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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

0908 437 079

NÁTER: DVERÍ, LINIEK,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

VÝVOZ ŽÚMP

HĹBKOVÉ

KANALIZÁCIE

www.krtkozahorie.sk

0905 621 229

52-0009-1

10-0045

• čistenie kožených
sedačiek

ČISTENIE

0915 879 349

STRANU
KRTKOVANIE
16-0053

Máme už iba pár týždňov do
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako
všetky predchádzajúce, s menším či
väčším sklamaním, možno niekto s radosťou a nadšením. Ak sa dovtedy navzájom neumlátime. Ale tými údermi
nezmeníme volebný výsledok o žiadne
percento. Ak začíname ako argument
či vysvetlenie používať päste, možno
iba zvýšime volebnú účasť. To nanajvýš. Možno práve to bude pre väčšinu
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to
privysoká. Prihanebná. Prinehodná
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schádza na um – primitívna.

ZADNÚ

• upratovanie

KANALIZÁCIE

Karol Mikláš

TEPOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

ČISTENIE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0017-2

Najlepší výber KOTLOV

Pästná
„demokracia“ na Slovensku miesto
nemá! Teda, dúfam, že
nemá.
S pozdravom,
milí čitatelia,

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

ROZVOZ ZDARMA!

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

OBJEDNÁVKY NOSNÍC DOMINANT

NONSTOP
0908 151 982
10-0031

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

spotrebný a darčekový tovar
,
× lanové a bavlnené šaty
× modrotlač × keramika
× koža × vlna × drevo × kov
× Frndžalica × Borôvka
× čokolády × kúpeľné oblátky

KANALIZÁCIA?

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
65 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
70 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT 115 €

SLOVENSKÝ OBCHODÍK

UPCHATÝ
ODPAD?

afeed - ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

www.cistyodpad.sk

MALACKY, Mierové nám. 562
(oproti súdu)
www.facebook.com/obchod.naše

10-0224

Argumentovať päsťami s ľudskou
hrdosťou a s ľudskými postojmi, presvedčením či vierovyznaním nemá
absolútne nič spoločného. Ani s ľudskosťou samou. Je to pudový obranný
reflex, nehodný homo sapiens.

0907 375 258
MALACKY

PREČÍTAJTE SI

10-0047

Sebavedomí vždy argumentovali
slovami poznania. Príkladmi a vedomosťami. S nami ľuďmi je to často presne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie,
čo je láska, pozná iba kopance, nemá
naplnené základné potreby, sa pri
akomkoľvek kontakte s iným tvorom
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva.
V tej hlave totiž má iba zlo.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá
vyznačujú značkami – najčastejšie z
telesných výlučkov. V spoločenstve
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajobu vlastných dogiem iba...

16-0030

Silu používa chudák. Ten, kto sa
bojí – často aj sám seba. Manželky, susedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne niečoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná.
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami,
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument
päsťou je ale totálna porážka seba samého.

PRIESTORY
NA PRENÁJOM
75 m2 v AFK

10-0014

Prejavom rozumnosti a sociálnej
vyspelosti a kompatibility (zlúčiteľnosti) je schopnosť diskutovať
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich
mlátiť.

ing. kubaška

031190175

Argument päsťou

16-0003
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OKNÁ & DVERE

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY

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

Malacky

0917 466 250

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

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

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

západné Slovensko
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
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

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

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

» TA SR

PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH VÝROBKOV

MALACKY
Nová ul. 39

SO SEBO

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

U
každý piatok
EZEÒ
BRAVÈOVÝ Rký šalát / ryža)

OBKLADY A DLAŽBY

každú sobotu
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0907 721 667, Malacky
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

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

AKCIA

od utorka 4. 2. 2020

Kuracie štvrte chladené
2,80 € 1,99 €
Bravčový bok s kosťou
4,90 € 4,49 €

Bernolákova 3, Malacky (sídlisko Domky)
Objednávky: 0917 102 395, 0915 778 455
Pon: zatv.., Ut - Pia: 8.00 - 18.00, So: 7.30 - 12.00, Ne: zatv.
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10-0052

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

0903 150 740, 0905 4700264
264

MASÁŽE U VÁS DOMA

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

ns
+ príloha (slove

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

A J E TO !

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

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

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

CHUDÍK -

Stupava

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

16-0068

st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

KLASICKÁ, RELAXAČNÁ
MASÁŽ S POUŽÍTÍM
MÄKKÝCH TECHNÍK
PRE JEDNOTLIVCOV
AJ PÁRY
0948 004 536
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10-0038

InzercIa

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Od svojho uvedenia si pomerne
rýchlo získala množstvo priaznivcov
a medzi Slovákmi sa celkom udomácnila. NTM otvorene hovorí, že manželstvo nemusí byť nudné a monotónne.
Všetkým párom chce pripomenúť, že
pre úspech a dobré spolužitie v manželstve je užitočné osvojiť si určité zručnosti, ktoré vzťah obohatia. Pre dosiahnutie takéhoto stavu je však potrebné
určité úsilie, permanentná starostlivosť
– najlepšie zo strany oboch partnerov.
Dôležitým posolstvom Národného
týždňa manželstva je myšlienka,
že o manželstvo sa treba starať a súčasne vyzýva manželské dvojice využiť
príležitosť posilniť, prehĺbiť, prípadne
dať do poriadku svoj vzťah.
Aktuálny ročník kampane je predznamenaný heslom NÁŠ PRÍBEH.
Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný príbeh.
Téma 10-teho ročníka vytvára príležitosť zastaviť sa, pripomenúť si spoločnú
históriu a motivuje k vďačnosti nielen
za prežité spoločné chvíle, ale najmä za
človeka, s ktorým svoj príbeh tvoríme.
Národný týždeň manželstva má

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
MAN, MERCED

10-0012

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

tiež svoj jedinečný príbeh a aktuálne
píše 10-tu stránku svojej histórie. Príbeh sa začal písať v r.2011 a odvtedy
v ňom nachádzajú svoje miesto rôzne
občianske združenia, miestne komunity, cirkevné spoločenstvá, samosprávy
aj jednotlivci.
Asi nikto nebude namietať, že
manželstvo je predovšetkým o láske
a vzájomnej blízkosti partnerov, čo organizátori vyjadrili symbolom dvoch
prepojených sŕdc. Spoločnú históriu
každej dvojice ilustruje zasa piktogram
kinofilmu, ktorý nabáda k prehliadke
záznamov spoločnej histórie. Symboly
kampane sú súčasťou tzv. „kardiobalíčka“, ktorý si manželské dvojice môžu
objednať.
Národný týždeň manželstva bude
prebiehať už tradične vo valentínskom
týždni od pondelka do nedele; tento
rok je to v termíne 10.- 16. februára.

16-0035

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V pondelok sa začína na Slovensku
jubilejný 10.ročník Národného týždňa manželstva (NTM). Je to iniciatíva otvorená pre všetkých, ktorým
na manželstve záleží.
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16-0380

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

16-0019

redakcia:

Začína sa
Národný týždeň manželstva 2020

16-0064

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0036

2

MALACKO

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

3

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
Už niekoľko mesiacov Lucia Ďuriš
Nicholsonová cestuje párkrát za mesiac medzi Slovenskom a Bruselom.
K funkcii poslankyne Európskeho
parlamentu sa u nej pridala ďalšia predsedníčky výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EMPL.

volebná kampaň, ako druhé meno
na kandidátke mám ďalšie „záväzky“. Chodím do diskusií, cestujem
po Slovensku. Samej sa mi niekedy
nechce veriť, že dni naozaj trvajú len
24 hodín. Často už popoludní mám
pocit, že sa začal nový deň.

Ako to viete spojiť s rodinou?
S rodinou sme sa v lete presťahovali do Bruselu najstarší syn študuje na vysokej škole v Česku. Mám
skvelého manžela, ktorý pomáha
so zázemím dvom mladším deťom.
Lily má dokonalú angličtinu, nemala problém zvyknúť si v novej škole,
kam chodia cudzinci. Kubko je zas
povaha, ktorá vždy vidí to dobré,
zvykol si veľmi rýchlo.
Možno najviac zmien vidím a cítim ja, ale musím povedať, že to nie
sú nepríjemné zmeny. Vyhovuje mi
bruselská tolerancia a bezprostrednosť. Jazdím dopravou a na bicykli,
chodím pešo. Slobodne, pokojne.
Keď som doma, snažím sa tam naozaj byť – teda nenosiť si domov pracovné povinnosti. Aby sme sa mohli
rozprávať, hrať, niečo dobré navariť
a napiecť, pozrieť si dobrý film. V
tomto dám veľmi na odporúčanie
môjho najstaršieho Dominika, vyzná sa a zvykne nám dobre vybrať.
Na zmeny som zvyknutá a nikdy Hudbu, filmy, knihy.
som pracovne nemala šancu stať sa
človekom stereotypu. Práca novinárPrácu v europarlamente mnohí
ky, poslankyne, ani podpredsedníč- považujú za nudnú. Je taká? Rokoky Národnej rady mi to nedovolila, vania, papiere, paragrafy...
tam je naozaj každý deň iný.
Je náročná, ale nudná určite nie.
Teraz začínam o deviatej a často Je náročná na jednej strane na súkončím po dvanástich hodinách. stredenie sa – hodiny premýšľať
Rokovanie strieda zasadanie, k tomu v angličtine o odborných témach
stretnutia s ľuďmi aj organizáciami. vie vyčerpať. A na druhej strane na
Riešim široký rozsah tém – od naprí- prepínanie pozornosti. V jeden deň
klad podmienok pre slovenské opat- riešim viacero tém, na všetky musím
rovateľky, cez podporu rodín s deťmi byť pripravená a všetko by sa malo
s autizmom, dôchodky postihnu- končiť nejakým konkrétnym výtých ľudí žijúcich v starobe v zahra- sledkom. Všetky procesy v EP dlho
ničí, až po médiá a slobodu slova. K trvajú, lebo si vyžadujú množstvo
tomu denne komunikujem s ľuďmi súhlasov a procedúr. Ale inak sa to
na sociálnych sieťach. Riešim prob- nedá, zákony musia byť dobré. Tridlémy ľudí v Bruseli aj na Slovensku. sať až päťdesiat percent z toho, čo
Najnovšie k tomu pribudla aj pred- sa schváli v Európskom parlamen-

te, prechádza do našej legislatívy.
Nechýba vám Slovensko?
S niektorými rozhodnutiami sa žije
Nechýba, lebo som často doma.
ľahšie, s niektorými menej, ale mu- Čo sa týka práce, v tom, čo sa snažím
sia byť pripravené zodpovedne.
presadiť, som tu narážala na limity.
Darmo som vyzývala ministra RichNa čo z toho, čo ste riešili a vyrie- tera, aby niečo urobil s deinštituciošili ste najviac pyšná?
nalizáciou sociálnych služieb. Je to
Na toto vám ťažko odpoviem. Na potrebné a týka sa to dnešných, ale
konci roka som si robila prehľad, najmä budúcich seniorov, ktorí žijú v
čomu všetkému som sa v europarla- domovoch sociálnych služieb. Nikto
mente venovala. Len suchá štatisti- nechce žiť v starých zatuchnutých
ka vyšla na dve strany.
spustnutých zariadeniach. Na nové
Pripravujem a riadim každé roko- dostávame z EU peniaze, ale málo
vanie výboru, s tým súvisí aj množ- sa zlepšuje. Odtiaľto, z Bruselu, na to
stvo neformálnych stretnutí. Roz- môžem tlačiť inak.
behla som kampaň o autistickom
spektre. Otvorila som tému diskriPrečo ste sa rozhodli kandidovať
minačného znižovania rodinných v nasledujúcich voľbách?
prídavkov v Rakúsku. Pripravila
Som členkou strany SaS a ona
som správu k rozpočtu 2020 pre za- ma posunula do europarlamentu.
mestnanecké a sociálne politiky v Vnímam svoju kandidatúru aj ako
EÚ, koordinujem systémy sociálne- poďakovanie. Chcem tak dať signál
ho zabezpečenia pre cudzincov v za- mojim voličom, že je to strana, ktohraničí. Vediem rokovania o revízii rú sa oplatí voliť. Je to strana odborvízového informačného systému na níkov s výbornými riešeniami. Má
kontrolu víz pre ľudí z tretích krajín program, ktorý dokáže Slovensko
v Schengenskom priestore. Vytvori- dostať z bahna, kam ho za posledla som s kolegami Európsky príkaz o ných 12 rokov vtlačili smerácke vláelektronických dôkazoch v trestných dy. Bez SaS jednoducho demokraveciach. Riešila som použitie umelej tická vláda nevznikne. Desí ma, ako
inteligencie v súdnictve a venovala s pomocou a podporou vlády narástsom sa aj príprave lepších pravidiel li extrémisti. Verím, že sa ich podarí
pre vyššiu bezpečnosť cyklistov.
udržať ďaleko od reálnej moci. Ich si
Slovensko nezaslúži.
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Snažím sa nenosiť si prácu domov
Rozhovor s poslankyňou EP Luciou Ďuriš Nicholsonovou

ZDRAVIE / SLUŽBY
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

KOVO JUR
STUDIENKA

v pohodlí Vášho
domova

• sériová kovovýroba
• brány
• zámočníctvo
• ploty
• zábradlia
• schody
• kovové konštrukcie

aj diabetické
a mykotické nohy

RS stavba s.r.o.

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

Miriam
tel.: 0915 677 453

16-0006

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

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

Tel. 0910 644 981

10-0011

0908 367 227

808 019

67-0003

kontakt: 0948

SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA
• fotografií
• diapozitívov
• negatívov

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

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

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám Škodu Felíciu +
letné a zimné pneu, cena
500 €.Tel. 0904107269

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

S 9 7
U

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim oktáviu alebo fa-

biu.Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo motocykel ČZ, Jawa,
aj náhr.diely a všetko od
motorizmu
(trofeje).Tel.
0903818122
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto.
Tel. 0905218938
» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
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16-0071

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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Chcete si podať inzerát?
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41-0037

Sú
chvíle,
ktoré ťažko
prežívame,
sú okamihy,
na ktoré tisíckrát spomíname. Dňa 12. 2. 2020
uplynie 13 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný
otec Blažej Hurban z Gajar.
S láskou spomínajú dcéry
Hela a Dana s rodinami,
syn Ján s rodinou a vnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

STROJOVÉ OMIETKY

16-0004

Dňa 10. 2.
2020 si pripomíname
nedožit ých
80
rokov
mojej drahej
mamičky Eulálii Hronskej
zo Suchohradu. S láskou spomína dcéra Viera
s manželom, vnúčatá a
pravnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

20krát za deň.
- Nosenie rúšok - v ázijských krajinách
je prejavom slušnosti k druhým. Klasické rúška síce pred vírusmi nechránia, ale chránia pred baktériami. Pred
U nás, ku dňu písania tohto prí- prenosom menších častíc, ktorými
spevku ( 5.2.2020) nie je potvrdený vírusy sú, sú vhodnejšie respirátory
žiaden prípad infekcie koronavíru- s filtrom FFP3, prípadne aj FFP2. Ressom. Sme ale v období, v ktorom sa pirátory dokážu znížiť množstvo preu nás objavuje epidémia chrípky, nášaných čiastočiek vzduchom.
ktorá pravidelne vrcholí vo februári. - Pobyt na čerstvom vzduchu miniOčkovanie proti chrípke je u nás níz- málne dve hodiny denne
ke, patríme medzi krajiny s najnižšou - Obliekanie sa do viacerých vrstiev,
mierou zaočkovania, žiaľ aj medzi hlavne v chladnom období.
ohrozenými ľuďmi s chronickými
V období rizika vírusovej epidéochoreniami, alebo zdravotníckym
personálom.
mie je dôležité podporiť imunitný
systém dostatkom dôležitých mikroVírusy, ktoré spôsobujú infekčné nutrientov:
dýchacie ochorenia, sa prenášajú pre- - Vitamín C – všetky druhy citrusov,
dovšetkým kvapôčkovou infekciou jablká, paprika
pri kýchaní, kašľaní, kedy sú vírusy - Vitamín E – zelená listová zelenina ,
vzduchom odovzdávané druhému celozrnné výrobky, tekvicové a slnečhostiteľovi, u ktorého sa budú roz- nicové semená
- Selén – morské ryby, hydinové a homnožovať.
vädzie mäso, vajíčka, orechy
Pred vírusovými ochoreniami je - Zinok – chudé červené
mäso, kuracie prsia, špedôležitá prevencia:
- Vyhýbať sa miestam, kde je veľa cho- nát, brokolica, cesnak,
orechy a semená, strurých ľudí.
- Ak sme v blízkosti chorého, dodržia- koviny, jogurty, plody
mora.
vať 2 metrovú vzdialenosť od neho.
- Časté umývanie rúk. Nestačí ruky
umývať iba keď sú špinavé. Ten, kto sa » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
stretáva s ľuďmi v období infekčných
Diabetologička, odborníčka na poruchy
ochorení, by si mal umývať ruky aj
metabolizmu a výživy

10-0029

Čas plynie,
ale smútok
v srdci bolí,
zabudnúť
nedovolí. Kto
Ťa mal rád,
nezabudne. 7. februára
uplynulo 6 rokov, čo nás
navždy opustil manžel,
otec, dedko a pradedko
Jozef Neradovič z Malaciek. Spomínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami.
Spomínajte s nami.

Na veľkom území sveta je epidémia
koronavírusom a nielen Svetová
zdravotnícka organizácia sa obáva
rozšírenia na väčšie regióny.

16-0059

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

Ochráni vás prevencia

47-012

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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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

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

1/3

20EU2R

AKCIA

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

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

0918 500 492

OKNÁ ZA

OD

PRE VE¼KÝ
ZÁUJEM AKCIA
POKRAÈUJE
DO KONCA
FEBRUÁRA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

16-0070

OD

1500

2400

1600

-61%

1600

AKCIA

5

1600

MALACKO

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

Výpredaj
zimných vecí

16-0072

-30%
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Vzťahy ako zrkadlá nás samých

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Poskytnem ubyt.v RD v
Ma.Tel. 0910418101
» Prenajmem malý byt s
balkónom, vhodný a upravený pre 3 nájomníkov.Tel.
0918103138
» Prenajmem 1-izb byt novostavba, Ma centrum.Tel.
0908761258
» Lacno dáme do prenájmu
väčšiu zariadenú garsónku.Tel. 0908195071
» Dám do prenájmu 1-izb
RD zariadený vo Veľkých
Levároch.Tel. 0919191018
» Prenajmem 1-izb byt v
centre Ma, komplet zariadený.Tel. 0904644830

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» Kúpim ornú pôdu na
poľnohospodárske účely v
okolí Senca, Pezinku, Malaciek.Tel. 0918479756

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.

0908532682

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

» Predám váľandu s boč-

ným čelom a úložným
priestorom, cena 20 €.Tel.
0903158851
» Predám palivové drevo v
metrovici, borovica 20 €/
bm, dub, agát tenký 24 €/
bm, dub agát hrubý 31 €/
bm.Tel. 0904177808
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám kuratá na ďalší

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby
krmivo pre nosnice
rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

INZERCIA

0905 859 679

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

» Ing. Pavel „Hirax“ Baričák

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

Motivátor, autor úspešnej série kníh Šlabikár šťastia

Frézovanie

Peniaze dávajú zasa bohatým
��� miliónov eur chce Robert Fico
s Petrom Pellegrinim zaplatiť za fut�
balový štadión v Bratislave podnika�
teľovi, ktorí vlastní Slovan Bratislava.
Pôvodne hovorili, že štát zaplatí za
štadión len �� miliónov eur.
Štát tak príde o �� miliónov eur,
ktoré mohli byť rozdelené ľuďom ako
príplatok k dôchodkom, ako pomoc
sociálnej najslabším alebo mladým
rodinám.
Rovnako nevýhodnú zmluvu podpí�
sal Smer na výber diaľničného mýta.
��� miliónov eur za posledných �� ro�
kov odišlo do vrecka súkromnej ﬁrme.
Smer sa roky tvári ako strana, ktorá
chce pomáhať ľuďom a pritom obrov�
ské peniaze posiela svojim kamará�
tom, a ľuďom zvyšuje dôchodky a so�
ciálne dávky o pár eur mesačne.
Hneď po voľbách všetky tieto nevý�
hodné zmluvy vypovieme a ochráni�
me tak peniaze daňových poplatníkov.
Zo Slovenska musíme urobiť skutoč�
ný sociálny štát, ktorý bude myslieť na
ľudí.
Ekonomický týždenník Trend vyhod�
notil náš sociálny program ako najlepší
zo všetkých kandidujúcich politických
strán.
Chceme zabezpečiť, aby nikto nezo�
stal bez pomoci, keď sa ocitne v núdzi.

ezpečíme

ROZVOZ Zab

36-0007

(pri galante)

Hlavu hore, Slovensko

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

hydinárska farma topoLnica

41-0022

na prízemí, + špajza, čiastočne zrekonštruovaný,
Ma, ul. 1. mája (vnútroblok
oproti gymnáziu), tichá lokalita.Tel. 0918723764
» Predám 3-izb byt Ma centrum.Tel. 0908761258

Čím sa vo vzťahu stretnú psychologicky vzdelanejšie, emocionálne
otvorenejšie a duchovne vyspelejšie
bytosti, tým menej potrebujú nejaké
dohody, pravidlá a čosi riešiť. Všetko
ide hladko, lebo tam nie je strach, žiarlenie, vyčítanie, podmienkovanie, provokovanie, vinenie atď, takýto partneri
si automaticky dávajú navzájom slobodu. Súhra, pochopenie a láska plynie a
vzájomne sa násobí.
Ak sa však vo vzťahu stretli dvaja
ľudia, ktorí v sebe ešte nemajú vyriešených mnoho chybných programov,
počas sebapremeny budú do seba veľakrát narážať ako dve lode bez kapitánov
a to na rozbúrenom mori, ktoré bude
striedať občasná pokojná hladina. Tu
to nepôjde bez pravidiel, sebapochopenia, sebapremeny, korekcií, dohôd,
učenia sa zdravej komunikácii...
Ubližovanie, ktoré medzi nimi nastane, nie je cieľom žiadnej sily nad
nami – Prozretelnosť nechce naše utrpenie. Konflikty, ktoré nás stretávajú,
poukazujú na naše zapálené miesta
v ľudských vnútrach, psychike, duši.
Všetka bolesť nás má zobúdzať, nie zahubiť. Rovnako tak sa dá aj každá jed-

Pomôžeme všetkým rodinám, ak je�
den z členov rodiny dostane vážnu
chorobu a rodina tak príde o jeden
príjem. Myslíme aj na mladé rodiny,
chceme pomôcť vybudovať �� ���
nových nájomných bytov s regulova�
ným nájomným.
Ale musíme opraviť aj spravodlivosť.
V priamom prenose vidíme, ako fun�
govala kočnerovská maﬁa napojená
na Smer. Kočner, obvinený z vraždy,
ovládal políciu cez svojho kamoša
Bödöra, ministra Kaliňáka a policajné�
ho prezidenta Gašpara. Mali pod pal�
com aj sudcov a prokurátorov. Všetci
kryli Smer a ich kšefty.
29. februára, príďte voliť.
Slovensko sa už nesmie ďalej rozkrádať.

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ
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komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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10-0049

» Predám veľký 3-izb byt

51-0004

03

na pochopiť a vyliečiť.
Nie každý nefungujúci vzťah sa dá
spojazdniť, tak ako sa nedá pri nutnosti rozchodu zabezpečiť, aby sa dvaja
rozišli s poďakovaním a odpustením.
Ako to všetko dopadne, to závisí od
výšky pochopenia, tolerancie, vnútornej sily, ktorá určí zdravé a pevné
mantinely druhej strane. A od lásky u
oboch zúčastnených. Ak dochádza k
manipulovaniu cez potomkov, takýto
rodič by si mal uvedomiť, že to bude
mať dopad aj na detskú psychiku, ktorá
ešte nie je dostavaná a zanechá to na
nej stopy, ktoré sa o vyliečenie prihlásia v dospelosti.
Želám veľa energie, intuície, múdrosti a lásky k liečeniu nefungujúceho
a boliaceho.

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

NIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

Zamilovanie a mať vzťah sú dve úplne odlišné veci. Je to ako so semienkom – vyklíči samo, ale potom sa
oň treba starať. Tak aj zamilovanie
prichádza samo, no o vzťah sa treba
starať, inak začne vädnúť a chátrať.

33-0001

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj
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33-00019

MALACKO

VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM
Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien
Ug=0.7

proﬁl WOODLINE 78

vchodové dvere

rustikálny design čerešna

HS posúvne okná antracit

moderný design antracit

0948 321 777
www.vyroba-okien.sk

Zaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020 | Možnosť splátok s 0% úrokom

Tradičná výroba od roku 1989

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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7

63-0032

balkóny

LEKÁRNIČKA Z PRÍRODY / SLUŽBY

8
Občianska
riadková
inzercia

Topinambur,
alebo „židovský zemiak“

chov 1-týždňové a staršie, očistené 2,90 € / kg,
živé na zabitie 1,90 € /
kg, M. Cauner, Kostolište
152. Tel. 0908 151 966.Tel.
0911206783
» Predám pšenicu, jačmeň,
malé balíky sena a slamy,
Láb.Tel. 0918355461
» Predám ošípané od 130
do 140 kg, cena dohodou.
Tel. 0944682112
» Predám konzumné zemiaky 9 € / 25 kg, kŕmne
0,25 € / kg, aj sadzbové. Tel. 0951 199 828.Tel.
0951199822
»
Darujem
mačku
0940906453

Je to neuveriteľné, ale rastlinu s tak Sú obľúbené v Arabských kuchyniach,
blahodarným účinkom na zdravie u v južnom Francúzsku, v Spojených štánás pestujeme nanajvýš ako krmivo toch amerických.
pre dobytok či lesnú zver.
Na zmiernenie astmatických ťažV skutočnosti je to Slnečnica kostí sa môže použiť sirup, pre ostatné
hľuznatá. Vysoká rastlina so žltými indikácie je doporučovaná šťava kombinovaná z čerstvých štiav mrkvy, topikvietkami, podobnými slnečnici.
Podporuje imunitné funkcie or- nambur a zeleru alebo petržlenu.
ganizmu, má pozitívny vplyv na zaPotrebujeme:
žívanie, je vhodná pre diabetikov,
zlepšuje totiž citlivosť voči inzulínu. 250 g čerstvej mrkvovej šťavy
Upravuje hladinu HDL a VLDL choles- 100 g čerstvej šťavy z topinambura
terolu správnym smerom. Znižuje hla- 25 g čerstvej šťavy zeleru pre mužov
alebo petržlenu pre ženy
dinu triglyceridov v krvi a pečeni.
Topinambur je vhodný aj pri diéToto množstvo je pre dávku na jetach. Jeho pravidelná konzumácia má
výrazný protireumatický účinok, mier- den deň, ktorú pijeme po malých dúšni žlčové koliky – uvádza činnosť žlční- koch počas dňa. Jej účinkom sa zlepší
ka do harmónie s ostatnými orgánmi. látková výmena, je pritom výživná a
Čistí črevo, pomáha tiež pri potrebe prečisťuje organizmus.
odvodnenia organizmu. Topinambury
majú tiež preukázateľný protiastmaticky účinok.
Ľudia u nás ešte nechápu ich zdravotný význam a zabúdajú na ne, lebo
im cenou konkurujú zemiaky. V iných
krajinách sa však dostávajú veľmi často
do kuchyne a to hlavne u diabetikov,
pre ktorých je to doslova poklad. Jedlá
časť – hľuzy, sa zberajú neskoro na jeseň, alebo aj v bezmrazivej zime či až
skoro na jar. Sú veľmi výživné a zdravé
a zaslúžili by si u nás väčšiu pozornosť.
» red

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» Kúpim staré hodinky
mince bankovky knihy odznaky 0903753758

Najčítanejšie regionálne noviny

Deň bezpečného internetu
Pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet
policajtka Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Malackách realizovala počas týždňa
bezpečného internetu na vybraných školách v
okrese Malacky rôzne preventívne aktivity k
problematike bezpečného používania internetu.

Prostredníctvom prednášok informovala
žiakov o možných rizikách, ktoré sociálne siete
a virtuálny svet prinášajú. Zmyslom bolo upozorniť žiakov na ochranu súkromných údajov na
internete, najmä na webových stránkach sociálnych sietí.

» ORPZ

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Kúpim staré hodinky
mince bankovky knihy odznaky 0903753758

15 HĽADÁM
PRÁCU 15
HĽADÁM
PRÁCU
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

16-0008

~ Komplexné pohrebné a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých

Glazúrovanie
vaní
0903 405 588
0905 983 602

8

S 1
U

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

D

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

MA20-06 strana -
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0908

25

rokov
„Už
od firmy“
MOLNáR

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

CIA
R
E
Z
IN
469
979

94-0019

» 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
» Predám sústruh na železo.Tel. 0911239058
» Predám nerezové formy-lisy, na výrobu šunky a
potravinárskych výrobkov.
Ručne vyrobený s nápisom
VTS,/VEDECKO TECHNICKÁ
SPOLOČNOSŤ/. 5L drevený
súdok 45 roč.súdok so 4
drevenými
pokálmi.Tel.
0902679183
» Predám 30bal. sena
0903719772

16-0048

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj
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MALACKO

SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA
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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
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

33-0012

Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

16-0067

16-0007

Novinky
v predaji
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Slabo sme kričali

Trojuholník škola – rodič - žiak V
Zápis do 1. ročníka je podľa spádov,
teda žiak má právo byť zapísaný do
školy pri bydlisku. V prípade, že má
škola kapacitu navyše, môže prijať
aj deti mimo spádu.
Zákonní zástupcovia musia preukázať, že patria do spádu predložením
občianskeho preukazu (OP). Treba pripomenúť, že zápis dieťaťa na školskú
dochádzku je povinný, preto neradno
meniť bydlisko, kým nemáte dohodnutú školu, kam váš prvák nastúpi.
Zápisy sa spravidla oznamujú v
miestnych médiách. Často sa konajú v
pracovný deň i v sobotu. Závisí to od
dohody zriaďovateľov a ich škôl. Dobrá
škola by mala mať informáciu o zápise
včas aj na svojom webe s informáciami
o priebehu.
Dieťa si na zápis nemusí nič brať.
Škola by mala pripraviť všetko, čo bude
dieťa potrebovať. Pri zápise sa mu venujú učiteľky I. stupňa, robia s ním
rôzne úlohy, hry, vedú rozhovor. Neraz
je prítomný špeciálny pedagóg. Pedagógovia si tak vytvárajú obraz o dieťati z interakcie s ním. Môžu na základe
nej odobriť/vyvrátiť zámery rodičov o
odklad. Má to však iba odporúčací charakter. Učitelia by nemali dieťa vystavovať zdĺhavým rozhovorom, zložitým
skúškam či nútiť ho k činnosti, ktoré
nevie alebo v momente zápisu nechce
vykonať. Nemali by však na základe

» Ján Košturiak

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

Devínska Nová Ves,
J. Jonáša 5

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

strojárstvo
informatika
elektrotechnika
automechanika
autoelektronika

streda

5.2.2020

JABLONOVÉ 391

9:00 - 11:00 h
sobota

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

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa
z Teba modlíme.
Ďakujeme za všetko, aj keď
už nie si medzi nami,
v našich srdciach ostávaš
stále s nami.

8.2.2020
9:00 - 12:00 h

www.dualnaakademia.sk
0907 649 516

Občas si želáme, aby sme ju mohli
na chvíľu zniesť z neba...
Stráviť s ňou ešte jeden deň,
dať jej ešte jednu pusu, jedno objatie.

Dňa 10. februára 2020 uplynie 1 rok,
čo nás navždy opustila
HELENA HABOVÁ rod. Vlková z Gajar.

Dňa 11. februára 2015 si pripomenieme
smutný deň, kedy nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec, svokor
PETER BALÁŽ.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia
s rodinami.

učiteľ ZŠ s MŠ

ZA
RÁ
BA
J

Deň otvorených
dverí

krátka
dodacia lehota

www.kamenarstvo-jablonove.sk

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

S láskou spomína manžel, dcéry a syn s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím tichú spomienku.
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16-0027

Chcete si
podať
inzerát?

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

všetky
kamenárske
práce

16-0032

16

JANUÁR

16-0065

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

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

momentálneho naladenia dieťaťa robiť závery o jeho školskej ne-/zrelosti.
Je dobrým zvykom dieťa po jeho „výkone“ na zápise obdarovať, čo svedčí
o snahe školy pozitívne zapôsobiť.
Rozhľadený rodič už na základe práce
pedagógov s dieťaťom môže vycítiť, či
zvolil správnu školu. Ak je pri zápise
aktívne prítomný aj riaditeľ školy, je to
pozitívnou vizitkou.
Rodičia zatiaľ vypisujú prihlášku
(ak ju vopred nevypísali). Treba si dávať pozor na to, či sa nepožadujú nadbytočné informácie. Naopak, ak sú tam
otázky typu, čo vaše dieťa rado robí,
svedčí to o záujme školy. Keď má dieťa
dvoch rodičov, obaja musia byť prítomní a musia podpísať súhlas so zápisom.
Preukazujú sa škole OP a rodným listom dieťaťa, v prípade cudzincov aj
povolením na pobyt. Ak budú žiadať o
odklad, musia priniesť potvrdenie od
odborníka a vypísať žiadosť o odklad.
Rozhodnutie o prijatí sa realizuje prostredníctvom e-schránky, resp.
klasickou poštou. Škola dokáže prijatia
spracovať do 2-3 týždňov. Zbytočné predlžovanie znervózňuje rodičov. Zápis
sa môže v prípade voľnej kapacity realizovať aj dodatočne. Rodič môže aj po
doručení rozhodnutia zvoliť inú školu,
no je dobré oznámiť to pôvodnej škole,
aby mohla prijať ďalších v poradí.

PR
AX
UJ

Nestačí stáť na správnej strane. Treba niečo urobiť. Zastali sme sa človeka,
keď ho nespravodlivo prenasledovali
mocní v práci alebo v spoločnosti? Prečo
sme boli ticho, keď sme videli rozkrádať
podnik alebo štát? Ľudia boli ticho, keď
pochodovali fašisti po uliciach aj keď
komunisti mávali červenými zástavami.
Proti zlu sa treba postaviť.
Potrebujeme urobiť tri veci:
1. Vzoprieť sa tým, ktorí nám ukradli štát
- tým, ktorí slúžia mafii a oligarchom v
pozadí.
2. Prevziať moc, potrestať ich a zoštátniť
majetky, ktoré im nepatria.
3. Už sa nespoliehať „na tých hore“ a začať
zdola budovať komunity a aktivity na obnovu našej krajiny.
Pohybujem sa v troch druhoch
komunít. V tej prvej robíme inovácie.
Premieňame nápady na nové produkty,
služby a biznis modely. Bez dotácií a eurofondov. Sieť ľudí, ktorí rozumejú novým
trendom, technológiám, materiálom,
dizajnu, konštrukcii, výrobe, logistike,

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA

Zápis

financiám, marketingu a obchodu. Druhá
sieť pomáha ľuďom na okraji vrátiť sa do
života, nájsť si svoje miesto, kde môžu byť
znovu užitoční a žiť dôstojný život. Sú v
nej mladí aj starí. Modlia sa a pracujú. Tretia komunita prepája kresťanských podnikateľov. Vzájomne si pomáhajú radami,
zdrojmi, ale hlavne vierou, že podnikanie
je povolaním a ich tichým spoločníkom je
Boh. Pomoc potrebujú tí, čo padajú, ale
aj tí, ktorí sú hore a myslia si, že im pád
nehrozí. Jedných ohrozujú chudoba, bezmocnosť a poníženie, druhých peniaze,
moc a sláva. Tí prví sú na tom lepšie.
Máme slobodu voľby. Každý deň sa
môžeme rozhodnúť ako chceme. Okrem
rozhodovania však máme aj možnosť
rozlišovania, či pôjdeme po ceste s Bohom alebo bez Neho. Sme na križovatke.
Ak nevymeníme na Slovensku vládnu
garnitúru za slušných
odborníkov, tak sa
budeme z problémov
vyhrabávať
ešte
niekoľko generácií.
A naše deti a vnúčatá
nám budú vyčítať,
že sme slabo
kričali.

ŠT
UD
UJ

Profesor Vladimír Krčméry hovorí,
že sa hanbí pozrieť na Ježiša na kríži, keď si spomenie, že ho ľudia ukrižovali. Nekričali dosť nahlas a oni
prepustili Barabáša a umučili Ježiša.

Občianska
riadková
inzercia
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Téma týždňa
OBCHODNÁ AKADÉMIA, DUDOVA 4, BRATISLAVA – PETRŽALKA

Súkromná jazyková
škola HUMBOLDT IDŠ

srdečne pozýva žiakov, výchovných poradcov a rodičov, ktorí majú záujem
o štúdium v našej škole na

otvára dňa 5. 2. 2020

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

t. j. v stredu o 16.15 hod
v INKUBÁTORE MALACKY (II. p.)

12. februára 2020 (streda) v čase od 8.30 h do 13.00 h
Pre absolventov ZŠ ponúkame štúdium so zameraním:
• OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM (SLOVENKO-ANGLICKÉ)
• OBCHODNÁ AKADÉMIA – MARKETING VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH
• OBCHODNÁ AKADÉMIA S ROZŠÍRENOU ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU
• OBCHODNÁ AKADÉMIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Otvárame bilingválne slovensko-anglické štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka

Školné: 175 € s DPH (absolventi 150 € s DPH)

www.oadudova.sk

Informácie na:
humboldt@humboldt.sk, 02/52497277

štátnicový kurz
Anglický jazyk level C1

16-0052

32-0022

(42 h), 3 h týždenne v trvaní 14 týždňov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
• 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 •

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

10-0040

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

Školu predstavia aj
sami študenti nášho
gymnázia.

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)

študijné programy a podrobné informácie nájdete na:
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

10-0002

www.csmalacky.sk

10-0049

8:00 – 12:00

MA20-06 strana -
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0005

26. 2. 2020

» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
bytov
» zatepľovanie
domov
» obklady,
dlažby
» montáž
sadrokartónov

VOĽBY / SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

Elektronicky už len v pondelok

Najčítanejšie regionálne noviny

Nezahoďme šancu na zmenu

O hlasovací preukaz, ak plánujete voliť
v inej volebnej miestnosti ako v okrsku v mieste vášho trvalého bydliska,
máte možnosť požiadať elektronicky
najneskôr v pondelok, desiateho februára.

tie preukazu svojím podpisom).
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu), prípadne korešpondenčnú adresu
osoby, ktorá žiada o hlasovací preukaz.
Splnomocnenie obsahuje meno a
Na využitie elektronických služieb bu- priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
dete potrebovať:
- občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a domu) splnomocniteľa, rovnako obsahuje
aj meno a priezvisko, číslo občianskeho
bezpečnostný osobný kód (BOK),
preukazu a štátnu príslušnosť osoby, kto- čítačku čipových kariet,
- nahraté podpisové certifikáty na čipe ob- rá je splnomocnená na prevzatie hlasovačianskeho preukazu, cez ktoré vytvoríte cieho preukazu za splnomocniteľa.
Pamätajte vopred na to, že voľby do
kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
- nainštalované aplikácie na prihlásenie, Národnej rady Slovenskej republiky sú
podpisovanie a ovládač k čítačke čipo- dňa 29. februára, teda v čase striedania
sa jarných prázdnin vo viacerých regióvých kariet.
Ešte stále však môžete aj po desiatom noch Slovenska. Predpoklad, že sa budete
februári žiadať o vydanie hlasovacieho nachádzať v tom čase inde, ako v mieste
preukazu osobne, alebo splnomocnenou trvalého bydliska, je teda vysoký.
osobou.
Podmienky a spôsob požiadania o
hlasovací preukaz:
- osobne v čase úradných hodín obce/
mesta trvalého pobytu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb,
- splnomocnenou osobou najneskôr posledný deň pred konaním volieb, (je potrebné úradne overené splnomocnenie,
splnomocnená osoba potvrdzuje prevza» red

Na náš volebný program sme hrdí.
EŝĞŬŽűŬŽŵĞƐŝĂĐŽǀŶĂŸŽŵƉƌĂĐŽǀĂůŝ
ƐƚŽǀŬǇ ŽĚďŽƌŶşŬŽǀ Ă ŽĚďŽƌŶşēŽŬ͘
Urobíme všetko pre to, aby sme získali
ǀŽǀŽűďĄĐŚƐŝůŶǉŵĂŶĚĄƚĂŵŽŚůŝǌŶĞŚŽ
ƉƌĞƐĂĚŝƛēŽŶĂũǀŝĂĐ͘ůĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞ
ǀǇĚŝĞƌĂƛŶĂƓŝĐŚƉŽůŝƟĐŬǉĐŚƉĂƌƚŶĞƌŽǀ͕
ƐƚĂǀĂƛƐĂŶĂŚůĂǀƵĂǀǇŚƌĄǎĂƛƐĂƌŽǌƉĂdom vlády.
 ŽǀŽůŝĞďǌŽƐƚĄǀĂũƷƚƌŝƚǉǎĚŶĞĂƐĂŵŝ
ǀƵůŝĐŝĂĐŚƉŽĐĞůŽŵ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽēƷǀĂŵĞ͕ĂŬŽƐĂűƵĚŝĂďŽũĂ͘EĂƓŝŵŶĞƉƌŝĂƚĞűŽŵũĞďĞǌŶĄĚĞũĂŶĞĚƀǀĞƌĂ͕ēŝƐĂ
ƚŽƉŽĚĂƌş͘ŝƐĂǀŝĞŵĞĚĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝ
ĚŽŬŽƉǇ͕ēŝƚŽǀǇĚƌǎş͕ēŝƐĂŶĞƌŽǌŚĄĚĂŵĞ
ǌĂĚǀĂƚǉǎĚŶĞ͘
 ZŽǌƵŵŝĞŵƚǉŵƚŽŽďĂǀĄŵ͘sƓĞƚĐŝƐŝ
ǎĞůĄŵĞǌŵĞŶƵ͘:ĞƉƌĂǀĚĂ͕ǎĞŬĂǎĚĄƐƚƌĂŶĂŵĄƚƌŽĐŚƵŝŶƷƉƌĞĚƐƚĂǀƵŽƚŽŵ͕ēŽ
ƌŽďŝƛ͘ůĞŵƵƐşŵĞƐĂƐƷƐƚƌĞĚŝƛŶĂƚŽ͕ēŽ
ŶĄƐƐƉĄũĂĂēŽũĞƉƌĞ^ůŽǀĞŶƐŬŽĚƀůĞǎŝƚĠ͘
EĄƉĂĚ/ŐŽƌĂDĂƚŽǀŝēĂƐŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀŽƵ
ĂŶŬĞƚŽƵŽƉŽĚŵŝĞŶŬĂĐŚǀƐƚƵƉƵĚŽǀůĄĚǇ
ũĞƉƌĞƚŽŵŝŵŽƌŝĂĚŶĞŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚŶǉ
ĂŶĞďĞǌƉĞēŶǉ͘
 KƚŽŵ͕ēŝďƵĚĞŵĞŵĂƛƐƚĂďŝůŶƷǀůĄĚƵ͕
ŬƚŽƌĄƵƌŽďşŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵƉŽƌŝĂĚŽŬ͕ŶĞƐŵŝĞƌŽǌŚŽĚŽǀĂƛŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĄĂŶŬĞƚĂ͘
ZŽǌŚŽĚŽǀĂƛŵƵƐŝĂĂďƵĚƷűƵĚŝĂǀŽǀŽűďĄĐŚ͘sŽůŝēŝƐŝϮϵ͘ĨĞďƌƵĄƌĂǀǇďĞƌƷ͕ŬŽŚŽ
ƉƌŽŐƌĂŵĐŚĐƷ͘WŽĚűĂǀƀůĞűƵĚşǀǌŶŝŬŶĞ
ǀůĄĚĂ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝŶĞƐŝĞǌŵĞŶƵ͘

DĄŵĞŶĂũůĞƉƓşƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŵĂĮŝ͘DĄŵĞŶĂũēŝƐƚĞũƓŝĞĂŶĂũƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶĞũƓŝĞĮŶĂŶĐŽǀĂŶŝĞ͘^ŵĞ
ũĂƐŶĄĂŶƚŝŬŽƌƵƉēŶĄƐŝůĂ͕ŶĂŬƚŽƌƷƐĂ
ŵƀǎƵűƵĚŝĂƐƉŽűĂŚŶƷƛ͕ǎĞŶĞƉŽǀĂůşǀůĄĚƵ͘
 sŽůŝēŝǀŶĄƐŵĂũƷŝƐƚŽƚƵ͕ǎĞďƵĚĞŵĞ
ĚƀƐůĞĚŶĞƉƌĞƐĂĚǌŽǀĂƛŶĄƓŽĚǀĄǎŶǇ
ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝĂŽůŝŐĂƌĐŚŽŵ͘
ƵĚĞŵĞƌŽŬŽǀĂƛƐŽƐƚĂƚŶǉŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ͕
ĂďǇƐŵĞēŽŶĂũǀŝĂĐǌŶĂƓŝĐŚƌŝĞƓĞŶşƉƌĞƐĂĚŝůŝ͘ůĞŵƀǎĞƚĞƐĂƐƉŽűĂŚŶƷƛĂũŶĂƚŽ͕
ǎĞŶŝŬĚǇŶĞďƵĚĞŵĞŽƐƚĂƚŶǉĐŚǀǇĚŝĞƌĂƛ͘
ŶŝŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉŵŝĂŶŬĞƚĂŵŝ͕ĂŶŝƉƌĞĚēĂƐŶǉŵŝǀŽűďĂŵŝ͘
ŝĞűŽŵW^ͬ^WK>hũĞǌŵĞŶĂƉŽŵĞƌŽǀ
ŶĂ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͘dŽĚŽŬĄǎĞŵĞŝďĂƐƉŽůƵƉƌĄĐŽƵĂƌĞƓƉĞŬƚŽŵŬƐƉŽũĞŶĐŽŵ͕ŬƚŽƌş
ĚŽƐƚĂŶƷǀŽǀŽűďĄĐŚŵĂŶĚĄƚĂƉƀũĚƵĚŽ
toho s nami.
 'ĂƌĂŶƚƵũĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞŬĞěĚĄƚĞŚůĂƐ
W^ͬ^WK>h͕ďƵĚĞƚŽŚůĂƐƉƌĞƐƚĂďŝůŶƷƐƉŽůƵƉƌĄĐƵĂŽĚǀĄǎŶĞƌŝĞƓĞŶŝĂƉƌŽƟŬŽƌƵƉĐŝŝ͕
ŽůŝŐĂƌĐŚŽŵĂŬŽēŶĞƌŽǀĞũŵĂĮŝ͘

Miroslav Beblavý

KAMENÁRSTVO Janko

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Ceny sú
vrátane DPH

ZNÍŽENIE
CIEN

41-0015

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

•predaj
0910 111 100 / 0905 744 062 •montáž
•servis
www.klimatizacia.info

MA20-06 strana -
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16-0047

TEPELNÉ
ČERPADLÁ

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Vaše objednávky prijímame na tel.:

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

63-0017

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

Bratislava • Malacky

10-0023

10-0225

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

10-0001

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

0915 645 146
www.izoldetail.sk

034/659 2101, 0905 471 325

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

POSEZÓNNA AKCIA

Z PVC FÓLIE

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

33-0002

programový líder koalície PS/SPOLU
predseda SPOLU – občianska demokracia

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

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV?
TAK POZORNE ČÍTAJTE

16-0001

Milé dámy, ctení páni,

0910 902 635•0905 323 022

Do našej pobočky vo Veľkých Levároch
hľadáme na plný uväzok kolegyňu
s úplným stredoškolským vzdelaním
a VP sk. B s nástupom ihneď.
Životopisy posielajte na: primapost@primapost.sk

0948 002 614

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

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

Unikátna krajská dotačná
schéma podporuje malé
projekty
Ceníme si každý zaujímavý nápad ako skrášliť či
zatraktívniť náš región. Vďaka unikátnej krajskej
dotačnej schéme podporujeme rôzne malé projekty. Dosiaľ sme zafinancovali viac ako tisíc projektov
za takmer 4,5 milióna eur.

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

OPERÁTOR VÝROBY
LIBEREC ČR
·
·
·
·
·

Práca v automobilovom priemysle
Výroba klimatizácii
8 hodinová trojzmenná prevádzka
Možnosť pracovať nadčasy
Ubytovanie a doprava
zabezpečená a hradená firmou
· Poskytujeme pracovné oblečenie a obuv
· Práca vhodná muži, ženy aj pre páry
10-0050

(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

predavačku
čašníčku

prijme ľudí na rozvoz
a distribúciu kníh.

0904 996 772

Alternatíva existuje

do predajne v Kútoch

Spoločnosť zo TT

16-0051

Práca v stabilnej spoločnosti, ktorá je 20 rokov
na trhu. Nastupný plat 800 € v hrubom.

PRIJMEME

Kontakt:

0908 914 180

MA20-06 strana -

Občania, obce i združenia majú v ponuke tri rôzne grantové programy. Najväčšou z nich je Bratislavská regionálna dotačná schéma. Program beží
už šiesty rok a my pokračujeme v úspešnej tradícii.
Doteraz sme podporili takmer tisíc projektov za 3,5
milióna eur v oblastiach ako napríklad turizmus,
kultúra, životné prostredie, rozvoj vidieka, či šport
a mládež.
Ďalšou možnosťou, ako možno získať financie na
podporu verejného života a rozvoja miest či obcí je
tzv. územná dotácia. Víťazné projekty vyberajú samotní primátori alebo starostovia, pretože tí najlepšie vedia, čo ich obyvatelia potrebujú. Novinkou v
kraji je participatívny rozpočet, v ktorom rozhodujú
občania. Ide o podporu komunitných
projektov v rôznych oblastiach ako
životné prostredie, šport, kultúra,
komunitná infraštruktúra či znevýhodnené skupiny. Za dva roky existencie bolo prerozdelených viac ako
pol milióna eur.

Juraj Droba
85_0094

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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bratislavský župan a krajský
predseda SaS, kandidát č. 10

03-0171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

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

predseda SaS

41-0027

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

Richard Sulík

94-0018

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €

63-0008

AKCIA FEBRUÁR 2020

83-0037

AKCIA na farebné zákryty

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho
priateľov na východe a často navštevujem voličov v
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.
Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, ponecháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhujeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.
Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard,
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.
Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám prináležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj autobusom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie,
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice,
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach,
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé firmy sa
určite pridajú, pretože to bude pre nich
skvelá reklama.
Milí seniori, 29. februára sú voľby. Dôverujeme vám, že vo voľbách
sa rozhodnete správne a nedáte sa
oklamať.

RADÍME / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Koniec sponzoringu neplatičov

Prinajlepšom si neplatič strážil
hranicu 2000 eur dlhu, aby ju vždy o
nejaké euro podliezal. Zákon o ochrane osobných údajov sa postaral o jeho
utajenie. Už niekoľko dní je však všetko inak. Zverejňovanie údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome je
jednoduchšie a prehľadnejšie. Umožňuje to novela zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov, ktorá v
podobe schváleného zákona vstúpila
do platnosti.
Zavádza jednotné pravidlo postavené na porušení povinnosti vlastníka
uhradiť preddavky za aspoň pätnásť
mesiacov, pričom nemusí ísť o porušenie povinnosti pätnásť mesiacov za
sebou. Fixne určená výška nedoplatku vlastníka bytu alebo nebytového
priestoru vo výške 500 eur sa mení na
trojnásobok ich aktuálneho mesačného určenia. Ak máte mesačný preddavok napríklad sto eur, po prekročení
sumy 300 eur nedoplatku ste jednoducho neplatič.
Bytový zákon umožňuje„správcovi
alebo spoločenstvu na účel ochrany
majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

zoznam vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú
výšku nedoplatkov na preddavkoch
do fondu prevádzky, údržby a opráv
domu a na úhradách za plnenie aspoň
500 eur“. Toto právo je silnou pákou na
dlžníkov a pokiaľ sa v bytovom dome
takýto postup nerealizuje, treba vykonať nápravu. Ide o financie samotných
vlastníkov a v praxi je zo strany správcu a spoločenstva častokrát tento krok
opomenutý.
Novela zákona o vlastníctve bytov
a nebytových priestoroch zaviedla viacero noviniek, napríklad definíciu tzv.
domového poriadku. Ten môže napríklad upravovať pravidlá dodržiavania
nočného pokoja, zásady chovania domácich zvierat v bytoch a nebytových
priestoroch, využívanie spoločných
priestorov jednotlivcami, napríklad
na odkladanie bicyklov, kočíkov. Jednoducho, prináša do fungovania bytových domov väčší systém.
Kedysi stačilo, aby sa na domovom
poriadku vlastníci jednoducho dohodli, po novom ho treba schváliť nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome.
Pokiaľ vlastníci domový poriadok
schvália, správca má povinnosť ho zverejniť v dome na obvyklom mieste na
oznamovanie informácií.

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
• STROJNÍKA energetických zariadení
• ELEKTRONIKOV
Mzda od 820 € - 1 100 €

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

Požiadavky:

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

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

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

HĽADÁME ZVÁRAČA TIG / MIG
(nerez, hliník)

» red

0907 985 603, info@alfimex.sk

10-0051

Mzda od 1000 € brutto + odmeny

Malacky

52-0024

V spoločenstvách vlastníkov bytov v bytových domoch sa zaužíval
donedávna prakticky neriešiteľný
nešvár – neplatenie mesačných poplatkov na úkor platiacich obyvateľov.

Najčítanejšie regionálne noviny

na penzión Zuzana
v Malackách.
Mzda: 580 € mes. brutto
+ individuálny bonus
Nástup možný ihneď.
Môže byť aj dôchodkyňa.
Tel.: 0908 416 089

16-0037
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PONUKA ZAMESTNANIA
NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

Pracujte u nás na pozíciach

VODIČ VZV
10-0030

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť
www.123pozicovna.sk

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

10-0030

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

Malacky

prijme
zamestnanca
na pozíciu

Pracuj u nás s najlepšími!

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Hľadáme čašníka za 850€ v čistom.

0949 636 264

16-0005

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle
+421 948 077 066. Svoje CV posielajte na: plzenska@plzenskamalacky.sk

MA20-06 strana -
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16-0054

do Malaciek a Moravského Svätého Jána
Plat 950,- EUR brutto + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

Naši výčapní sú pravidelne preškolovaní certifikovanými
výčapnými Plzeňského Prazdroja.

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

MALACKO

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

IENKY

15

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR
Pracovník vo výrobe / ČR
Montážny pracovník/ ČR

Vodiča sk B /šoféra na vývoz
do Nemecka

VÝKUP

ZDRAVOTNÉ SESTRY/ DE

tel. 0904 474 597

46-0017

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

85_0105

UBYTOVANIE a

VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ

DOPRAVA hradené

prijme do pracovného
pomeru:
Vodič LKW od 810 € brutto + 160 €
variabilná zložka + ďalšie prémie

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

od 850 eur do 1300 eur

NÁJDEME PRÁCU

Skladový pracovník od 765 € brutto

KAŽDÉMU

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

0800 500

091

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

85_0074

32-0002

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

KA

Á INFOLIN

BEZPLATN




pracovné pozície v ČR

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

600 000
Stannah

 
 

 $ 
  !  

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0013
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32-0001-1

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

Najčítanejšie regionálne noviny

ROZHODNI.TO
www.rozhodni.to

ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti,
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu nečakali na operáciu mesiace.
Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozvali sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do budúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické strany sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni.
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať
na moci aj priamo.

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI:
1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť
politikov?
2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali
odmenu 50% z danej sumy?
3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického
a internetového objednávania k lekárovi?
4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie
klinickým onkológom?
5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého
mesiaca tehotenstva?
6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?
7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?
8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v
takom poradí ako do firmy prišli ?
9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch
platila vždy len od 1. januára?
10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?
11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či
Slovenska?
Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
Národné hlasovanie sa začne
v sobotu 8.2.2020 na

www.rozhodni.to
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Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slovensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend.
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou podmienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príležitosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

