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PREČÍTAJTE SI

ZADNÚ
STRANU
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

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

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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BluEvolution
82 mm

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

ZIMNÁ
ZĽAVA

do
31.3.
2020

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk
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www.oftalens.sk

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

ZĽAVA
20%

až

50%

OČNÁ OPTIKA

VÝPREDAJ
OKULIAROVÉ

RÁMY
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PÁNSKA KONFEKCIA
•• pánske obleky  pánske obleky •• saká  saká •• nohavice nohavice
•• košele  košele •• viazanky  viazanky •• kabá�  kabá� •• bundy bundy
•• svetre  svetre •• polokošele  polokošele •• tričká  tričká •• rifle rifle

• pánske obleky • saká • nohavice 
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14

/panska konfekcia malacky
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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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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+ náradie a predme�
   na včelárenie
+ unimobunku a upravenú
   vlečku na kočovanie
KÚ Malacky,  0949 692 199

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

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

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

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

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

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
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značkové džínsové
a športové oblečenie

BUDOVA POŠTY
ZÁMOCKÁ 8, MALACKY

VÝPREDAJ
ZĽAVY 90%AŽ

OD 2,- € / KS

VEĽMI LACNO PREDÁME

ZARIADENIE PREDAJNE

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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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 Zabezpečíme

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

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

10 hodín zdarma
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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Dva svety v tom jednom našom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Milionár opúšťa milionársky byt. 
Nezostanú v ňom ani parkety, ani 
obklady, ani vodovodné batérie, 
nič. Byt je „vybývaný“. Ako sa „vy-
bývali“ byty napríklad na známom 
sídlisku v mesačnej krajine v Koši-
ciach.

Iný milionár si objednáva súkrom-
né lietadlo na večerný let k moru na 
svoju súkromnú jachtu. Večer však 
už sedí vo vyšetrovacej cele. Tiež sú-
kromnej. To je jeden, ten odporný 
amorálny svet zlodejín a absencie člo-
večenstva.

V Dubline v Írsku balí Slovenka 
Zuzka balíček pre Slovenku Janku, 
ktorá žije v Česku. Pre jej dve dcéry, 
na ktoré vlastný otec akosi popri 
svojom „bytí“ pozabudol. Slovenka 
Janka, ktorá žije v Česku však v tých 
istých dňoch balí balíček pre Maria-
na na východnom Slovensku, ktorý 
žije sám a z invalidného dôchodku. 
Niečo na seba, nejaký drobný darček. 
Asi neviete, aké je to v živote nedostať 
darček a zrazu si ho vybrať z balíčka. 
To iba málokto vie. Majka v Írsku tiež 
poslala balíček na Slovensko.

Dva svety. Jeden plný sebectva, 
lakomstva, zloby a nenávisti, utopený 

v peniazoch, ktoré boli získané – no 
– nazvime to eufemicky – v rozpo-
re so zákonom. Druhý, poctivý, svet 
každodenného boja s nedostatkom o 
prežitie. Ale plný porozumenia, účas-
ti, snahy pomôcť tým, ktorí sú na tom 
ešte horšie.

Po svete dobra lietajú balíčky, po 
svete zla urážky, nenávisť a žaloby.

Je smutné, že o tom svete zla vie-
me takmer všetci takmer všetko, ale 
o dobro sa zaujímame tak málo. To 
by tých balíčkov od niekoho nieko-
mu muselo byť viac. Nie tak zvučne 
nazvaných – vraj „sociálnych“,  ale 
úprimne ľudských. 

Viem o troch balíčkoch, ktoré sú 
momentálne na ceste k adresátovi. A 
viem aj to, koľko šťastia majú v sebe 
zabaleného. Naozaj ma nezaujímajú 
milionári s ich vybývanými bytmi. Im 
to raz „spočíta“ ktosi iný.

Ozaj, milí čitatelia, 
spomeniete si, kedy ste 
naposledy posielali nie-
komu balíček s radosťou, 
šťastím a pomocou?

Pekný týždeň 
vám želá

21. februára 2009 
sa v obci Polomka zrazil autobus s osobným vlakom, zahynulo 12 
ľudí; následne bol vyhlásený štátny smútok.

Výročia a udalosti

Keramický kurz v Cvečku
Centrum voľného času otvára 3-mesačný Ke-

ramický kurz pre študentov a dospelých. Ak máte 
záujem tráviť voľný čas u nás v Cvečku, chcete si 
oddýchnuť od práce a každodenných starostí a nie-
čo nové sa naučiť, tak ste to práve vy, na koho sa už 
teraz srdečne tešíme. Naučíte sa spracovať hlinu, to-
čiť na kruhu a vytvoríte si  krásne výrobky užitočné 
aj do vašich domácnosti. Prihlásiť sa môžete u nás 
v CVČ alebo prostredníctvom našej stránky www.
cvcmalacky.sk                                                                » cvč

Kvapka krvi
SČK Miestny spolok Malacky a NTS Ružinov 

Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 
02.03.2020 od 8:00 – 11:00 hod. v priestoroch Gym-
názia Malacky, Ul. 1. mája. Na odber si prineste ob-
čiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu. 
Info:  www.ntssr.sk – darcovstvo krvi. Záujemcovia 
poprosím hláste sa na t.č.- 0949/123 362, klaudia-
kov@centrum.sk                                                           » red
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stranavlast.sk
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VOLTE 17

Právo, poriadok 
a spravodlivosť 
pre každého.
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ZODPOVEDNÁ
ZMENA

Dušan
DVORAN82.

starosta obce Vysoká pri Morave
poslanec Bratislavského samosprávneho krajaObjednávateľ: SMER- sociálna demokracia, Súmračná 3263/25, Bratislava, IČO: 31801242

Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, Trnava 917 01, IČO: 36 252 417
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9Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
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PRÍĎ OCHUTNAŤ PIVO DO PIVÁRNÍ OCENENÝCH

HVIEZDOU SLÁDKOV!
TU JE O PIVO POSTARANÉ V NAJVYŠŠEJ KVALITE.

PRIBINOVA 16 MALACKYJESENSKÉHO 3 MALACKY
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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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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže
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an
e 

D
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Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

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

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
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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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SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

• fotografií
• diapozitívov
• negatívov
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Dňa 14. 2. 
2020 uply-
nulo 6 ro-
kov, čo nás 
opustil náš 
drahý otec 
a starý otec Martin Hollý 
z Malých Levár, ktorý by 
sa v tomto roku dožil 100 
rokov. S láskou a úctou 
spomínajú dcéra Milka a 
Mária s rodinami.

S tichou 
spomienkou 
k Tvojmu 
hrobu cho-
díme, pri 
p l a m i e n -
koch sviečok sa za Teba 
modlíme. Dňa 16. 02. 2020 
uplynie 13 rokov od úmrtia 
Alžbety Krivdovej z Ma-
laciek. S láskou spomína 
syn s rodinou.

Dňa 19. 2, 
2020 si pri-
pomíname 
4. výročie 
úmrtia Jo-
zefa Bezáka 
z Malackiek. S láskou a 
úctou spomína manželka 
Edita, deti s rodinami a 
vnúčatá. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú 
spomienku.

Sú chvíle, 
ktoré ťažko 
prežívame, 
sú okami-
hy, na ktoré 
t i s í c k r á t 
spomíname. Dňa 19. 2. 
2020 uplynul 1 rok, čo nás 
navždy opustil náš milo-
vaný otec Anton Blažek 
z Veľkých Levár. S láskou 
spomínajú dcéry a syno-
via s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Dňa 20. 2. 
2020 by 
sa dožila 
95 rokov 
pani Mária 
M r a v í k o -
vá z Jakubova. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY
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Kto Vás mal naozaj rád,
len ťažko môže zabudnúť.

Odišli ste, niet Vás medzi nami,
no v našich spomienkach ste stále s nami.

Dňa 12.2.2020 uplynulo 7 smutných rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedo

 JÁN PAVKOV z Jablonového
a dňa 16.2.2020 si pripomenieme nedožitých

84 rokov našej drahej mamy, babky a prababky 

FILOMÉNY PAVKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú deti so svojimi

rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im prosím
tichú spomienku spolu s nami.
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Dňa 21.2. uplynie práve rok, čo nás
navždy opustil náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec 

AUGUSTÍN KRÁL
z Malaciek.

V srdciach nám ostalo prázdne miesto
a v duši smútok. V našich spomienkach
však zostávaš a budeš navždy s nami.
Synovia s rodinami.
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Odišla si od nás ako tichý sen,
nepovedala si ani Zbohom, už neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, 
zapáliť sviečku a ticho spomínať.

Dňa 22. 2. 2020 si pripomíname 6. výročie úmrtia
našej drahej mamičky, babičky Anny Kratochvílovej
rod. Novákovej z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Jarmila a syn
Vladimír s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosím tichú spomienku.
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STROJOVÉ OMIETKY
0948 808 019kontakt:

„Volím preto, že sa tu na Slovensku už 
musí niečo zmeniť. Nie iba kozmeticky, ale 
radikálne. Je čas na oživenie spravodlivos-
ti.“

Ján Černý, Malacky

Vox populi
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA FEBRUÁR 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 990 € • 2-hrob od 1190 €

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

ZADARMO: w
w

w.
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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Doc. Mgr.   PhD.
historik, predseda hnutia Socialisti.sk

...ABY SLOVENSKO 
   NEBOLO BOJISKOM, 
   ALE DOMOVOM
 Slovensko je rozdelené tak ako nikdy vo svojich moderných 
dejinách. Je rozdelené na mestá a vidiek, na Bratislavu           
a zvyšok Slovenska, na západ a východ, sever a juh,               
je rozdelené politicky, ekonomicky, civilizačne, kultúrne.  
A politici z vládnej koalície i opozície túto polarizáciu ešte        
viac prehlbujú. Uplynulé obdobie neprinieslo novú generáciu,         
ale nové rozdelenie. Bolo to súperenie elít, ktoré vďaka 
kapitálu ovládajú médiá, ale väčšine ľudí sú tieto zápasy 
cudzie. Sú z nich vylúčení, zúčastňujú sa na nich len ako 
pasívni diváci, ktorým dáva masívna reklama ilúziu spoluúčasti         
na demokracii. Vďaka narastajúcim sociálnym rozdielom      
ľudia cítia, že toto nie je ich boj, že toto nie je ich demokracia, 
odcudzujú sa od tohto systému, ktorý od nich žiada čoraz   
viac a dáva im čoraz menej.
Žijeme v spoločnosti, ktorú opustila nádej. Ovládajú ju ľudia, 
ktorí sa usilujú, aby sa lož nedala rozoznať od pravdy,          
aby sa čo najviac na ňu ponášala. Zavrávajú naše 
znepokojenia, neodpovedajú na naše otázky, zbabelosť 
vyhlasujú za odvahu a slepotu za predvídavosť. Táto 
spoločnosť už neuznáva skutočnosť, iba jej ideologický výklad. 
Apatia rozhlodala celý náš verejný život. V takejto atmosfére 
sa bežný človek cíti opustený. Opustila ho predstava               
o hodnotnejšom živote. Opustila ho chuť niečo s týmto stavom 
robiť. Prepadáva sa sám do seba a má pocit, že to nikoho    
ani nezaujíma. Ak sa aj nájde nejaký donkichot našich dní, 
ktorý na tieto pomery upozorní, mienkotvornej vrstve 
spoločnosti je skôr na smiech ako na zamyslenie.             
Ľudia sa neradi stotožňujú s neúspešnými.

Mali by sme sa tomuto začarovanému kruhu spoločnými silami 
brániť. Chcem každému človeku, ktorý žije svoj obyčajný život, 
nahlas povedať, že nie je neúspešný; že v jeho samom živote 
je zmysel – nie v okolnostiach, za ktorých sa uskutočňuje;    
že aj po ňom zostane na tomto svete stopa.                        
Som presvedčený, že každý človek si svoj význam buduje       
aj na tom, do akej miery ho zaujíma osud toho druhého.          
Som presvedčený, že nie sme iba zhluk jednotlivcov                
s individuálnymi potrebami, ale aj spoločnosť, ktorá má 
spoločné zážitky, spoločné starosti a spoločné ciele.           
Som presvedčený, že solidarita nie je delením z nadbytku,   
ale z podstaty. Aj preto je našou povinnosťou podporovať 
každého človeka, ktorý sa otvorene zasadzuje za svoju 
dôstojnosť. Vedome tvoriť spoločnosť a nedopustiť,              
aby ju ničili súkromné záujmy. Pomáhať vyjadriť svoje pocity 

v lži. Vrátiť spoločnosti zmysel a životu človeka váhu.
Nemôžeme pripustiť, aby bolo Slovensko naďalej takto 
manipulované, zneužívané a trhané, aby sa strácala vzájomná 
úcta a jedna skupina sa v mene vlastných záujmov usilovala 
zničiť tú druhú. Som presvedčený, že pod zástavami našich 
národných farieb je dosť miesta pre všetkých obyvateľov našej 
vlasti, že nikoho z tejto spoločnosti nemožno vylučovať, špiniť, 
znevažovať a spochybňovať. Odmietnime spoločne studenú 
občiansku vojnu. Nenechajme sa zlákať falošnou ľahkosťou 
jedinej pravdy. Pomôžte mi zmeniť Slovensko bojujúce          
na Slovensko tvoriace, vedomie rozdielov na vedomie 
spoločných cieľov. Naša kultúra, náš um, naše najlepšie 
dedičstvo o tom podáva svedectvo, ktoré až kričí:                 
My predsa máme na viac. Tak si nepotápajme vlastnú loď.
Začnime vytvárať svoju významnejšiu budúcnosť. Začnime 
tým, čím začínal ľud vo Francúzsku či v Spojených štátoch, 
čím sa začínali tvoriť veľké demokratické spoločnosti. 
Vytvorme ústavný konvent, v ktorom by zástupcovia politických 
strán, ale aj mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív     
a cirkví, významní ústavní právnici, sociológovia, myslitelia, 
vedci, mienkotvorní odborníci z celého spektra slovenskej 
spoločnosti diskutovali na princípe rovnosti, vzájomného 
rešpektu a hľadania spoločných cieľov o najdôležitejších 
otázkach reformy štátu. Vytvorme platformu pre novú 
spoločenskú zmluvu, z ktorej by vzišla nová predstava o novej 
podobe nášho štátu – predovšetkým o vytvorení systému váh 
a bŕzd, ktorými by sa obmedzil vplyv rôznych záujmových 
skupín. Zreformujme politický a najmä volebný systém,  

a inštitúcií, posilnime moc občana, zvýšme stabilitu 
demokratických mechanizmov, prijmime novú ústavu a ako 

základný zákon štátu v referende. Tento štát stratí zmysel,     
ak bude len bojiskom, ak sa nestane skutočným domovom  
pre spoločenstvo formované úlohami, ktoré ho presahujú. 
Naučme sa to, čo nás doterajšie republiky nenaučili:             
byť nielen správcami, ale aj tvorcami štátu. Verte vo vlastné 
sny. Šancu má vždy každý, komu ju dáte a my sa o tú vašu 
uchádzame s najväčšou pokorou, lebo vieme                         
pred čím stojíme a vieme, ako na to. V sobotu,                            
29. februára 2020, si na to od vás vypýtame mandát.
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RSDr. Milan Benkovský
ľavicový politik, dôchodca, 
živnostník, Senec

18

25

Ing. arch. Matin Sarvaš
textár, manažér
Bratislava

3

Mgr. Veronika Balušíková

Bratislava

12

Ing. Milan Nehaj
manažér
Bratislava

80

Mgr. Beata Novomeská
aktívna občianka
Bratislava

36

Mgr. Michal Gabriš
IT manažér
Modra

26
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám Škodu Felíciu + 
letné a zimné pneu, cena 
500 €.Tel. 0904107269

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim súčiastky na 
Škodu 100 až 120/130, 
Rapid. 0911113012

BYTY - PREDAJ 03

» Predám veľký 3-izb 
byt na prízemí, + špajza, 
čiastočne zrekonštru-
ovaný, Ma, ul. 1. mája 
(vnútroblok oproti gym-
náziu), tichá lokalita.Tel. 
0918723764
» Predám 3-izb byt Ma 
centrum.Tel. 0908761258

BYTY - PRENÁJOM 04

» Dám do prenájmu 1-izb 
RD zariadený vo Veľkých 
Levároch.Tel. 0919191018
» Prenajmem 1-izb byt v 
centre Ma, komplet za-
riadený.Tel. 0904644830
» Prenajmem zariadený 
1-izb byt v Ma, 1. mája 
96/89.Tel. 0908495795
» Prenajmem 1-uizb čias-
točne zariadený byt Ma 
- Juh, cena 400 € / mes.
Tel. 0904144554

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám pozemok 16,7 
á, 16,5 á, 23 á vo Veľkých 
Levároch, Baumgartner.
Tel. 0949410559

REALITY - INÉ 07

» Predám chatu v Stupa-
ve, pozemok 5 á, studňa, 
keramická pec, pekný 
výhľad Pajštún, Malé 
Karpaty, cena 138.000 
€.Tel. 0263833432
» Predám 3i. rod.dom 
v Sološnici. 100m2, no-
vostavba cena 98 tis €. 
Tel: 0908250591

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

predaj aj 
nevysporiadaného podielu 
na byte, dome alebo pozemkoch?
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OZNÁMENIE
Starosta obce Malé Leváre podľa § 9a ods. 2

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že
nehnuteľnosti - stavebné pozemky určené pre 
individuálnu bytovú výstavbu, nachádzajúce 

sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísané 
na LV č. 4064:

ktoré sú určené na odpredaj sa budú predávať
formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu

ponuku, minimálne za cenu 20,00 €/1 m2 .

Podmienky obchodnej verejnej súťaže, celková
situácia pozemkov, výmera a parcelné čísla sú 

k dispozícii na Obecnom úrade v Malých Levároch 
počas stránkových hodín a zverejnené na:

- úradnej tabuli obce Malé Leváre,
- obecnom portáli www.malelevare.sk

1. parc. č. 10489, o výmere 716 m2

     – ostatná plocha,
2. parc. č. 10486, o výmere 2172 m2

     – ostatná plocha,
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PRIESTORY
NA PRENÁJOM

75 m2 v AFK
0907 375 258

MALACKY
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Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555

vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť 

bez starostí
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

Po-Pia: 7:45-17:00 h.
Sob: 7:45-12:00 h.

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie

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

príbory SK

do vašej kuchyne
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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.

0908 979 469

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Výpredaj
zimných vecí

-30%
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» Predám stavebné 
plechové búdy 5 x 3 
m v dobrom stave.Tel. 
0918950929

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám palivové drevo 
v metrovici, borovica 20 
€/bm, dub, agát tenký 
24 €/bm, dub agát hrubý 
31 €/bm.Tel. 0904177808
» Predám výhodne 
nové dvierka na ku-
chynskú linku, rôzne.Tel. 
0919176233

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kuratá na 
ďalší chov 1-týždňové a 
staršie, očistené 2,90 € / 
kg, živé na zabitie 1,90 € 
/ kg, M. Cauner, Kostoliš-
te 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 doho-
dou.Tel. 0944682112
» Predám konzumné ze-
miaky 9 € / 25 kg, kŕmne 
0,25 € / kg, aj sadzbo-
vé. Tel. 0951 199 828.Tel. 
0951199822
» Predám zemiaky ru-
žové a žlté, balenie 25 
kg, cena 0,60 € / kg.Tel. 
0915957746

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim staršiu vzdu-
chovku a babetu.Tel. 
0907374235
» Kúpim staré hodinky 
mince bankovky knihy 
odznaky 0903753758

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám kukučkové 
hodiny, kufrík na nára-
die, 2 stoličky, demižóny, 
odznaky, staré rádio, 
náhradné diely na Volgu 
M21, M24, predné a zad-
né čelo na Ladu, nádrž 
na Jawu.Tel. 0907374235

RÔZNE - INÉ 14

Občianska
riadková
inzercia

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

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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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
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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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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» montáž plávajúcej
podlahy

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

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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0907 721 667, Malacky

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

Vážení čitatelia, otvárame tému, kto-
rej neznalosť  môže spôsobiť aj väčšie 
komplikácie. Budeme sa jej venovať v 
tejto a niekoľkých ďalších častiach náš-
ho cyklu Zdravie.

Tak, ako sledujeme už nielen v Číne 
boj s vírusovým ochorením, tak je jasné, 
že horšiu prognózu majú pacienti so sprie-
vodnými ochoreniami, medzi ktoré patrí aj 
cukrovka. Infekčné ochorenie môže hladi-
ny krvného cukru u diabetika nepriaznivo 
ovplyvňovať.

Preto je dôležité chrípke a iným in-
fekčným ochoreniam dýchacích ciest pred-
chádzať. V období, kedy je výskyt ochorení 
dýchacích ciest najvyšší, je potrebné vyhý-
bať sa  miestam, kde je viac ľudí pokope. 
Ak ste pri chorom, požiadajte ho, aby nosil 
rúško, čo by malo byť samozrejmé. Ak si 
neporadíte, noste ho radšej vy. Samozrej-
mé by malo byť držať ruku, vreckovku 
pred ústami pri kašli, pri kýchnutí. Ak to 
tak vo vašom okolí nerobia, nehanbite sa 
a požiadajte ich o to. Vaše zdravie musí byť 
prvoradé. Ruky si udržujte čisté. Dôkladné 
a časté umývanie rúk v období chrípok je 
veľmi významným prostriedkom ako pre-
dísť nákaze. Inkubačná doba vírusu bež-
nej chrípky je od vniknutia do organizmu 
a objavenia sa prvých príznakov trvá 18 až 

72 hodín.
Očkovanie proti chrípke u diabe-

tika, ale aj členov jeho rodiny a blízkych 
ako prevencia je dôležitou súčasťou sta-
rostlivosti o zdravotný stav. Najlepší čas na 
očkovanie je september – október, preto je 
odporúčané si ho na budúci rok napláno-
vať. Dôležité je aj predchádzať vyčerpaniu 
z prepracovania, preto v období chrípok si 
doprajte dostatočný oddych a dlhý spánok.

Kedy konzultovať u lekára
-  keď si diabetik nameria vyššie hladiny 
krvného cukru, 
- keď má prítomné ketolátky v moči alebo 
krvi, 
- keď sa príznaky ochorenia sa nezmier-
ňujú, 
- keď ochorenie trvá dlhšie ako je obvyklé, 
- keď symptómy a ťažkosti sa zhoršujú na-
miesto ich zlepšovania, 
- keď sú vysoké teploty, 
- keď zacítite bolesti prí-
nosových dutín, uší, bo-
lesti zubov, 
- keď potrebujete skon-
zultovať lieky, ktoré 
užívate.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov I

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

metabolizmu a výživy



MA20-07 strana - 9

SLUŽBYMALACKO 9

10
-0

01
5

16
-0

02
1

16
-0

04
7

TEPELNÉ
ČERPADLÁ

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

0910 111 100 / 0905 744 062

•predaj
•montáž
•servis
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

0917 466 250

• 8+1 miest
• 49+1 miest

• 20+1 miest
• 57+1 miest

Luxusná a pohodlná
doprava vozidlami zn.

MAN, MERCEDES, VW
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HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím 
individuálne so zaru-
čeným úspechom v pí-
saní, čítaní, rozprávaní, 
kanadská lektorka.Tel. 
0902649353

ZOZNÁMENIA 16

» HĽADÁM KAMARÁTKU 
0907369234

Občianska
riadková
inzercia

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 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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HĽADÁME ZVÁRAČA TIG / MIG
(nerez, hliník)

Malacky       0907 985 603, info@alfimex.sk
Mzda od 1000 € bru�o + odmeny
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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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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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HĽADÁME PRACOVNÍKOV
ZVÁRAČ KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SCHAFY spol. s.r.o.

8-hod. prac. zmena 6.00 – 14.30 h
Mzda: 1120 € mesačne bru�o

PRACOVNÍK DO VÝROBY
Mzda: 1000 € mesačne bru�o 

uctaren@scha�.sk, 0903 785 304
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Prijmeme
predavačku-čašníčku 

do cukrárne
v Malackách.

TEL.: 0908 120 859 
Plat : 620 € brutto + prémie 

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU 
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

(650 EUR/mes. brutto). T.: 0903 730 423
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Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá

do trvalého pracovného pomeru:

Kontakt: 0915 973 529

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického

smeru. Plat 900 - 1000 EUR brutto.

SERVISNÝ TECHNIK

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

chemického alebo ekonomického smeru.
Nástupný plat 950 EUR brutto.

OBCHODNÝ ASISTENT

Roky plynú ako voda a tak sa i turnaj 
ZORNO Cup stáva neoddeliteľnou súčas-
ťou polročných prázdnin pre mnohých há-
dzanárov z rôznych kútov sveta. Na práve 
ukončenom turnaji ZORNO Cup sme mali 
možnosť vidieť hráčov z piatich krajín, roz-
delených do piatich vekových kategórií.

Najmenšia kategória 
– minihádzaná U10
Pre najmenších hádzanárov, v kategó-

rií U10, bola domovským stánkom veľká 
telocvičňa na našej ZŠ v Stupave, kde 
prebiehalo ich súperenie v minihádzanej 
spôsobom každý s každým. Jedenásť, z 
pôvode prihlásených dvanástich, tímov 
môžeme považovať za úspech, keď zobe-
rieme do úvahy plné čakárne u pediatrov. 
Po základnej časti prišlo na radu play-off, 
v ktorom si najlepšie počínali chlapci z TJ 
Sokol Kostelec na Hané - HK a potvrdili i 
vo vyraďovacích súbojoch prvé miesto zo 
základnej časti a stali sa tak víťazmi v ka-
tegórií U10.

Mladší žiaci U12
Novinkou tohtoročného ZORNO Cup-u 

bola hala v Záhorskej Bystrici. Táto nová 
krásna hala sa stala útočiskom pre mlad-
ších žiakov, ktorí boli rozdelení do štyroch 
skupín po štyroch tímoch. Po dobre odo-
hratej základnej časti mal svoje želiezko v 
ohni aj domáci klub, HC Tatran Stupava. 
Chlapci vstupovali do play-off ako víťazi 
skupiny A. Prvé kolo play-off tiež prešli 
bez zaváhania, ale v semifinále i v súboji o 
bronz im vystavili stopku výborne hrajúce 
české tímy. Víťazmi sa však stali chlapci z 
rakúskeho FIVERS WAT Margareten, keď 
vo finále vrátili chlapcom z RHC Lovosice 
porážku zo základnej skupiny.

Starší žiaci U14
Identický hrací model ako mladší žiaci 

mali i starší žiaci. Ich zápasy sa odohrávali 
v školskej hale v Stupave. Aj v tejto kategó-
rií, družstvo HC Tatran Stupava, vyhralo 
svoju skupinu a bez zaváhania išlo až do 
semifinále. V ňom sa zrodila remíza a tak 
o postupujúcom museli rozhodnúť se-
demmetrové hody. V nich mali viac špor-
tového šťastia chlapci z TJ Sokol Ostrava, 
ktorí následne postúpili do finále. Tu však 
narazili na tvrdý oriešok, ktorý bol pre 
nich nerozlúsknuteľný. Tým orieškom boli 
chlapci z FIVERS WAT Margareten, a tak 

po mladších žiakoch si trofej odvážajú aj 
starší žiaci. Domáci chalani súboj o bronz 
zvládli a zaslúžene prevzali pohár za tretie 
miesto. Gratulujeme!

Mladší dorastenci U16
Športová hala Malina hostila zápolenie 

mladších dorastencov, ktorí boli rozde-
lení do dvoch skupín po piatich. Podľa 
umiestnenia v základných skupinách na 
chalanov čakali súboje v play-off. Asi to v 
tom Rakúsku robia dobre, keď aj v tejto ka-
tegórií chalani z FIVERS WAT Margareten 
nenašli za tri dni premožiteľa a stali sa tak 
víťazmi v kategórií U16.

Starší dorastenci U18
V kategórií starších dorastencov Rakú-

šania svoje družstvo nemali, tak sa mohol 
zrodiť iný víťaz. Základnú časť spomedzi 
šiestich tímov najlepšie, v hale Malina v 
Malackách, zvládli chalani z ŠKP Brati-
slava. Vo finále si po druhýkrát na turnaji 
zmerali sily proti chalanom z HBC Jičín a 
tentoraz odchádzali z palubovky spokoj-
nejší chalani spoza Moravy a odviezli si 
domov trofej za víťazstvo v kategórií U18. 

Slovo Ruda Draškoviča ml.
Ešte pred turnajom Rudo Draškovič 

povedal: „V tomto ročníku máme na tur-
naji prihlásených 60 družstiev z 5 krajín. 
Kapacita turnaja je obmedzená, preto sme 
nemohli potvrdiť účasť všetkým záujem-
com. Veľký záujem nás potešil. Tento rok 
sa nám podarilo vymeniť starú halu PARK 
v Stupave za novú halu v Záhorskej Bys-
trici, tak sme si o niečo polepšili. Ďalšou 
novinkou je, že Slovenský zväz hádzanej 
nás oslovil, aby sme zapojili mladých ná-
dejných rozhodcov, ktorí potrebujú pískať 
ťažké zápasy. Podarilo sa nám vytvoriť 
skupinu mladých rozhodcov, ktorí budú 
pod drobnohľadom skúsených delegátov, 
vedených Ladislavom Podluckým. Verí-
me, že mladým rozhodcom táto skúsenosť 
pomôže.“

Na turnaji sa v troch halách celkovo 
premlelo viac ako 900 hádzanárov, kto-
rých sa snažili naše fotografky zachytiť v 
najlepších momentoch. Ich zábery môžete 
vidieť na FB stránke ZORNO Cup-u. Verí-
me, že sa všetkým na Záhorí páčilo a dúfa-
me, že sa o rok vidíme znovu.

ZORNO CUP 2020 

» Daniel Jančár

0908 979 469

INZERCIA

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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.



MA20-07 strana - 11

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBYMALACKO
11

46
-0
01

7tel. 0904 474 597 tel. 0904 474 597 
VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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Už  o dva týždne chceme vymeniť vládu mafie a nespravodlivosti. Lí-
der hnutia OĽANO Igor Matovič preto pozval predsedov strán SaS, 
Za ľudí, PS/SPOLU, Sme rodina a KDH za jeden stôl, aby sa dohodli na 
spoločných riešeniach, ktoré budú ľuďom garantovať. Ponúkame is-
totu, že zmena, po ktorej všetci túžime, bude zmenou k lepšiemu. 
Už po prvých stretnutiach je jasné, že spolupráca medzi opozičnými stra-
nami bude fungovať. Cieľom je ponúknuť ľuďom konkrétne riešenia, kto-
ré bude demokratická opozícia garantovať ešte pred voľbami. „V roku 
1998 sme sa spojili, aby sme porazili Mečiara. Dnes sa spojme, aby sme po-
razili Fica. Máme 18 dní do volieb, a práve číslo 18 je spojené s dospelosťou. 
V tomto momente by sme aj my mali ukázať, že sme dospeli. Nastal čas na 
úprimnú spoluprácu,“ povedal Igor Matovič ešte 11. februára po prvých 
stretnutiach. Lídrov opozičných strán zároveň vyzval, aby uniesli spo-
ločnú zodpovednosť, pretože výhra nad mafiou a očista Slovenska od jej 
vplyvu je len a len v našich rukách. Poďme spolu do toho už 29. februára!

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511- Dodávateľ: CAMPAIGNS s.r.o., Štefana Moyzesa 1577/22, 034 01 Ružomberok, IČO: 47016671 / regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417 

900 
konkrétnych 
riešení, ako 
vrátiť ukradnutý 
štát naspäť do 
rúk občanov.
Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti (OĽANO)  predsta-
vilo svoj volebný program.
„Najlepší volebný program 
politickej strany sú skutky,“ 
uviedol predseda hnutia OĽA-
NO Igor Matovič. „Desať ro-
kov odvážne bojujeme proti 
korupcii. V tomto volebnom 
období sme predložili 268 ná-
vrhov zákonov, čo je viac ako 
dokopy predložil Smer, Most-
Híd, SNS a  Kotlebovci. Opäť 
boli poslanci za OĽANO vy-
hodnotení ako najaktívnejší,“ 
pokračoval.
Program hnutia OĽANO má 208 
strán a viac než 900 konkrét-
nych riešení. „Názov programu 
je v súlade s tým, ako politiku 
robíme – úprimne, odvážne, 
pre ľudí. Zároveň je to naša ví-
zia, ako by malo Slovensko vy-
zerať deň po Ficovi,“ vysvetlil 
Matovič „Sme poctivo pripra-
vení, máme za sebou skut-

ky, máme perfektných ľudí, 
a máme výborný plán. Cítime 
od ľudí veľkú dôveru, ktorá až 
hraničí s eufóriou, že konečne 
buchneme po stole a urobíme 
zo Slovenska miesto, kde bu-
deme radi žiť,“ dodal.
Chceme však vytvoriť priestor 
aj pre ľudí, aby boli súčasťou 
tvorby budúceho programo-
vého vyhlásenia vlády. Práve 
preto sme predstavili 11 priorít 
z nášho programu, o ktorých už 
na stránke rozhodni.to , ľudia 
hlasujú,“ pokračoval Igor Mato-
vič, podľa ktorého predstavených 
11  otázok vyjadruje „túžbu ľudí 
konečne si upratať Slovensko 
a urobiť niečo, čo už na Sloven-
sku dávno malo platiť.“
Prioritami hnutia OĽANO sú 
čestná a spravodlivá krajina, 
štát, ktorý slúži a chráni, ako aj 
výkonná ekonomika. Celý vo-
lebný program hnutia OĽANO 
nájdete na webovej stránke ht-
tps://www.obycajniludia.sk/
program-2020/.

Hlasovanie je anonymné, udaním e-mailu a telefónneho čísla vylu-
čujeme podvodníkov, ktorí by chceli ovplyvniť hlasovanie .
Politické preferencie môžete ale nemusíte uviesť - je to dobrovoľný údaj 
a nie je podmienkou hlasovania.
Ochrana a spracovanie uvedených údajov je plne v súlade so Zákonom 
o ochrane osobných údajov aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
Európskej únie.
S údajmi je narábané v zmysle zákona.

hlasujte aj vy na www.rozhodni.to

Volebný 
program 

ÚPRIMNE, 
ODVÁŽNE 
PRE ĽUDÍ

OĽANO spája opozíciu

Hlasovali ste 
o programovom 
vyhlásení vlády?

Už hlasovalo 
viac ako 
55 000 ľudí!

PREDSTAVENIE PROGRAMU V NÁRODNEJ RADE SR

PO STRETNUTÍ LÍDROV OPOZIČNÝCH STRÁN

inzercia new januar_12_februar.indd   1 12/02/2020   15:15
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Trinásť slovenských osobností zís-
kalo minulú nedeľu ocenenie Krištá-
ľové krídlo za rok 2019. 

V kategórii filantropia bola ocenená 
Eva Klikáčová, odborníčka na školskú 
legislatívu a spoluautorka mnohých 
programov kontinuálneho vzdelávania.

Dvojica Branislav Cvik a Ľubomír 
Vančo získala ocenenie v kategórii hos-
podárstvo.

V kategórii hudba získal ocenenie 
Juraj Griglák, doma aj za hranicami Slo-
venska známy skladateľ, kontrabasista 
a basový gitarista. 

Reprezentantke Slovenska, zjazdo-
vej lyžiarke Petre Vlhovej patrí ocenenie 
v kategórii šport. 

Robert Hatala získal Krištáľové 
krídlo v kategórii medicína a veda. Prá-
ve pred 25 rokmi založil prvé špeciali-
zované pracovisko srdcovej arytmie na 
Slovensku a jedno z prvých v strednej 
Európe.

Spolu s kolektívom prinavrátil 
viac ako 6 000 pacientom odstránením 
arytmie kompletné zdravie.

V kategórii výtvarné umenie si 
ocenenie prevzal sochár, reštaurátor a 
pedagóg Oto Bachorík. Plastiky tohto 

sochára môžeme nájsť na rozličných 
miestach, jedno z jeho diel je naprí-
klad súčasťou Michalskej ulice v centre 
Bratislavy. V roku 2019 sa vrátil do bra-
tislavskej Danubiany výstavou Monu-
menty.

Úspešná speváčka Sima Martauso-
vá si prevzala ocenenie v kategórii po-
pulárna hudba. V kategórii inovácie a 
startupy patrí ocenenie Radoslavovi Da-
nilákovi, ktorý je úspešným sériovým 
podnikateľom v Silicon Valley a zároveň 
jedným z najuznávanejších svetových 
hardvérových architektov s viac ako 
25-ročnou praxou.

Herec Juraj Kukura získal ocenene v 
kategórii divadlo a audiovizuálne ume-
nie. Rok 2019 bol 18. sezónou bratislav-
ského Divadla Aréna pod jeho úspeš-
ným vedením a 17. ročníkom Detskej 
Univerzity Komenského, ktorá vznikla z 
jeho iniciatívy. 

V kategórii publicistika a literatúra 
patrí ocenenie básnikovi, prozaikovi a 
spisovateľovi pre deti a mládež Rudolfo-
vi Dobiášovi.

Mimoriadne ocenenie, o ktorom 
rozhoduje Veľká porota Krištáľového 
krídla, si prevzali Jozef Ciller a Ivan Vu-
lev. 

Krištáľové osobnosti

» red

Školské alternatívy

Žijeme v  dobe, keď chceme v  dob-
rom úmysle našim deťom vtlačiť to 
najlepšie vzdelanie, aby boli úspeš-
né. Už pri zápise do 1. ročníka zák-
ladného vzdelávania sa otvárajú 
rôzne alternatívy: 

Rodičia môžu svoje dieťa zapísať do 
súkromnej základnej školy (ZŠ). Ceny 
školného majú rôznu výšku. Otázkou 
je, či súkromná škola vyššiu kvalitu 
poskytuje, či ponúka alternatívu, či sa 
oplatí takto investovať. Súkromná ško-
la nemusí tlačiť na vysoký počet žiakov 
v  triedach, čo by malo mať pozitívny 
dopad na vyučovanie. Učitelia týchto 
škôl by mali byť finančne motivova-
nejší ku kvalitnejšiemu vyučovania, 
no nie je to pravidlom. Keďže súkrom-
né školy poberajú aj štátny normatív, 
bývajú lepšie vybavené. Nevýhodou 
je, že neraz sú v prenajatých budovách 
a predĺženie ich nájmu nemusí byť isté. 
Nie je ani isté, či rodič dokáže platiť 9 
rokov školné. Súkromná ZŠ nemusí byť 
zárukou kvality. 

Žiaci môžu navštevovať aj cirkev-
nú školu. Kedysi sa cirkevné školstvo 
považovalo za centrum slušných žia-
kov. Dnes to tak nie je, aj na cirkevných 
školách sa neraz riešia zložité svetské 
prehrešky. Pre veriacich sú však vhod-
nou voľbou. 

Slovenské školstvo má aj alterna-
tívne školy, ktoré síce postupujú podľa 

štátnych vzdelávacích programov, no 
poskytujú odlišné spôsoby vyučova-
nia, práce s  deťmi, výchovy či hod-
notenia. Máme tu waldorfskú školu, 
montessori, školy pre nadpriemerné 
deti. Vždy pred zápisom treba poznať 
ich profil. Určite si netreba myslieť, že 
zapísať dieťa na ne je garanciou úspe-
chu. Môže sa stať, že alternatíva dieťaťu 
nebude vyhovovať. Naopak, sú deti, 
ktoré alternatívu potrebujú (napr. nad-
priemerné). Preto treba komunikovať 
s  predstaviteľmi týchto škôl, ale nie 
tak, že budete nekriticky trvať na zá-
pise dieťaťa. Treba dôkladne analyzo-
vať objektívne predpoklady dieťaťa na 
takéto štúdium, aby ste neboli neskôr 
nútení meniť školu. Myslite však aj na 
to, že alternatívne ZŠ málokedy majú 
nástupcov - alternatívne stredné školy 
- čo môže spôsobiť problémy žiaka pri 
prechode na klasickú výučbu.

Pre I. stupeň ZŠ existuje aj možnosť 
domáceho vzdelávania, ku ktorému 
potrebujete garanta s  pedagogickým 
vzdelaním, ktorý dieťa učí a  polročne 
pripravuje na komisionálne skúšky na 
kmeňovej škole. Je to však alternatíva 
pre uvedomelé rodiny, ktoré sú naplno 
pripravené a  spôsobilé cieľavedome 
vzdelávať deti podľa svojich predstáv, 
dodržujúc však štátne osnovy.         
 

Trojuholník škola – rodič - žiak VI

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ

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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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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 Baví ťa
technika?
študuj – praxuj – zarábaj

   3. a 4. ročné
odbory v oblastiach
  vzdelávania
» Strojárstvo
» Informatika
» Elektrotechnika
» Automechanika
» Autoelektronika

12. 3. 2020
14:00 – 18:00 h

OTVORENÝCH DVERÍ

Devínska Nová Ves
J. Jonáša 5

0907 649 516
www.dualnaakademia.sk

Príď sapresvedčiť!

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

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
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Malacky, Borinka, Gajary, Jaku-
bov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, 
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Stupava
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Volajú ho šašo a označujú ho aj hor-
šími slovami. Vraj je to komediant, 
ktorý vymýšľa veci, ktoré tu nikdy 
neboli. 

To zvyknú robievať inovátori. A 
vzbudzujú odpor a pohoršenie. Ne-
uznáva tradičné strany, ktoré neslúžia 
ľuďom a správajú sa ako organizované 
zločinecké skupiny. On zoberie nezávis-
lé osobnosti a dostane ich do parlamen-
tu. Zazlievajú mu, že ľudia na jeho kan-
didátke sú nezávislí a môžu hlasovať 
ako chcú. A načo sú nám poslanci, ktorí 
hlasujú na povel? To môžu dať rovno 
predsedovi všetky hlasovacie tlačidlá. 
Nech je radšej v parlamente 150 nezá-
vislých osobností ako 150 hlupákov so 
straníckou disciplínou. Dáva občanom 
možnosť hlasovať o rôznych otázkach 
v spoločnosti. Vraj je to nedemokratic-
ké. A nie je náhodou demokracia vláda 
ľudu? Tradiční politici by chceli, aby im 
ľudia raz za štyri roky dali svoje hlasy a 
potom už od nich mali pokoj. 

Hovorí priamo svoj názor, čo sa tiež 
mnohým nepáči. Tí druhí svoj názor 
nikdy verejne nepovedia a radšej robia 
zákulisné intrigy. Politika sa má vraj ro-
biť skryto v kabinetoch, nie pred očami 
verejnosti. Občas sa objavia nejaké na-

hrávky a šokovaní ľudia sa dozvedajú 
čo sa v zákulisí robí. Tento pán znervóz-
ňuje zlodejov. V politike ich je dosť. A 
tento „strážny pes“ tak nediplomaticky 
cerí zuby na každého zlodeja.

Nie je ani diplomat. Ale tých sme tu 
už mali dosť. Právnikov s peknými re-
čami a škaredými činmi. Potrebujeme 
zmeniť politiku, aby bola pod kontro-
lou občanov. Dnes máme nástroje na to, 
aby prebiehala transparentne a v pria-
mom prenose. Žiadne utajené zmluvy a 
majetky, imunity a výnimky. Politici a 
úradníci majú slúžiť občanom, ktorí si 
ich platia. Nesmejte sa. Čo ste dokázali 
vy? Štandardní politici, politológovia a 
novinári, ktorí si nič iné ako stranícke 
sekretariáty a bábky v politike neviete 
predstaviť? Ja si radikálnu inováciu v 
politike predstaviť viem. Online prepo-
jenie politikov s ob-
čanmi, hmotnú zod-
povednosť politikov 
za ich rozhodnutia 
a sledovanie práce 
štátnych úradníkov 
v priamom preno-
se. Chcem to 
zmeniť. Ra-
dikálne!

Radikálna zmena

» Ján Košturiak

Nevydierajte  
predčasnými voľbami
  Keby sme pred rokom s Mišom 
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programový líder koalície PS/SPOLU 
predseda SPOLU – občianska demokracia

Miroslav Beblavý
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17. februára 1990 
bol v Prešove vysvätený na biskupa Ján Hirka a ustanovený za sí-
delného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej eparchie.

Výročia a udalosti

41
-0

04
1

Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam na svojich 
cestách po Slovensku, je otázka regionálnych rozdie-
lov. Prečo sa „tam“ v Bratislave máte tak dobre a my tu 
na východe máme nízke platy? 

Nuž, odpoveď nie je taká jednoduchá. Som totiž     
presvedčený, že pri dobrom riadení krajiny žiadne        
regionálne rozdiely vyrovnávať netreba. 

Na našom programe pracovali stovky ľudí, šperko-
vali sme ho do dokonalosti s najlepšími odborníkmi 
zo snáď všetkých oblastí života a konzultovali s ľuďmi 
priamo z praxe. 

Hlavným bodom na vyrovnanie regionálnych roz-
dielov je konečne prestať rozprávať o diaľnici do Košíc a 
namiesto toho ju postaviť. Vyrátali sme, že ak by sme o 
tom mohli rozhodnúť my, po diaľnici by sa jazdilo pri-
bližne v roku 2026. Infraštruktúra je základ a vlády ju 
doteraz trestuhodne zanedbávali. Rovnako si neviem 
predstaviť dôvod, pre ktorý automobilka Jaguar išla do 
Nitry, keď východ ju potrebuje ako soľ. Nie som zástan-
ca stimulov, ale sme v situácii, keď by si ich práve ľudia 
v tejto časti Slovenska zaslúžili, aby mali poriadne za-
mestnanie a aby sa zdvihla životná úroveň. Hnevá ma, 
že pred voľbami im kandidáti z východu – Paška, Raši, 
Žiga.... nasľubovali hory, doly a po voľbách sa na nich 
vykašľali. Nečudujem sa, že teraz hádžu všetkých poli-
tikov do jedného vreca. 

29.2. budú mať Slováci veľmi dôležitú úlohu – roz-
hodnúť, kadiaľ sa naša krajina uberie. 
Tam, za plentou, na vás nedosiahne 
žiadna politická reklama, žiaden 
planý sľub. To bude chvíľa, keď bude 
môcť vyhrať zdravý rozum a rieše-
nia.

Diaľnica do Košíc by mohla stáť
v roku 2026

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum
je najlepší recept

Raz za čas na našej ulici zastaví auto a prebehne 
rýchle striedanie žien v strednom veku na zadnom 
sedadle. Niektoré vytiahnu z auta ťažké kufre a una-
vené kráčajú do vchodu, iné nasadnú na ich miesta a 
odfrčia preč. Vždy ma to zamrzí – viem si predstaviť, 
ako veľmi budú svojim rodinám tie dva týždne chýbať. 
Niektoré z nich majú deti, ktoré ešte potrebujú mamu, 
avšak oveľa viac týchto dám, ktorých dočasným do-
movom je rakúska domácnosť, má ešte aj rodičov, ktorí 
by si častokrát ich pomoc zaslúžili viac ako cudzí ľudia 
kdesi za hranicami. 

V Rakúsku v súčasnosti pôsobí viac ako 40 tisíc 
opatrovateliek. Už dávno to nie je možnosť dobre si 
zarobiť, je to skôr únik pred bezmocnosťou nad sloven-
ským pracovným trhom. Trpia manželia, deti, rodičia 
a napokon i samotné ženy. Nech je ich práca akokoľvek 
pokojná a možno aj zaplatená trochu lepšie ako mnohé 
zamestnania najmä na východe krajiny, stále to neo-
spravedlňuje fakt, že mnohé rodiny sú pravidelným 
odchádzaním maminy rozvrátené. 

Na vine je ekonomický stav Slovenska. Kolotoč, 
ktorý zhrdzavel, zaškrípal a zastal, a doplácajú na to 
najmä tí najzraniteľnejší – naši seniori, ktorí potrebu-
jú, aby im ich deti mohli vrátiť všetko, 
čo im dali. 

Bohužiaľ, bez politiky to nejde. 
Nenechajme našu krajinu ďalej 
hrdzavieť. Len konkrétne ekono-
mické riešenia dokážu kolotoč 
opäť rozkrútiť. Bez planých sľubov 
a prázdnych rečí, ktoré počúvame už 
dlhé roky.

Aby sa oplatilo zostať 
na Slovensku

Ladislav Matejka
krajský predseda SaS 
v Trenčíne, kandidát č. 27

Alternatíva existuje
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Pre vzruFujTce z?aitky
s rodinou a priate,mi

www.kia.sk

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 
nosite,om najprestJanejFieho ocenenia pre predajcu 
vozidiel KIA na Slovensku!

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

Kombinovan? spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2: 145-204 g/km/WLTP. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

SUV Kia Sportage vo vWbave EXTRA.
Zboa2ujete vzruFujTce z?aitky s rodinou a priate,mi ? Neuspokojte sa s priemerom, 
vyaadujte maxim?lnu kvalitu, komfort a extra vWbavu. Vyberte si novW akfnW model 
Kia Sportage EXTRA so zvWhodnenJm aa do 3 000 � a ako bonus zJskate EXTRA 
V=BAVU, ktor? okrem inFho obsahuje : navig?ciu s dotykovWm displejom, bezk,TfovW 
prJstup Smart Key, LED svetlomety s automatickWm prepJnanJm dia,kovWch svetiel, 
zadnT parkovaciu kameru, aktJvneho asistenta udraiavania v jazdnom pruhu, sys-
tFm monitorovania Tnavy vodifa a ove,a viac. K tomu v?m pribalJme aj zimnF pneu-
matiky zadarmo a jedinefnT sedemrofnT z?ruku. M?me auto pre kaadFho.

CELKOV,
ZV=HODNENIE

A` DO

ZIMN,
PNEUMATIKY
ZADARMO3 000 �
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com
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V  prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela Ob-
chodného zákonníka s  účinnosťou od 
01. októbra 2020 zásadným spôsobom 
mení, predlžuje a predražuje likvidáciu. 

Nová právna úprava vyžaduje, aby 
spoločnosť zároveň s  rozhodnutím o  zru-
šení spoločnosti rozhodla aj o ustanovení 
likvidátora, a  to najneskôr do 60 dní odo 
dňa zrušenia spoločnosti. Pred samotným 
zápisom likvidátora sa bude taktiež podľa 
novej právnej úpravy vyžadovať, aby spo-
ločnosť zložila do notárskej úschovy pred-
davok na vykonanie likvidácie, ktorého 
výška bude určená vyhláškou, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchod-
ného zákonníka. Na základe predbežného 
návrhu tejto vyhlášky by sa malo jednať 
o sumu vo výške 1 500 eur. Návrh samot-
nej vyhlášky, taktiež taxatívne vymedzuje 
paušálne odmeny likvidátora. Napríklad 
odmenu vo výške 300 eur, a to za zverejne-
nie oznámenia o vstupe spoločnosti do lik-
vidácie a výzvy na prihlásenie pohľadávok 
alebo taktiež odmenu vo výške 300 eur za 
zverejnenie prvého vyhotovenia konečnej 
správy o  priebehu likvidácie a  návrhu na 
rozdelenie likvidačného zostatku. V prípa-
de, ak by si spoločnosť nezvolila v zákonom 
stanovenej 60 dňovej lehote likvidátora 
a  bude zložený preddavok na likvidáciu, 
ustanoví likvidátora súd, a  to náhodným 
výberom zo zoznamu správcov konkurznej 
podstaty. Súdom ustanovenému likvidáto-

rovi patrí odmena, a  taktiež náhrada vý-
davkov v zmysle už spomenutej vyhlášky. 
V  prípade, ak likvidátora vymenovala sa-
motná spoločnosť, tak mu patrí odmena 
a náhrada výdavkov v zmysle individuálne 
dojednanej zmluvy. Nová právna úprava 
obmedzila možnosti výberu osoby likvidá-
tora. Likvidátorom môže byť správca alebo 
iná osoba zapísaná v  registri fyzických 
osôb a súčasne by mohla byť ustanovená 
za člena štatutárneho orgánu. Týmto kro-
kom boli vylúčené právnické osoby a fyzic-
ké osoby, ktoré nie sú zapísané v predmet-
nom registri. Podľa novelizovanej právnej 
úpravy bude jedným z účinkov vstupu do 
likvidácie, že týmto momentom zanikajú 
jednostranné úkony spoločnosti, najmä 
príkazy, poverenia a prokúry s výnimkou 
splnomocnení na zastupovanie v súdnych 
konaniach. Taktiež bude obmedzené na-
kladanie s majetkom spoločnosti v medzi-
období od zrušenia spoločnosti do vstupu 
spoločnosti do likvidácie. Nakladanie 
s  majetkom prevyšujúcim 10 percent zák-
ladného imania bude podliehať vypraco-
vaniu znaleckého posudku a  schváleniu 
najvyšším orgánom spoločnosti.

Vstup spoločnosti do likvidácie podľa 
novely Obchodného zákonníka

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Dobro musí zvíťaziť

KĽÚČOVÉ VOĽBY

Andrej Kiska, predseda strany ZA ĽUDÍ

Na Slovensku sme sa v kritických si-
tuáciách vždy vedeli správne rozhod-
núť. Teraz sme opäť na križovatke. 
Skorumpovaní politici s fašistami ale-
bo slušnosť a spravodlivosť. 

Vláda schválila mesiac pred voľba-
mi 60 miliónov na kongrescentrum, 
100 miliónov na futbalový štadión, 
ale nepostavila ani jednu jedinú ne-
mocnicu. Smer už 12 rokov na ľudí 
kašle. Jediné, čo dokáže je strašiť ľudí 
alebo si ich kupovať zvýšením príspev-
ku pre vybranú skupinu o 20 eur.

Peter Pellegrini dal z rezervy pred-
sedu vlády, občianskemu združeniu 
Slovenka 50  000 eur a  časopis Slo-
venska ho dal na titulku časopisu. 
Peniaze v rezerve premiéra sú pritom 
určené na mimoriadne situácie, keď 
potrebuje konkrétny človek alebo 
obec pomoc napríklad pri živelných 
pohromách.  

Premiér tiež urazil mnoho ľudí z celé-
ho Slovenska, ktorí chodia za prácou, 
či štúdiom do Bratislavy alebo do za-
hraničia. Vraj žijú v bubline a nemajú 
rozhodovať vo voľbách o  osude kra-
jiny. Je zodpovednosťou Smeru, ktorý 
tu vládne 12 rokov, že ľudia musia od-

chádzať za prácou do hlavného mes-
ta alebo do zahraničia. Matky, ktoré 
odchádzajú do Rakúska robiť opat-
rovateľky. Otcovia, ktorí musia robiť 
robotníkov v Česku. Mladí, ktorí štu-
dujú vo svete. Týmto všetkým má byť 
vďačný a nie sa im vysmievať. Takto sa 
štátnik nevyjadruje. V posledných týž-
dňoch som denne v regiónoch medzi 
ľuďmi a všetci sú z celej vlády zhrození.

Všetkých ľudí ubezpečujem,  
že ak nám dajú dôveru, zastavíme 
rozkrádanie Slovenska a  spolu so 
stranami z  demokratickej opozície 
vytvoríme silnú a stabilnú vládu.

29. FEBRUÁRA ROZHODNETE 
o osude našej krásnej krajiny.
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0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok
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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 1/3
OKNÁ ZA

PRE VE¼KÝ
ZÁUJEM AKCIA 

POKRAÈUJE 
DO KONCA 
FEBRUÁRA
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Volič, ktorý zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov nemôže prísť 
voliť do volebnej miestnosti, môže 
požiadať svoju obec o prenosnú hla-
sovaciu schránku. Prinesú ju k voli-
čovi aj domov. 

O volebnú urnu môže požiadať aj 
priamo v deň volieb, a to okrskovú vo-
lebnú komisiu vo svojom volebnom 
okrsku. Vyplýva to zo zákona o pod-
mienkach výkonu volebného práva. 
„Okrsková volebná komisia vyšle k 
voličovi dvoch svojich členov s prenos-
nou volebnou schránkou, hlasovacími 
lístkami, obálkou a so zoznamom tých 
voličov, ktorí požiadali o hlasovanie 
mimo volebnej miestnosti,“ píše sa v zá-
kone. Prenosná volebná urna umožňuje 
hlasovať napríklad aj v nemocniciach. 
Hlasovať môžu všetci občania SR, ktorí 
budú mať v deň hlasovania ( 29.febru-
ára) aspoň 18 rokov. Oprávnených voli-
čov máme viac ako 4,4 milióna.

Pre možnosť voľby mimo volebnej 
miestosti teda všeobecne stačí, ak v deň 
volieb požiada volič (so zníženou alebo 
obmedzenou schopnosťou prísť sám do 
volebnej miestnosti) svojho príbuzné-
ho, známeho či suseda, aby vo volebnej 
miestnosti požiadal okrskovú volebnú 

komisiu o to, aby k nemu vyslala svojich 
členov s prenosnou volebnou schrán-
kou. Požiadať o to treba tú okrskovú 
volebnú komisiu, pod ktorú volič patrí 
podľa miesta svojho trvalého bydliska. 
Vyslaní členovia okrskovej volebnej 
komisie zabezpečia tajnosť hlasova-
nia. Okrsková volebná komisia vyznačí 
účasť týchto voličov na hlasovaní hneď 
po návrate svojich členov s prenosnou 
volebnou schránkou do volebnej miest-
nosti. Ak volič nemôže pre svoje zdra-
votné postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky alebo nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok, môže to na 
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti za 
neho urobiť iný volič, nemôže to však 
byť člen okrskovej volebnej komisie.

Voliť môžu aj voliči v zdravotníc-
kych, sociálnych a obdobných zariade-
niach ako aj v celách policajného zais-
tenia alebo vo väzbe. Podmienkou je, 
aby boli buď v okrsku, do ktorého patria 
podľa svojho trvalého bydliska alebo 
aby mali voličský preukaz. Možnosť 
voliť im zabezpečí v spolupráci s vedú-
cim príslušného zariadenia okrsková 
volebná komisia, v ktorej obvode je toto 
zariadenie.

Volič, ktorému zdravie bráni ísť voliť

» red

Zrakom vnímame až 80 percent všet-
kých informácií, preto je dôležité sta-
rať sa oň už od raného veku. Jednou 
z možností sú aj preventívne merania. 

Deti často nevedia povedať, že vidia 
„zle“. Nič ich nebolí, a tak ani nie je dôvod 
sťažovať sa. Naopak, sú schopné vytvárať 
si a využívať vlastné kompenzačné tech-
niky, ktoré im umožňujú plnohodnotne 
fungovať v známom prostredí. Problémy 
sa môžu prejaviť až príchodom do školy. 
Pritom detské oko sa najviac vyvíja do 
šiestich rokov a vtedy aj najlepšie reagu-
je na liečbu. Niektoré očné vady možno 
včasnou intervenciou výrazne upraviť, či 
dokonca vyliečiť. 

Kedy by mal rodič spozornieť? 
• Dieťa vie len pomaly, alebo vôbec nevie 
rozoznať predmety v  diaľke. Hlavne tie, 
ktoré sa nepohybujú. 
• Dáva si knižku či hračky pred oči, aby 
ich dobre videlo. 
• Sťažuje sa na bolesti hlavy, pálenie v oč-
kách či svetloplachosť. 
• Nedokáže sa dlho koncentrovať pri hre 
do blízka, je rýchlo unavené. 
• Veľakrát žmurká alebo drží hlavu šikmo.
• Očká má začervenané a slzia. 
• Dieťa má problém s koordináciou oko – 
ruka.

Prihláste svoju škôlku na bezplatnú 
kontrolu zraku 
Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-

ska (ÚNSS) realizuje v  spolupráci s  OZ 
BILLA ľuďom preventívny program Zdra-
vé oči už v škôlke, zameraný na kontrolu 
zraku u najmenších. Odborne vyškolení 
pracovníci ÚNSS sledujú zrakové para-
metre u  detí prístrojom Plusoptix. Mera-
nie je bezbolestné, rýchle, realizované 
v  známom prostredí škôlky a  bezplatné. 
Odhaliť možno krátko- i  ďalekozrakosť, 
nerovnosť zreničiek či zakrivenie rohov-
ky. Výsledok merania zapíše odborný 
pracovník ÚNSS do potvrdenia pre ro-
diča, ktoré zároveň slúži ako podklad k 
návšteve oftalmológa. V  minulom roční-
ku projektu pracovníci Únie skontrolovali 
zrak 20 285 škôlkarom, z nich dostalo až 
2 955 detí odporúčanie na návštevu u oč-
ného lekára. Preto preventívne merania 
zraku nepodceňujte!

Viac informácií o projekte i o prihlá-
sení nájdete na webovej stránke zdrave-
ocivskolke.sk. 

Meranie detí realizujú pracovníci Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska bez-
platne.

Bezplatné preventívne merania 
zraku škôlkarov

» Eliška Fričovská UNSS
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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

Novinky
v predaji

15. februára 1947 
sa v Prahe začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu.

Výročia a udalosti
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Dôkladným umývaním rúk môžeme 
predísť šíreniu veľkej časti infekčných 
chorôb. Myslieť by sme na to mali naj-
mä počas prebiehajúcej chrípkovej 
sezóny. Správnu techniku umývania 
rúk je podľa odborníkov potrebné si 
osvojiť ako pravidelný návyk už u ma-
lých detí.

Umývanie rúk je najefektívnejší a najjed-
noduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť 
šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako 
hnačkových ochorení, parazitárnych ocho-
rení, či žltačky typu A. Najmä počas chríp-
kovej sezóny patrí medzi základné formy 
prevencie chrípky. „Až 80% percent infekcií 
sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa 
totiž môžu nachádzať na bežne používaných 
predmetoch ako sú napríklad držadlá vo 
verejnej hromadnej doprave a nákupných 
košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či 
vodovodné batérie,“ hovorí hlavný hygienik 
SR Ján Mikas. „Mechanickým umývaním rúk 
pomocou mydla a vody odstraňujeme choro-
boplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich 
šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpo-
kladom zabráneniu infekčných ochorení. 
Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše 
zdravie,“ objasňuje Ján Mikas.

Začať treba už v detstve
Pravidelný návyk umývania rúk je podľa 

hlavného hygienika dôležité budovať už v 
ranom veku dieťaťa, kedy je náchylnejšie na 
ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte 
len vyvíja. Navyše, v detských kolektívoch 
hrozí vyššie riziko nákazy infekčnými res-
piračnými ochoreniami a dieťa by malo byť 
oboznámené so správnym postupom umý-

vania rúk i s následkami ich nedostatočnej 
hygieny.

Pravidlá umývania rúk
Ruky je potrebné opláchnuť teplou vodou 

a použiť mydlo, následne poriadne mydliť a 
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá proce-
dúra má trvať 40 až 60 sekúnd. K mechanic-
kému čisteniu rúk pristupujte zodpovedne a 
nevynechajte žiadnu časť dlane, chrbát rúk, 
priestor medzi prstami aj pod nechtami. Naj-
lepšie je po umytí použiť jednorazovú utier-
ku alebo čistý uterák. Ruky je vhodné umý-
vať bez prsteňov, náramkov a hodiniek. Ak 
nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, 
použite dezinfekčný prostriedok na alko-
holovej báze a to napríklad na cestách, vý-
letoch, v meste pri nákupe a podobne. Celá 
procedúra má pritom trvať 20 až 30 sekúnd.

Kedy je potrebné umývať si ruky
-po každom návrate domov či do práce z 
vonkajšieho prostredia
-pred a po návšteve nemocnice, lekára

-po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
-pred, počas a po príprave jedla
-pred konzumáciou jedla
-po každom použití toalety
-pred manipuláciou s bábätkom a po výme-
ne znečistenej plienky
-po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
-po manipulácii s odpadom a odpadovým 
košom
-po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri ka-
šli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dô-
ležité je použiť jednorazovú papierovú vrec-
kovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
-počas choroby
-pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

Extrém tiež nie je dobrý
Zdravý človek s dobrou imunitou je ob-

klopený tisíckami mikroorganizmov, s kto-
rými nažíva v symbióze. Vyhnite sa preto 
extrému v oblasti hygieny rúk, ktorá ju môže 
narušiť. „Pokožka rúk je u zdravého človeka 
osídlená priateľskými nepatogénnymi bak-
tériami, ktoré jej poskytujú ochranu pred 
rozmnožením choroboplodných zárodkov. 
Extrémne prehnanou hygienou rúk, či po-
užívaním agresívnych hygienických pro-
striedkov v bežnom živote, tie dobré baktérie 
z pokožky systematicky odstraňujeme, čo 
nie je zdraviu prospešné. Aj keď je umývanie 
rúk v prevencii šírenia prenosných ochorení 
mimoriadne dôležité, aj v tomto prípade by 
malo platiť pravidlo „všetko s mierou“,“ do-
dáva hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ako si správne umývať ruky 
pod tečúcou vodou
-navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si 
dostatočné množstvo mydla

-ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, 
potom pokračujte preložením dlane pravej 
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútor-
ných strán prstov a opačne
-trením si čistite spojené prsty pravej ruky 
proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite 
prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich 
oproti druhej dlani
-nasleduje čistenie ľavého palca krúživým 
pohybom pravou rukou a opačne
-ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spo-
jenými prstami pravej ruky a opačne
-ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich 
utrite jednorazovou utierkou alebo čistým 
uterákom
-utierkou či uterákom potom zastavte tok 
vody

Ako si správne dezinfikovať ruky s 
použitím dezinfekčného prostriedku 
na báze alkoholu
-naberte plnú dlaň dezinfekčného prostried-
ku a naneste na celý povrch rúk
-pokračujte preložením dlane pravej ruky 
na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných 
strán prstov a opačne
-ďalej si čistite trením spojené prsty pravej 
ruky proti ľavej ruke a opačne
-prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a 
potierajte oproti druhej dlani
-krúživým pohybom si čistite ľavý palec pra-
vou rukou a opačne
-spojenými prstami pravej ruky čistite krúži-
vým pohybom ľavú dlaň a opačne
-akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikova-
né

Informácie poskytol 
Úrad verejného zdravotníctva SR

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Osvojte si správnu techniku umývania rúk

Predchádzajme chrípke hygienou rúk

NEDOSTATOČNÁ HYGIENA 
RÚK MÔŽE SPÔSOBIŤ

OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU
(tzv. vírusové hnačkové ochorenia: rotavírusová 

a norovírusová hnačka, žltačka typu A)

OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC

RESPIRAČNÉ INFEKCIE
(nádcha, chrípka)

INFEKCIE RÁN

VIETE AKO NA TO?
ZOZNÁMTE SA S TECHNIKOU SPRÁVNEHO 

UMÝVANIA  A DEZINFEKCIE RÚK.

KEDY DEZINFIKOVAŤ?
1. PRI PRÍCHODE DO NEMOCNICE

Každý, kto príde do nemocnice prenáša na svojich 
rukách rôzne vírusy a baktérie. Dezinfekciou rúk pri 
príchode pomáhate zabrániť ich šíreniu a chránite 

tak seba, personál i pacientov, pre ktorých môžu byť 
tieto mikroorganizmy nebezpečné.

2. PRI ODCHODE Z NEMOCNICE
Napriek každodennému úsiliu personálu  

je nemocnica prostredím so zvýšeným  
výskytom mikróbov. Nenoste si ich domov.  

Chrániť sa môžete tak, že si pri odchode  
z nemocnice ruky vydezinfikujete.

ZDRAVIE
VO VAŠICH
RUKÁCH

MÁTE NAOZAJ ČISTÉ RUKY?
Hygiene rúk by ste mali venovať veľkú pozornosť  

najmä pri návšteve zdravotníckych zariadení,  
kde sú baktérie veľmi odolné a môžu viesť k vzniku  

rôznych infekcií. 

Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií 
celkom nezbavíme. Ohrozujeme seba aj svoje okolie.

Pre úplné odstránenie baktérií je preto nevyhnuté 
ruky vydezinfikovať špeciálnymi prípravkami, ktoré 

sú väčšinou na báze alkoholu. Zničia mikroorganizmy 
účinnejšie a rýchlejšie ako umývanie rúk.

VEDELI STE, ŽE…?
Vďaka správnej hygiene rúk chránite nielen seba, 
ale i druhých. U nemocničných pacientov je vyššia 

pravdepodobnosť nákazy, kvôli zníženej imunite  
v dôsledku ochorenia alebo invazívnym zákrokom.

Prameňom nákazy je často návšteva pacienta a prenos 
infekcie na pacienta najčastejšie prebieha priamym 

kontaktom kontaminovanými rukami alebo kvapôčkovou 
infekciou. 

 Najviac ohrození sú pacienti operačných oddelení, 
jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)  

a intenzívnej medicíny.

CHRÁNIŤ  
SEBA I INÝCH

 JE JEDNODUCHÉ: 
DODRŽIAVAJME

SPRÁVNU
HYGIENU RÚK.

leták                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       zdroj ÚVZ SR

zdravie Najčítanejšie regionálne noviny

Vedeli ste, že: 
-na mokré ruky nachytáte až 500-
krát viac baktérií ako na ruky suché?
-na jednom prste ľudskej ruky sa na-
chádza až 12.000 baktérií?
-viac ako 250.000 mikroorganizmov 
môže prežívať na držadlách, kľuč-
kách, vodovodných batériách, ná-
kupných vozíkoch, perách, kláves-
nici či mobiloch?
-vírus chrípky prežíva na odeve, pa-
pieri, vreckovkách 8 až 12 hodín a na 
hladkých (neporéznych) povrchoch 
24 až 48 hodín?
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je o mne známe, že poviem prav-
du, nech je akákoľvek. Ľúbivých rečí 
ste sa napočúvali viac než dosť, ja 
radšej vychádzam z reálnych faktov 
a čísel, pretože tie nikdy neklamú 
ako veľa slovenských politikov. 

Verejnosti som predstavil náš vy-
novený program, v ktorom nenájdete 
žiadne vzdušné zámky. K cieľom to-
tiž vedie dlhá cesta riešení, zákonov 
a postupnej zmeny. Strana SaS je tu 
viac ako desať rokov a presne vieme, 
že prázdne sľuby bez konkrétnej 
predstavy, ako ich dosiahnuť, sú 
cesta do pekla. 

Napríklad nesľubujeme desiat-
ky tisíc nájomných bytov ako naši 
konkurenti, pretože ich nemá kto, za 
čo a kde postaviť. Sľubujeme však, 
že staviteľom rozviažeme ruky a 
zmeníme stavebný zákon tak, aby 
bol spravodlivý. Koľko bytov vyjde, 
toľko vyjde, ale dnes nie je možné 
povedať, koľko ich bude. Hnevá ma 
takéto nebezpečné zavádzanie. 

Na programe pracovali stovky 
ľudí, šperkovali sme ho do doko-
nalosti s najlepšími odborníkmi zo 
snáď všetkých oblastí života a kon-
zultovali s ľuďmi priamo z praxe. Ve-
nujeme sa najmä spravodlivosti, aby 
sme odtiaľ konečne vyprášili sudcov, 
ktorí dopustili tento nehorázny stav 
v justícii, rovnako zdravotníctvu, 
o tom ani netreba veľa rozprávať. 
Treba konať, na Slovensku kvôli roz-

kradnutému zdravotníctvu umiera-
jú ľudia! Je strašné, ako ďaleko sa to 
dostalo.

V týchto týždňoch opäť cestujem 
po celom Slovensku, stretávam sa so 
stovkami až tisíckami ľudí a snažím 
sa im čo najlepšie vysvetliť, že len 
odborné riešenia posunú Slovensko 
vpred. Pomáhajú mi pri tom skve-
lí ľudia, naši kandidáti, z ktorých 
mnohí sú pevnou súčasťou strany 
už roky a niektorí sú v politike no-
váčikovia, avšak každý z nich je od-
borník vo svojej oblasti. Pochádzajú 
zo všetkých regiónov Slovenska a 
poznajú vaše problémy. 

Uvedomujem si, že na to, aby sa 
naše riešenia stali skutočnosťou, 
sa strana Sloboda a Solidarita musí 
stať nielen súčasťou budúcej vlády, 
ale musí aj spolupracovať so svojimi 
partnermi. Preto som už niekoľko-
krát zvolal stretnutie opozičných 
strán do sídla SaS, kde sme sa roz-
právali o budúcnosti. Za všetkých si 
dovolím povedať, že to dokážeme, 
hoci súčasné vládne strany sa vás 
snažia presvedčiť o opaku. Všetci si 
uvedomujeme, že základ je vymeniť 
Fica a nedovoliť Kotlebovcom, aby 
narobili na Slovensku to, čo naro-
bili v Banskej Bystrici, keď bol žu-
panom. Tam sa krásne ukázali tie 
jeho bláboly. Po voľbách budeme 
spolupracovať so všetkými okrem 
Smeru, pretože rozkradli kompletne 
celú krajinu a všetko, čo nie je pri-
klincované, SNS, ktorá mala nástup 
ku kradnutiu dokonca rýchlejší ako 
Smer a Kotlebom, lebo rozpráva úpl-
né hlúposti, sľubuje nesplniteľné a 
navyše má na kandidátke fašistov. 
Nie, ďakujeme, neprosíme. 

Práve predstavitelia týchto strán 
často tvrdia a neustále vás klamú, 
že zrušíme vlaky zadarmo, že zru-
šíme alebo znížime dôchodky, a ja 
vám garantujem, že to sa nestane 
ani omylom. Žiadne dôchodky ne-
budeme rušiť, zdaňovať ani znižo-
vať. To sú reči našich konkurentov, 

ktoré týmto vyvraciam a sľubujem, 
že dôchodkov sa nijako negatívne 
nedotkneme. Práve naopak – plá-
nujeme zaviesť tzv. Seniorcard, zľa-
vovú kartu pre dôchodcov. Reforma 
výsluhových dôchodkov sa nebude 
nijako týkať vojakov či policajtov v 
aktívnej službe; a tým novým plánu-
jeme adekvátne zvýšiť plat. 

Sociálne balíčky Smeru sú nespra-
vodlivé a nefungujú. Nič nie je zadar-
mo a napríklad nie všade chodí vlak, 
tak prečo len vlaky? Rozhodli sme sa 
namiesto „zadarmo“ zaviesť veľké 
zľavy, konkrétne lístok za 1 euro, ale 
tak, aby platil aj na autobus. Alebo 
obedy zadarmo? Dodnes mi píšu 
nešťastné mamičky, že to je jeden 
chaos, prihlasovanie, odhlasovanie, 

a že čo keď dieťa obeduje doma... ho-
tové patálie. Namiesto toho zvýšime 
daňový bonus na dieťa, aby sa rodi-
čia mohli sami rozhodnúť, na čo pe-
niaze použijú.

Milí občania Slovenska, 

už 29. februára budete mať šancu 
rozhodnúť, či Slovensko zostane v 
područí zlodejov a oligarchov, alebo 
vyhrá zdravý rozum. Je to vo vašich 
rukách. 

Nech sa rozhodnete akokoľvek, 
držím vám pri tom palce. 

S úctou
Richard Sulík
predseda SaS

Milí Slováci,
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Richard
SULÍK

Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť


