dna rybníkov. Podnik predpokladá spustenie prác 
v treťom kvartáli roka 2021 a ich ukončenie v roku 
2023. Celkové náklady podnik odhaduje na 2,7 mi-
lióna eur.

Ak by sa tieto projekty nezrealizovali, podľa 
podniku Vojenské lesy a majetky SR by naďalej 
hrozilo reálne nebezpečenstvo opätovného zapla-
vovania časti obce pri zvýšených vodných stavoch 
a zároveň by dochádzalo k postupnej nezvratnej de-
gradácii jelšového ekosystému chráneného územia 
Marhecké rybníky či častí ekosystému chráneného 
územia Malina.

» tasr

Najčítanej
šie

regionálne

noviny



MA20-04 strana - 7

SVET KNIHY / SLUŽBYMALACKO 7

16
-0

00
7

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Novinkyv predaji

Začítajme sa teda do prác Roberta 
Owena Paxtona, vo svete uznávané-
ho odborníka na fašizmus, politoló-
ga a historika, vysokoškolského pe-
dagóga a vedca (Harvard University).
(15. jún 1932 - USA)

Robert Paxton charakterizuje fašiz-
mus ako „spôsob politického jednania, 
vyznačujúci sa obsesívnymi predstava-
mi o rozklade spoločnosti, o národnom 
potupení, o tom, že sa národ stal obe-
ťou a kompenzačným kultom zjedno-
tenia, sily a čistoty, v ktorých masová 
politická strana zložená z militantných 
nacionalistov nie príliš ochotne, avšak 
výkonne spolupracujúcimi s tradičný-
mi elitami, opúšťa demokratické slobo-
dy pomocou násilia a bez akýchkoľvek 
etických alebo zákonných obmedzení 
sa usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu 
expanziu.“ 

Paxton je okrem iných autorom 
kníh Vichy z roku 1972 a Stará garda a 
nový poriadok z rokov 1940-1944. Vo 
svojom článku z roku 1998 „Päť stupňov 
fašizmu“ Paxton uvažuje, že fašizmus 
nemožno definovať iba jeho ideológiou 
, pretože fašizmus je skôr „komplexným 
politickým fenoménom než relatívne 
súdržným súborom doktrín, ako je ko-
munizmus alebo socializmus“.

Článok identifikuje niekoľko fáz fa-
šistického hnutia, hoci poznamenáva, 
že cez všetkých päť pokročilo iba nacis-
tické Nemecko a fašistické Taliansko:
1. Rozčarovanie z ľudovej demokracie v 

diskusiách o stratenej národnej sile.
2. Na národnej scéne sa stáva hráčom 
fašistické hnutie podporované politic-
kým patom a polarizáciou.
3. Nástup k moci, počas obdobia, v kto-
rom sa konzervatívci snažia ovládať 
silnejúcu ľavicovú opozíciu a priamo 
či nepriamo vyzývajú fašistov, aby sa 
delili o moc.
4. Nácvik moci - hnutie a jeho charizma-
tický vodca kontrolujú štát v rovnováhe 
so štátnymi inštitúciami, ako sú polícia 
a tradičné elity, ako je duchovenstvo a 
oligarchia.
5. Radikalizácia alebo entropia, štát sa 
stáva čoraz radikálnejším, rovnako ako 
nacistické Nemecko, alebo upadá do 
tradičnej autoritárskej vlády, rovnako 
ako fašistické Taliansko.

Vo knihe Anatómia fašizmu z roku 
2004 Paxton zdokonaľuje svoj model a 
uvádza nasledujúcu definíciu fašizmu: 
„Fašizmus sa dá definovať ako forma 
p o l i t i c k é h o 
správania, kto-
rá sa vyznačuje 
obseda nt nou 
z a u j a t o s ť o u 
úpadkom spo-
ločnosti, poni-
žovaním obetí 
a kompenzač-
nými kultami 
jednoty, energie 
a čistoty“. 

O fašizme                              (podľa Roberta Paxtona)

» red
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk
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KAMENÁRSTVO Janko

Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk
0948 650 959

€

9

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

POSEZÓNNA AKCIA
NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%
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» Predám kozy po dobrých 
dojkách, korely, rozely a ka-
náre.Tel. 0908776226
» Predám kŕmnu mrk-
vu a cukrovú repu.Tel. 
0905695828
» Poskytnem do užíva-
nia polovicu záhrady (2 
á) Malacky - Prídavky.Tel. 
0918783910
» Kúpim konštrukciu ko-
vovú na fóliovník cca 4 x 3 
m.Tel. 0905387063
» Predám zemiaky na 
uskladnenie ružové, žlté, 
25 kg balenie, cena 0,60 € 
/ ks.Tel. 0915957746

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožitnosti, 
odznaky, mince, staré hodi-
ny, trofeje.Tel. 0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti 
aj poškodené 0903753758

DEŤOM 12

» Predám autosedačku-Na-
nia do 36 kg. Ako nová. Ce-
na-30eur. Tel. 0910162463

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám kukučkové ho-
diny, kufrík na náradie, 2 
stoličky, demižóny, odzna-
ky, staré rádio, náhradné 
diely na Volgu M21, M24, 
predné a zadné čelo na 
Ladu, nádrž na Jawu.Tel. 
0907374235
» Predám sústruh na žele-
zo.Tel. 0911239058

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim zváračku ks-200 
alebo 250 0944634153

HĽADÁM PRÁCU 15

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

ZOZNÁMENIA 16

» Hľadám kamarátku od 45 
do 49 r. Ak máš záujem, za-
volaj.Tel. 0915204433
» Hľadám kamošku 
0907369234

Občianska
riadková
inzercia

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

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Návrh na rozvod manželstva smeruje 
k  tomu, aby bolo manželstvo právne 
zrušené. Podanie takéhoto návrhu by si 
mal navrhovateľ dôkladne premyslieť, 
nakoľko ide o závažné rozhodnutie. 

Navrhovateľom môže byť iba jeden 
z  manželov. Konanie o  rozvod manžel-
stva je návrhové a  nikdy sa nezačína 
z úradnej povinnosti. Manžel alebo man-
želka by mali návrh na rozvod podať, len 
ak je vzťah medzi nimi vážne a trvalo 
rozvrátený, manželstvo nemôže naďalej 
plniť svoj účel a  od manželov nemožno 
očakávať obnovenie manželského spolu-
žitia. Návrh na rozvod manželstva musí 
spĺňať formálne náležitosti predpísané 
zákonom. Podáva sa v  písomnej forme. 
Možno ho podať v listinnej podobe osob-
ne v podateľni súdu alebo poštou, taktiež 
možno využiť spôsob elektronického 
podania. Súdny poplatok za podaný ná-
vrh na rozvod manželstva je vo výške 
66 eur, a to v prípade podania v listinnej 
podobe a  v  prípade elektronickej verzie 
je to 33 eur. Návrh na rozvod manželstva 
musí spĺňať okrem formálnych náleži-
tostí aj obsahové náležitosti. Prioritne je 
dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh 
podáva. V  návrhu je taktiež potrebné 
označiť účastníkov konania, ktorými sú 
obaja manželia. Označení sú ako manžel 
a manželka. V prípade, ak z manželstva 
pochádzajú deti, bude súčasťou návrhu 
aj úprava práv a povinností k maloletým 
deťom na čas po rozvode. Vzhľadom na 
uvedené je súd povinný v rozhodnutí, 

ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov 
maloletého dieťaťa, vždy upraviť výkon 
ich rodičovských práv a povinností k 
maloletému dieťaťu na čas po rozvode. 
V  návrhu na rozvod manželstva je teda 
potrebné presne špecifikovať manželov, 
a  taktiež maloleté deti s  uvedením ich 
osobných údajov. V  návrhu sa stručne 
popíše, kedy manželstvo vzniklo, aký bol 
jeho doterajší priebeh. Taktiež sa uvádza-
jú dôvody prečo jeden z manželov žiada 
o rozvod manželstva. Navrhovateľ popíše 
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré ho 
viedli k  podaniu návrhu. V  záverečnej 
časti navrhovateľ musí uviesť tzv. petit, 
v  ktorom zhrnie čo zamýšľa dosiahnuť 
podaním návrhu, teda čo je jeho cieľom. 
Na konci návrhu sa navrhovateľ podpíše 
a uvedie miesto a dátum spísania návrhu. 
K návrhu je potrebné ako prílohu doložiť 
kópiu sobášneho listu. Ak sú účastníkmi 
maloleté deti dokladá sa aj ich rodný list. 
Zároveň môže navrhovateľ doložiť listi-
ny alebo iné dôkazy preukazujúce jeho 
tvrdenia. Súd môže manželstvo rozviesť 
bez účasti manželov, len za predpokladu, 
že z  manželstva nepochádzajú maloleté 
deti. Návrh na vyporiadanie majetku sa 
podáva samostatne. 

Návrh na rozvod manželstva

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Neštátne zdravotnícke zariadenie MEDISON PLUS s.r.o.,
ul. pplk Pľjušťa 1 v Skalici (budova autobusovej stanice, 1. p)

pracovisko na liečbu chronickej bolesti

PONÚKA LIEČBU CHRONICKEJ BOLESTI
v novo otvorenom zariadení. Jedná sa o liečbu HiPoP terapiou.
Je určená hlavne pre ochorenia: Dermatológie, Gynekológie

a urológie, Internej medicíny a angiológie, Neurológie, Ortopédie

Vyšetrenie a liečba trvá cca 30 – 45min. jedno sedenie, je bezbolestné.
Kontraindikácie sú: horúčkovité systémové infekcie, lokálne

bakteriálne infekcie, tehotenstvo a kardiostimulátor.
Je potrebné sa na vyšetrenie objednať na tel.č.: 0905 871 785.

Priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu - výpis.
Naše zdravotnícke zariadenie zatiaľ nemá zazmluvnené výkony

vysokotonového terapeutického prístroja u zdravotných poisťovní.
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Tel. 0910 644 981 

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE

0908 979 469

INZERCIA

Dvaja muži čelia obvineniu 
z výroby omamných 
a psychotropných látoť

 Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu nedo-
volenej výroby omamných a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodova-
nia s nimi čelia 42-ročný Stanislav z okresu Považ-
ská Bystrica a 76-ročný Milan z okresu Malacky. V 
nehnuteľnostiach v katastrálnom území Borinky 
a Stupavy mali približne od roku 2018 pestovať a 
spracovávať rastliny rodu Cannabis určené na pre-

daj na Slovensku i v Českej republike. TASR o tom 
informoval bratislavský krajský policajný hovorca 
Michal Szeiff.

Počas tohtotýždňových domových prehliadok 
zaistila polícia väčšie množstvo týchto rastlín v 
rôznom vegetačnom štádiu, dva stany určené na 
pestovanie rastlín i rôznu techniku určenú na pes-
tovanie a sušenie rastlín. „Kriminalisticko-exper-
tíznemu skúmaniu bola doposiaľ podrobená len 
časť zaistených vecí, pričom táto časť predstavuje 
podľa predbežného vyjadrenia spolu 5526 bežných 
jednorazových dávok drogy v hodnote minimálne 
21.776 eur,“ poznamenal Szeiff. Okrem omamných 
a psychotropných látok boli zaistené taktiež viaceré 
komponenty zbraní, strelivo či rôzne doklady.

Obaja obvinení muži sú v súčasnosti v cele po-
licajného zaistenia, kde čakajú na rozhodnutie sud-
cu o ich vzatí do väzby. V zmysle trestného zákona 
im hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. 
„Okrem uvedeného trestného stíhania však bude 
toto stíhanie po jeho ukončení s najväčšou prav-
depodobnosťou rozšírené aj o ďalšie trestné činy 
a tým pravdepodobne dôjde aj k zvýšeniu trestnej 
sadzby,“ doplnil Szeiff.

» tasr
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Po voľbách 2020 bude najdôležitejšou témou 
intenzívny boj proti korupcii, ktorá Slovensko ro-
zožiera ako rakovina už 12 rokov, naprieč celého 
obdobia Ficových vlád. Hochštaplerské vedenie 
krajiny nás navyše doviedlo do stavu, keď pravá 
ruka nevie, čo robí ľavá a občania sú buzerovaní 
štátnymi úradmi, ktoré ich posielajú s jedným pa-
pierom od jedného okienka k druhému. 

Udalosti posledných mesiacov ukázali v celej 
nahote, čo korupčné vlády narobili s našim súd-
nictvom. Výpovede svedkov v kauze vraždy Jána 
a Martiny skúšajú naše žalúdky, keď odhaľujú 
vzťahy dookola tých istých grázlov, z prepisov 
ich správ naskakuje husia koža. Slušní sudcovia 
nemajú šancu, v prehnitom systéme vyhrávajú tí, 
ktorí dovolenkujú s tými „správnymi“ mafi ánmi.  

Preto si nedokážem vybaviť nič prioritnejšie, 
ako pomocou jasných a odborne vypracovaných 
riešení napraviť tieto oblasti. Očistiť súdnictvo 
od korupcie a nastaviť pravidlá skutočne pre 
všetkých. Presne to sú piliere nášho Návodu na 
lepšie Slovensku – 1144 riešení, aby sa tu oplatilo 
pracovať, podnikať a žiť. Pretože mudrovať o tom 
môže hocikto, ale konkrétne rie-
šenia máme pripravené iba my. 
Môže si ich pozrieť na www.sas.
sk/navod. Za stranu SaS zodpo-
vedne vyhlasujem, že sme pri-
pravení.    

Najväčšou prioritou
je spravodlivosť

Richard Sulík
predseda SaS

Alternatíva existuje

Priatelia, aj vám nejde do hlavy, ako je to mož-
né, že prehnité zoskupenia smerákov, kotlebov-
cov, esenesákov a ďalších, majú neustále také 
vysoké preferencie? Tiež sa pýtate, kto ich ešte 
môže voliť? Žiaľ, asi sme už takí, že osobný pros-
pech je najdôležitejší. Tá armáda smeráckych no-
minantov vyciciavajúcich štát je obrovská. Žijú 
na úkor daňového poplatníka, kradnú, kde to ide 
a majú panický strach, že príde niekto, kto chliev 
vyčistí. Potom by však hrozilo, že by sa museli 
živiť poctivou prácou. Pre nich je to desivá pred-
stava. Pre nás nevyhnutnosť. Aby sme zo Sloven-
ska spravili spravodlivú a prosperujúcu krajinu, 
jednoducho musíme tento mafi ánsky vred vyre-
zať! A jedinou šancou je, aby sa volieb zúčastnili 
aj notorickí nevoliči. Spolieham sa na vás priate-
lia, že každý sa pokúsi ešte niekoho presvedčiť 
a dotiahnuť k voľbám. Máme ľudí, máme rieše-
nia, máme víziu. Ale potrebujeme 
aj reálnu moc, aby sme to mohli 
presadiť. Je to životne dôležité,                         
v opačnom prípade Slovensko 
umrie na korupciu a bezprávie. 
Ako vedúci oddelenia výstav-
by na MÚ v Stupave viem,                           
o čom hovorí. 

Musíme spraviť zo Slovenska 
spravodlivú a prosperujúcu
krajinu

Boris Kačáni
člen strany SaS.
kandidát č. 54

Pripravení prevziať 
zodpovednosť
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KÚRENIE
KLIMATIZÁCIOU

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

0910 111 100 / 0905 744 062

efektívne
spoľahlivo 
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Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990 od roku 1991

príbory SK

do vašej kuchyne
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

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

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

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

25. január 
Sviatok obrátenia Pavla 
(deň superpranostík).

Výročia a udalosti

V centre Malaciek sa začala
rozsiahla výstavba

Stavebný ruch výrazne zasiahne do života v 
centre Malaciek. Zmeny súvisia so začiatkom vý-
stavby polyfunkčnej budovy, na ktorú nadviažu 
mestská podzemná garáž s kapacitou 60 miest a 
nové pešie námestie.

Primátor Malaciek Juraj Říha pripomenul, že 
ide o jeden z najväčších projektov tohto desaťročia v 
okresnom meste. Zároveň priznáva, že nastávajúce 
obdobie bude náročné. „Čakajú nás tri krušné roky, 
výstavba otestuje trpezlivosť nás všetkých. Nastanú 
aj určité dopravné obmedzenia, ktoré budú síce do-
časné, avšak pomerne rozsiahle,“ uviedol s prosbou 
o trpezlivosť zo strany obyvateľov mesta.

V súvislosti so stavbou je už čiastočne obme-
dzené parkovanie na veľkom parkovisku pri hlav-
nej križovatke. Predpokladá sa, že zhruba o dva 
mesiace sa parkovisko úplne uzavrie.

» tasr

Polícia pátra po svedkoch nehody
medzi Malackami a Pernekom

Polícia pátra po svedkoch nehody medzi Ma-
lackami a obcou Pernek, ku ktorej došlo ešte 14. 
septembra 2019 o 15.30 h. TASR o tom informovala 
hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru 
v Bratislave Veronika Martiniaková.

Podľa doterajších informácií ku zrážke došlo 
medzi motocyklom bielej farby idúcim v smere do 
obce Pernek a chodcom, ktorý prechádzal cez cestu.

„Svedkov, ktorí videli priebeh a okolnosti 
tejto dopravnej nehody, ktoré by prispeli k jej ob-
jasneniu, vyzývame, aby sa osobne prihlásili na 
ktoromkoľvek policajnom oddelení,“ uviedla Mar-
tiniaková. Môžu urobiť tak urobiť aj telefonicky na 
bezplatnom čísle polície 158 alebo na profile Polícia 
SR – Bratislavský kraj na sociálnej sieti prostredníc-
tvom súkromnej správy.                                                 » tasr
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

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

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
26. 2. 2020 8:00 – 12:00

• 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 • 

Školu predstavia aj 
sami študenti nášho 
gymnázia. 
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Deň otvorených
dverí 
Devínska Nová Ves,
J. Jonáša 5

strojárstvo
informatika

elektrotechnika
automechanika
autoelektronika

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

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516

streda
5.2.2020
9:00 - 11:00 h
sobota
8.2.2020
9:00 - 12:00 h

Téma týždňa
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ AJ 
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozekoch?
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PONÚKA NA PRENÁJOM
NEBYTOVÝ OBCHODNÝ

PRIESTOR 65 m2

(orientácia  na OD Stred)

Hotel Atrium
Malacky

Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77
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ZASKLIEVANIE TERÁS
ZIMNÉ ZÁHRADY

0917 404 959
zahradnestavby@centrum.sk

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

V cene:
zameranie,

výroba,
dovoz

a montáž
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

Citáty
týždňa

» „Ľudská zloba vždy chvá-
li minulé, ale s pohŕdaním 
hľadí na súčasné.“ 
Publius Cornelius Tacitus, 
senátor a historik rímskej 
ríše 58 – 120.

» „Ľahostajnosť a pohŕda-
nie ľuďmi bude vždy môcť 
oproti súcitu a láske k ľu-
ďom vziať na seba zdanie 
duševnej nadradenosti.“ 
Marie von Ebner-Eschen-
bach, česká spisovateľka 
1830 – 1916.

» „Proti zlu sa od začiatku 
postav; dlhým odkladaním 
zosilnie a neskoro je pripra-
vovať liek.“   
Publius Ovidius Naso, rím-
sky básnik -43 - 17 pred n. 
l..

     » redakcia
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Kolektív školy

Pri výbere školy je veľmi dôležitý jej 
kolektív, jej vedúci pracovníci, teda 
zamestnanci, ktorým denne zveru-
jeme svoje deti. 

Od kvality zamestnancov sa odvíja 
aj to, ako sa dieťa v škole cíti, ako v nej 
napreduje, aký má postoj k inštitucio-
nalizovanému vzdelávaniu. Kritérium 
kolektívu školy sa teda javí rodičom 
ako najdôležitejšie. Je o to naliehavej-
šie, keďže zo všetkých strán počúva-
me, že v školách sú nekvalitní učitelia, 
keďže sú nedostatočne zaplatení.

Ako laik posúdi kvalitu zamest-
nancov? Nemožno sa spoľahnúť na 
internetové referencie, príp. na klebe-
ty, nemôžu byť jediným zdrojom. Žiaľ, 
jeden nespokojný hlas má väčšiu silu 
ako piati spokojní, môže škole krivdiť. 
Ani informácie zo školského webu nie 
sú zárukou, majú sčasti marketingovú 
funkciu. Deň otvorených dverí (DOD) 
veľa naznačí, no užitočná je aj náhod-
ná návšteva školy, pri ktorej si treba 
všímať, ako sa o vizuál školy pracovní-
ci starajú, ako estetizujú priestory pre 
žiakov, či nekričia po žiakoch, či si ich 
všímajú aj cez prestávky a pod. Veľmi 
dôležitá je priama komunikácia a nie 
iba s vedením školy. Treba si všímať, 
ako reagujú na vaše otázky, ako vás 
počúvajú, ako sú otvorení v rozhovore. 
Odporúčam školu navštíviť s odbor-

níkom (učiteľom). Náhodná návšteva 
však nemusí byť dovolená. Preto vyu-
žite pobyt v škole počas DOD na maxi-
mum a sledujte rôzne interakcie  peda-
gógov s deťmi počas celej akcie. Určite 
sa možno spoliehať aj na prvotný pocit 
z návštevy školy, na intuíciu. Možno 
si zistiť stabilitu školského kolektívu, 
či nedochádza k častej fluktuácii za-
mestnancov. Neodporúčam riadiť sa 
rôznymi rebríčkami škôl či výsledkami 
z testovaní, nie sú obrazom personálu 
školy, iba čiastkovým hodnotením ur-
čitého aspektu školy. 

Možností na posúdenie kolektívu 
školy máme teda minimálne. Dobrých 
učiteľov nám nemusí zaručiť ani sú-
kromná škola, ktorá lepšie odmeňuje 
zamestnancov. Ak sa však aj stane, že 
po nastúpení vášho dieťaťa zistíte, že 
personál je problém, je veľmi dôležité 
byť aktívnym rodičom školy, zapájať sa 
do aktivít, navrhovať zmeny, vstupovať 
do samosprávnych funkcií školy, a tak 
školu meniť. Možno práve spolupráca 
učiteľov a rodičov by predišla strachu z 
nesprávneho výberu školy. Ak by však 
pochybnosti o pretrvávali, existujú isté 
možnosti, ako mať dieťa doma a indi-
viduálne ho vzdelávať. To je však oso-
bitná téma. Dôležité je uvedomiť si, že 
ste rodičia detí, na ktorých vám záleží, 
a preto by ste mali participovať na fun-
govaní školy a školstva vôbec. 

Trojuholník škola – rodič - žiak III

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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HALA 600 m2

HALY
600 m2

250 m2

NA PRENÁJOM

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

50 x 12 m, výška 4,5 m
vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

HALA 250 m2
9,6 x 25 m, výška 3m

WC, kancelária, vhodné na skladovacie priestory

NOVÝ
CINTORÍN

CESTA MLÁDEŽE

CESTA MLÁDEŽE

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)
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Obec Lozorno   v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti na ustanovenie §9a 
ods. 1 písm. a)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov   

zverejňuje
zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno – nebytový priestor o 

celkovej výmere podlahovej plochy 175,57 m2 (doteraz prevádzkovaný ako 
pohostinstvo) - umiestnený na 1. PP a 1.NP  stavby Kultúrny dom, súp. č.: 657, 

zapísanej na LV č. 963, k. ú. Lozorno vystavanej na parcele č. 8880/903 
(Športové námestie) 

na základe  obchodnej verejnej  súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a dostupné  na úradnej tabuli 
Obce Lozorno a na internetovej stránke Obce Lozorno www.lozorno.sk. Podmienky 
sú tiež dostupné na Obecnom úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno a ich kópia 

môže byť poskytnutá za úhradu nákladov na ich tlač alebo kopírovanie. 
Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 90055 

Lozorno  alebo osobne do podateľne Obecného úradu najneskôr do 14.02.2020 do 
skončenia úradných hodín.
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

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

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €

0908 979 469

INZERCIA
0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva
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Na viacerých miestach sa o ňom 
zmieňuje dokonca aj Starý zákon. 
Na stole rímskych cisárov bol tak 
isto nesmierne obľúbený. A známy 
rímsky cisár Nero ho vraj miloval 
natoľko, že podľa tejto zeleniny do-
konca dostal aj prezývku.

Pór je bohatý na draslík, znižuje krv-
ný tlak a hladinu zlého cholesterolu, 
zároveň však zvyšuje hladinu dobrého 
cholesterolu, čím brzdí aterosklerotic-
ký proces a ďalšie srdcovo-cievne ocho-
renia. Pravidelná konzumácia póru s 
cesnakom tiež znižuje riziko rakoviny 
hrubého čreva a prostaty. Nezanedba-
teľný je preventívny účinok póru pri 
chorobách žíl, pretože bráni vytvára-
niu krvných zrazenín. Keďže pór patrí 
k diuretikám, odporúča sa aj ľuďom 
trpiacim na dnu a reumatizmus.

Pór je navyše prirodzenou zbraňou 
proti baktériám a hubám. Ak naša stra-
va pozostáva prevažne z údenín, vy-
prážaných jedál, sladkostí a umelých 
sladených nápojov, žalúdok a horná 
časť tenkého čreva sa stávajú útočis-
kom celých kolónií baktérií a húb, ktoré 
sa tam závratnou rýchlosťou množia. 
Pór je ideálna zelenina pre starších a 
seniorov, pretože im zlepšuje črevnú 
flóru.

Ženy trpiace opakovanými zápalmi 
močového mechúra by mali častejšie 
konzumovať pór. Horčicový olej alicín 
sa vylučuje cez obličky do močového 
mechúra a tam môže naplno rozvinúť 

svoje antibakteriálne účinky.
Účinné látky v póre pôsobia proti 

nadmernému zahusťovaniu krvi, rie-
dia krv a zabezpečujú, aby sa nehro-
madila v dutinách nepružných ciev. 
Pór patrí k najúčinnejším druhom zele-
niny proti starobným zmenám ciev.

Vysoký obsah vitamínu K v póre ak-
tivuje osteokalcín, bielkovinu, ktorá je 
životne dôležitá pre zdravie kostí. 

Pór je dobrým zdrojom alylsulfidov, 
ktoré môžu inhibovať dráhy spojené s 
tvorbou malígnych nádorov. Môže tiež 
znížiť riziko rakoviny prostaty, hrubé-
ho čreva a vaječníkov. Spotreba póru v 
primeraných množstvách chráni vaše 
oči pred šedým zákalom a vekom pod-
mienenou makulárnou degeneráciou 
(strata centrálneho videnia).

Pretože pór obsahuje väčšie množ-
stvo solí kyseliny šťavelovej, nie je 
vhodný pre ľudí, ktorí majú choré ob-
ličky a žlčník.

Zelenina cisárov - pór

» red
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
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 

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

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

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

Mzda od 820 € - 1 100 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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SBS

InformácIe na:     0905 880 127

Práca v SBS?
Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

 na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice) 

Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom 
kraji, ale aj v iných regiónoch SR

 

Cena kurzu 127 € + správne poplatky 
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky 

• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky 
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 10.02. 2020

195 €
CENA 
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HUMBOLDT IDS

na živnosť pre oblasť Malaciek.
Mail: humboldt@humboldt.sk   

Kontakt:  0918 103 138

HĽADÁME
LEKTOROV NJ a AJ

10
-0

00
8

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 760 € bru�o + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •

zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania • 

preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy

v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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PRIJMEME
UPRATOVAČKU

na penzión Zuzana
v Malackách.

Mzda: 580 € mes. brutto
+ individuálny bonus
Nástup možný ihneď.

Môže byť aj dôchodkyňa.
Tel.: 0908 416 089

16
-0

38
0

KLASICKÁ, RELAXAČNÁ
MASÁŽ S POUŽÍTÍM
MÄKKÝCH TECHNÍK
PRE JEDNOTLIVCOV

AJ PÁRY

MASÁŽE U VÁS DOMA

0948 004 536
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Glazúrovanie 
vaní

0903 405 588
0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNáR“
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Predám smrekové
dosky 5 m 

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

Marian Šafránek,
Továrenská 21, 901 01 MA

tel.: 0903 401 000

0905 859 679

INZERCIA

„Ak chceme zmenu k lepšiemu životu, mu-
sím začať od seba. Nevoliť znamená sú-
hlas s doterajšími politickými praktikami.“

Gabriela Kratochvílová Nitra 

Vox populi
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Daň z motorového vozidla. 
Je povinná ju prihlásiť a zaplatiť kaž-

dá fyzická a právnická osoba, ktorá 
motorové vozidlo v predchádzajúcom 
zdaňovacom období, teda v roku 2019 
používala na zárobkovú činnosť a účtu-
je výdavky spojené s jeho prevádzkou v 
účtovníctve, prípadne ich započíta do 
daňového priznania k dani z príjmu. 

To, kto daň odvádza, závisí od 
toho, kto je zapísaný v osvedčení o 
evidencii ako držiteľ a zároveň vozidlo 
využíva na svoje podnikanie. Daňové 
priznanie k dani z motorových vozidiel 
treba podať a aj zaplatiť najneskôr do 
31. dňa po ukončení zdaňovacieho ob-
dobia  - za zdaňovacie obdobie 2019 do 
31. januára 2020). Priznanie sa podáva 
na finančnú správu elektronicky. Da-
ňovník musí správcovi dane nahlásiť 
do 31. januára po uplynutí zdaňova-
cieho obdobia len skutočnosť zániku 
povinnosti, keď vozidlo nebolo k 31. 
decembru v zdaňovacom období vyu-
žívané na podnikateľské účely.

Daň z nehnuteľnosti. 
Jej predmetom je daň z pozemkov, 

daň zo stavieb, daň z bytov a nebyto-
vých priestorov v bytovom dome. Ka-
lendárny rok je zdaňovacím obdobím 

pre všetky miestne dane a poplatky, a 
teda aj pre daň z nehnuteľností. Pri tejto 
dani si však treba dávať pozor na to, že 
sa platí za zdaňovacie obdobie dopre-
du. Znamená to, že daň z nehnuteľnos-
tí zaplatená v roku 2020 sa vzťahuje na 
kalendárny rok 2020 (nie na rok 2019).

Daň z nehnuteľností na rok 2020 
platí každý daňovník, ktorý v roku 
2019 a v rozmedzí dátumov od 2.1.2019 
do 1.1.2020 (vrátane) bol alebo sa stal 
vlastníkom, správcom, nájomcom ale-
bo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je 
predmetom dane. Daňová povinnosť 
vzťahujúca sa na daň z nehnuteľností 
vzniká 1. januára 2020 v tom prípade, 
ak sa daňovník stal v roku 2019 vlast-
níkom, správcom, nájomcom, užívate-
ľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom 
dane. 

Daňová povinnosť pri dani z 
nehnuteľnosti zaniká 31. decembra 
2019, ak daňovníkovi v roku 2019 za-
nikne vlastníctvo, správa, nájom, uží-
vanie nehnuteľnosti, ktorá je predme-
tom dane.

Podať daňové priznanie do 31. ja-
nuára 2020 musí každý daňovník, kto-
rému vznikla daňová povinnosť k dani 
z nehnuteľností. 

Január a daňové povinnosti

» red
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STUPAVA

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

STAVEBNINY

prijmeme na TPP
ADMINISTRATÍVNE PRACOVNÍČKY

do Stupavy a Lakšárskej Novej Vsi
administr. práce, predaj, komunikácia so zákazníkmi

mzda: 900,- eur brutto + výkonnostné odmeny

SKLADNÍKA
do Stupavy

mzda: 850,- eur brutto + výkonnostné odmeny

MAJSTRA VÝROBY
do Lakšárskej Novej Vsi

mzda: 1200,- eur brutto + výkonnostné odmeny

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
hurbanicova@krajn.sk, 0905 606 598

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU 
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

(650 EUR/mes. brutto). T.: 0903 730 423
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VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

VODIČA NA AUTO +
PLACHTOVÝ NÁVES
Mzda 1300 €/mes. brutto

+ variabilná zložka

VODIČA NA 
NÁKLADNÉ VOZIDLO 

S HYDRAULICKOU
RUKOU

Mzda 1300 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

PRIJMEME

tel. 0903 218 947

Spoločnosť zo TT
prijme ľudí na rozvoz

a distribúciu kníh. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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PRIJMEME 
TECHNIKOV STK A KONTROLY ORIGINALITY
Miesto: Malacky
Plat: od 1300 €/brutto + variabilná zložka mzdy (hlavný pracovný pomer)
Termín nástupu: 1.3.2020/dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• zodpovednosť za preberanie kontrolovaných vozidiel
• vykonávanie  a vyhodnocovanie  technickej, emisnej kontroly a kontroly originality vozidiel
Zamestnanecké výhody, bene�ty
• široká škála bene�tov – jazykové kurzy, Sick days, príspevok zamestnávateľa na dôch. sporenie
Požiadavky na zamestnanca:
• vzdelanie v odbore doprava, cestná doprava, príp. iné technické zameranie
• 3 ročná prax v oblasti vozidiel alebo rovnocenná skúsenosť v tejto oblasti, ktorú vie kandidát
   preukázať v zmysle zákona 
• vodičský preukaz - A, B, C, D, E, T (výhoda)
• absolvovanie základných školení a následných skúšok potrebných pre výkon kontrol STK a KO

V prípade záujmu zasielajte svoje životopisy na 
e-mail: kariera@tuv-sud.sk alebo nás kontaktujte na: +421 248 291 628
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

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

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus
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Posledný februárový deň máte mož-
no plánovaný pobyt v nemocnici, 
možno budete mať službu. Napriek 
tomu, voliť budete môcť.

Nemocničné zariadenia spravidla vo 
volebný deň pre chodiacich pacientov 
a personál zriaďujú volebnú miest-
nosť, pre imobilných je v nemocniciach 
možnosť voliť do prenosnej schránky. S 
jednou jedinou výnimkou – ak neležíte 
v nemocnici vo svojom volebnom obvo-
de, musíte mať volebný čiže hlasovací 
preukaz. A k tomu preukaz totožnosti 
– občiansky preukaz. Tie volebnej ko-
misii komisii musí volič predložiť.

Pacientov, ktorí sú pripútaní na 
lôžko, navštívi, ak o to požiadajú služ-
bukonajúcu zdravotnú sestru, prísluš-
ná okrsková volebná komisia a umožní 
im hlasovanie do prenosnej schránky.

Hlasovací preukaz si pacient včas 
vopred vybaví sám alebo prostredníc-
tvom inej osoby v mestskej časti, kde 
má nahlásené trvalé bydlisko. Pre bliž-
šie informácie je potrebné osloviť prís-
lušný miestny úrad.

Podmienky a spôsob požiadania 
o hlasovací preukaz:
 - osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr po-
sledný pracovný deň pred konaním 

volieb,
- v listinnej forme, žiadosť musí byť do-
ručená na adresu obce/mesta trvalého 
pobytu najneskôr 15 pracovných dní 
pred dňom konania volieb,
- elektronicky, žiadosť musí byť doruče-
ná na elektronickú adresu obce/mesta 
trvalého pobytu najneskôr 15 pracov-
ných dní pred dňom konania volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr 
posledný deň pred konaním volieb, (je 
potrebné úradne overené splnomocne-
nie, splnomocnená osoba potvrdzuje 
prevzatie preukazu svojím podpisom).

Žiadosť musí obsahovať meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu prísluš-
nosť, adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu), prípadne korešpon-
denčnú adresu osoby, ktorá žiada o 
hlasovací preukaz.

Splnomocnenie obsahuje meno a 
priezvisko, rodné číslo, štátnu prísluš-
nosť, adresu trvalého pobytu (obec, 
ulica, číslo domu) splnomocniteľa, rov-
nako obsahuje aj meno a priezvisko, 
číslo občianskeho preukazu a štátnu 
príslušnosť osoby, ktorá je splnomoc-
nená na prevzatie hlasovacieho preu-
kazu za splnomocniteľa.

Voľby v nemocnici

» red
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Na našu jednozmennú 
prevádzku v Zohore

prijmeme zamestnancov
do pracovného

pomeru na pozície:

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

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

V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje 
na tel. čísle 0911 320 037. 

Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.fcc-group.sk

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. 
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Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € bru�o/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € bru�o/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benety. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

Životopis zasielajte na: o�ce@�controls.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90, 
www.�controls.sk alebo osobne Radlinského 23,  Malacky  90101

po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

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