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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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REALITNÝ MAKLÉR
15 rokov prax

M i r o   P I N T E 

●  rýchly a bezstarostný predaj
●  poradenský a právny servis

0911 390 050 / miro.pinte@aurealba.sk
www.miropinte.sk    
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

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

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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PREDAJ 
KVALITNÝCH

KRMÍV

PREDAJ NOSNÍC
ROZVOZ ZDARMA!
Po-Pia
So

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470
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So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť 
bez starostí

Mgr. Vlasta
Hlaváčová

0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk

RE/MAX Mr & Mrs
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BURZA „DRUHÁ ŠANCA“ PRE STARÉ VECI

ZAČÍNAME 26. 6. 2020

každý piatok od 9.00 do 19.00 h 
Dielenská 3, Malacky (areál bývalého bazára)

Ak máte radi staré veci, u nás
si určite niečo pekné nájdete.
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Novootvorené
KAMENÁRSTVO

1-hrob 1200 € na komplet
2-hrob 1600 € na komplet

avšak s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

Kancelária:

komplet

Kontakt: 0948 650 959

Prvých 50
zákazníkov

Záhorácka 12, Malacky
Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00
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všetko pre váš dom, chatu,
záhradu, kanceláriu...

tel.: 0902 348 648

● krtkovanie,
monitoring
a lokalizácia
kanalizácie

● inštalatérske práce
● hodinový manžel
● preprava tovaru,
    sťahovanie... a iné
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Ponúkame Vám vypracovanie:
• Energetickú certifikáciu budov,  viď Zákon
      č. 555/2005 Z.z. a tiež Vyhl. 35/2020 Z.z. Vyhl. 55/2020 Z.z.
• Energetický audit budovy,  celého podniku:
      viď Zákon 476/2008 Z.z., Zákon 321/2014 o energetickej
      efektívnosti, Vyhl. 179/2015 o energetickom audite
• Miestne prevádzkové predpisy
      pre vyhradené technické zariadenia plyn, tlak,
      viď. Vyhl. 508/2009 Z.z. a tiež STN 38 6405
• Stanovíme Vám hodnotu  
      strojných zariadení v zmysle Vyhl. č. 492/2004 Z.z. inf
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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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www.krtkozahorie.sk

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

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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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
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Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

MIMORIADNY
JÚN

Vyber si svoju zľavu

MULTIFOKÁLNE
SKLÁ

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

MERANIE DIOPTRIÍ
OČNÝ LEKÁR

A OPTOMETRISTA
0948 777 971

-50%
1+1 PÁR

alebo

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

41
-0

02
2

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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KONTAKT: 0905 528 713

ELEKTRO
INŠTALÁCIE • OPRAVY
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0911 566 799 0904 466 799
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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
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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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

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

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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Dňa 12. 6. 
2020 uply-
nulo 5. vý-
ročie úmrtia 
našej milo-
vanej mamič-
ky, babičky, 
starenky ry-
bynky a pra-
babky Kata-
ríny Dufkovej 
a dňa 24. 7. 
2020 uplynie 7 rokov od úmr-
tia nášho milovaného tat-
ka, dedka, starečka a pra-
deda Pavla Dufka z Lábu. 
S láskou a úctou spomínajú 
dcéry, synovia, zaťovia, 
nevesty, vnúčatá a prav-
núčatá.

Smutno je 
všade bez 
Teba a mi-
lujúce srdce 
nikdy neza-
budne. Dňa 
15. 6. 2020 uplynie štvrté 
výročie, čo nás navždy 
opustila drahá manželka, 
mamička, svokra, babka 
Janka Janečková z Mala-
ciek. S láskou spomínajú a 
nikdy nezabudnú manžel 
Otto, synovia Marian a Otto 
s rodinami.

Ťažko je ne-
s p o m í n a ť , 
keď v očiach 
slza stojí, 
ťažko je za-
budnúť, keď 
srdce stále bolí. Dňa 17. 6. 
2020 uplynulo 9 rokov, čo 
nás navždy opustil otec, 
dedko Ján Bíla zo Studienky. 
S láskou spomína syn Radko 
s manželkou a s vnúčatami 
Radkom a Natálkou.

19. 6. 2020 si 
pripomenie-
me 1. výročie, 
čo nás na-
vždy opus-
til pán Ján 
Višváder z Gajar. S láskou 
spomínajú syn Ján a Ma-
rian s rodinou, syn Anton 
a Štefan, dcéra Barbora s 
rodinou, Anna a ostatná 
smútiaca rodina.

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY

Poľnohospodárom pomôžu pri se-
zónnych prácach evidovaní neza-
mestnaní. Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny pripravilo v 
spolupráci s ministerstvom financií 
a výborom NR SR pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie nový 
projekt na podporu zamestnávania 
uchádzačov o zamestnanie v odvet-
ví poľnohospodárstva. 

Nedostatok sezónnych pracovní-
kov v poľnohospodárstve pomôže rie-
šiť tzv. inštitút sezónnej práce, ktorým 
podporíme vytvorenie 5 000 nových 
pracovných miest. „Je to veľmi vý-
znamné v číslo v časoch, keď sa snaží-
me pracovné miesta udržať. Podstatou 
projektu je, aby ovocinári a zeleninári 
mohli zamestnávať našich evidova-
ných nezamestnaných pri zbere úrody, 
pri zakladaní úrody. Chceme nahradiť 
to, že v čase zatvorených hraníc hrozi-
lo, že nám tohto roku v tejto sezóne zo-
stane úroda na poliach, v sadoch,“ vy-
svetlil minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny Milan Krajniak.

Na projekt vyčlenil 12 miliónov eur 
rezort financií. Poslúžia na preplácanie 
odvodov na zdravotné a sociálne pois-
tenie a na starobné dôchodkové spore-
nie. Maximálna výška finančného prí-
spevku na jedného zamestnanca bude 
398,52 eura na mesiac, čo sú odvody 
zamestnanca pri hrubej mzde 820 eur. 
Príspevok na jedného zamestnanca 

budeme poskytovať najviac 6 mesia-
cov, pričom maximálna výška pomoci 
je 2 390 eur na zamestnanca. „Pracov-
né miesta v poľnohospodárstve bude-
me podporovať týmto spôsobom až do 
konca roka 2021. Podpora nie je via-
zaná iba na obdobie koronakrízy, ale 
budeme ňou pomáhať ľuďom aj v budú-
com roku,“ informoval minister práce.

Minister financií tento projekt 
podporil.„Chceme, aby práca v tomto 
odvetví bola atraktívna aj pre našich 
občanov, aby mohli pomôcť poľnohos-
podárom tú úrodu vypestovať aj zo-
zbierať a mohli si tak finančne vylepšiť 
svoju situáciu. Verím, že projekt prine-
sie veľmi dobré ovocie nielen v podobe 
ovocia a zeleniny, ale aj v podobe toho, 
že bude impulzom do ekonomiky,“ 
konštatoval minister financií Eduard 
Heger.

Milióny od štátu na sezónne práce

» red
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~ 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
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

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

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
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Dobrí ľudia nikdy skutočne
nezomrú.
Aj keď odídu z tohto sveta,
to podstatné čo sme na nich 
milovali ako úsmev, názory,
láskavosť tu zostane navždy.
Uchovajme si živú spomienku
na ich výnimočnosť...

15. júna uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý otec
František Tomášek zo Suchohradu.

S láskou spomína manželka,
syn a dcéry s rodinami.
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Dňa 18. 6. 2020 si so žiaľom v srdci
pripomenieme 1. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš milovaný

F�NTIŠEK HÁJEK
z Kostolišťa.

Aj keď si odišiel
a nie si medzi nami, 
v srdciach zostaneš 
stále s nami.

Spomína manželka Ružena, synovia Feri,
Vladi a 5 vnúčat s rodinami.
Prosíme o tichú spomienku.
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
JÚN

krátka
dodacia lehota
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš



MA20-24 strana - 5

SLUŽBYMALACKO 5

51
-0

11
1

Pri odbere so sebou vám dáme 20% zľavu
na celú objednávku. Ak nemôžete prísť,
tak vám hostinu radi privezieme domov.

Dostali ste chuť na husaciu hostinu?
Pripravíme vám pečenú húsku, fantastickú husaciu pečienku, čerstvé lokše,
domácu polievku a ďalšie chuťovky z našej domácej kuchyne a samozrejme
aj iné delikatesy, ktoré si môžete vychutnať na našej záhrade s detským rajom

Gurmánsky Grob Chorvátska 41
Slovenský Grob

Objednávajte na čísle: 0903 450 453, 0905 200 818
Menu nájdete na stránke: www.GurmanskyGrob.sk

. .)

• LETNÁ ZÁHRADA

• RODINNÉ POSEDENIE

• TEAMBUILDINGY

• OSLAVY, SVADBY

• DETSKÝ RAJ
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S láskou 
spomíname 
na nášho 
otecka, ded-
ka, praded-
ka  Alojza 
Horáka z Veľkých Levár pri 
príležitosti jeho nedožitých 
90. narodenín. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Syn a dcéry s 
rodinami.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01
» Predám Peugeot 406, 
1,8 benzín, r. v.: 1996, STK 
a EK do 7/2020, naj.: 230 
000 km, cena: 450€.Tel. 
0944461852
» Predám náhradné diely: 
motor, prevodovka, kolesá 
na Favorit 135L, kolesá nové 
na Škodu 120, lacno.Tel. 
0905794318
» Predám Citroen 112, r.v. 
1998.Tel. 0909229435

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim oktáviu alebo fa-
biu.Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo 
motocykel ČZ, Jawa, aj náhr.
diely a všetko od motoriz-
mu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto.
Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kúpim doma robe-
ný traktor-starý samo-
hyb.0944963682

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem slnečný 1-izb 
byt v centre Malaciek.Tel. 
0918950543
» Prenajmem 2 izbový byt v 
RD v Malackách v blízkosti 
nemocnice a zámockého 
parku (7 min pešo), kom-
pletne zariadený, vrátane 
el.sporáka, mikrovlnky, TV, 
WI-FI, práčky a satelitu, 
k dispozícii je 1 miesto na 
parkovanie, cena dohodou.
Tel. 0903140594
» V centre Ma dám do dlho-
dobého prenájmu zariad.
garsónku, samostatný 
vchod, pre 2 zamestnané 
osoby. Nástup júl 2020.Tel. 
0910190666
» Dám do prenájmu 1-izb 
zariadený byt v Rohožníku, 
pre 1 - 2 osoby, bez zvierat.
Tel. 0908831407
» Prenajmem v RD v MA.Tel. 
0910418101
» Prenajmem 2,5 izb.byt na 
Juhu, 0907640872

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 

15. júna 2019 bola inaugurovaná do 
funkcie prezidentka Slovenskej re-
publiky Zuzana Čaputová. V parla-
mente predniesla svoj prejav o stave 
spoločnosti, ktorému sa médiá i po-
litici venovali dostatočne. Už menej 
sa zaujímali o jej názory na to, v čom 
by sme sa mali poučiť z nedávnej 
krízy. Z jej zamyslenia vyberáme:

„Kríza, ktorá nás zastihla, má svoje 
tragické dopady na zdravie a životy ľudí. 
Ale má aj svoje pozitívne stránky. Uká-
zalo sa, že keď ako spoločnosť máme 
rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci. 

Prejavili sme veľkú dávku sú-
držnosti, solidarity a disciplíny. Boli sme 
ochotní prijať obmedzenia a správali 
sme sa naozaj príkladne. 

Kríza našim svetom otriasla a 
umožnila nám pozrieť sa na svet inak. 
Zastaviť sa, stíšiť sa a naplno prežiť to 
málo, čo nám po prijatí prísnych opat-
rení zostalo – kontakt so svojimi najbliž-
šími. 

Zrazu sme dýchali čistejší vzduch, 
na uliciach sme sa nemuseli vyhýbať toľ-
kým autám, ukázalo sa, že do obchodu 

nemusíme chodiť tak často, ako sme boli 
zvyknutí predtým a potvrdilo sa, že pra-
covať sa dá aj z domu. Uvedomili sme si 
hodnotu blízkosti, silu objatia, sociálne-
ho kontaktu. 

Začali sme sa viac zaujímať o príro-
du, lebo sme v nej našli útočisko v čase 
pandémie. Začali sme pozorne počúvať 
vedcov a expertov. Už vieme, čo zna-
mená samota a pocit vylúčenia zo spo-
ločnosti, keď sme zostali zavretí doma. 
Pocítili sme, akí sme slabí. Dnes už vie-
me, že krízu by sme nezvládli bez ľudí, 
ktorí často nedostávajú za svoju prácu 
adekvátnu odmenu - personál nemocníc 
a zdravotníckych zariadení, lekári a le-
kárky a všetci pracujúci v službách, kto-
ré nám v čase krízy zabezpečovali naše 
základné potreby - predavačky a preda-
vači v obchodoch, lekárnici a lekárničky 
a mnohí ďalší.

A to najdôležitejšie, čo nám kríza 
ukázala je, že bez obrovskej angažo-
vanosti ľudí a ochoty pomáhať jeden 
druhému, by sme to nezvládli. Myslime 
na to vždy, keď pred nami budú stáť ďal-
šie veľké výzvy a držme spolu aj naďa-
lej.“

Prezidentkin rok vo svetle pandémie

» redakčne krátené
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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
~ VODNÉ PRVKY
    (POTOKY, JAZERÁ)

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok
sobota

9.00 – 18.00
8.00 – 12.00

16
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KVALITA PRE REMESELNÍKOV
Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ 
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Automower® 430X 
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami 
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna Automower® 305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení. 
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov. 
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Husqvarna AutomowerAutomower® 430X430X
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna AutomowerHusqvarna Automower® 305305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁSZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ 
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Automower® 430X 
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami 
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna Automower® 305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení. 
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov. 
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁS

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

JARNÁ
AKCIA

Navštívte našu predajňu:

Bežná cena: 3 249 €

Akciová cena: 3 049 €

Husqvarna Husqvarna AutomowerAutomower® 430X430X
Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie 
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect 
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Husqvarna AutomowerHusqvarna Automower® 305305
Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité zá-
hrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický 
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

POKOSÍM
ZA VÁSZA VÁS
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 6. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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KIA RIO EXTRA  
so zvýhodnením až 1600 €

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Táto ponuka platí len na skladové vozidlá, bližšie informácie sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. 
Kombinovaná spotreba paliva: 5,5-6,4 l/100 km, emisie CO2: 126-146 g/km / WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. O odklad splátok na maximálne 3 mesiace 
s možnosťou predlženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona c. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 požiadať Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná osoba) alebo 
Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie pre zákazníkov 
o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na webovom sídle nášho financného partnera www.csobleasing.sk.

Zacnite žit znova naplno s programom  
#KiaSpoluVpohybe.
Predstavujeme vám jedinečný program #KiaSpoluVpohybe so 7 garantovanými istotami Kia, s ktorými získate 
prevratné šesťročné financovanie Kia Light s nulovým úrokom, historicky najnižšími splátkami a možnosťou ich 
odloženia až na tri mesiace, cenové zvýhodnenie až do 1600 €, ročnú dialničnú známku a plnú nádrž paliva 
zadarmo. K tomu, samozrejme, získate aj jedinečnú 7-ročnú záruku Kia. Neváhajte a využite 7 garantovaných istôt 
Kia pri kúpe modelu Kia Rio, teraz v akčnej výbave EXTRA už od 11 690 € s výbavou v hodnote 300 € zadarmo.  
Cenníková cena auta je 12 590 €, akciová cena 11 690 €. Uvedená výška splátky 158 €* obsahuje PZP a havarijné 
poistenie pri 25 % akontácii (2 922,50 €) a dĺžke splácania 72 mesiacov. Výška spracovateľského poplatku 
predstavuje 233,80 €, poplatok za prevod vlastníctva po ukončení je 70,14 €.
Všetky informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 nositeľom 
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

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

MESAČNE
VRÁTANE
POISTIEK158€*
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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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www.stksenica.sk

NOVÁ STK + EK
Priemyselná 278, Senica
tel.: 0911 791 471
          034/651 39 64

RÝCHLE
TERMÍNY

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

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

16
-0

18
3

FIRMA KIPA
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

10
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PROFESIONÁLNE PREVEDENÉ NÁSTREKY
POLYURETÁNOVOU PENOU PUR A PIR

FIRMA VRABČEK » 0903 712 878

Ideálne pre izoláciu a zateplenie podkroví
rodinných domov a priemyselných budov
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DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Vymením byt v Malackách, 
Stupavská ul., prízemie, 
rozloha 29 m2, vlastná ko-
tolňa, vlastné park.miesto, 
pivnica 2 m2 za byt bližšie k 
centru.Tel. 0944011168

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09
» Predám propan buta-
novú fľašu k šporáku.Tel. 
0903406475
» Darujem za odvoz plyno-
vý sporák s el.rúrou, plne 
funkčný, málo používaný. 
Malacky.Tel. 0907588191

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám kuratá na ďalší 
chov 1-týždňové a staršie, 
očistené 2,90 € / kg, živé na 
zabitie 1,90 € / kg, M. Cau-
ner, Kostolište 152. Tel. 0908 
151 966.Tel. 0911206783
» Predám akvarijné rybičky 
cichlidy africké, rôzne druhy.
Tel. 0907720276
» Predám jednoročného 
pyžmového káčera, prípad-
ne kačicu s mladými.Tel. 
0903406475
» Predám brojlerové kur-
čatá 1-dňové a staršie.Tel. 
0905835768
» Predám 2 baranov, cena 
dohodou.Tel. 0944682112
» Predám vrecovanú pše-
nicu 100 kg za 20eur. č.t. 
0917980931

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, 
odznaky, mince, staré hodi-
ny, trofeje.Tel. 0903416726

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353

ZOZNÁMENIA 16
» Hľadám si priateľku od 45 
do 49 r.Tel. 0915204433
» Som 70 r vdovec hľa-
dám gazdinú družku. Tel. 
0907343983

Občianska
riadková
inzercia

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

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

V týchto dňoch si ešte niektorí one-
skorenci preberajú na poštách po-
zdravy od správcov bytových spo-
ločenstiev. Do konca mája mali byť 
totiž doručené vlastníkom bytov 
vyúčtovania nákladov. Lenže, čo ak 
niečo nesedí?

Ak vlastník bytu nie je spokojný s 
výsledkom reklamácie ročného vyúč-
tovania nákladov za plnenia služieb 
spojených s užívaním bytu, môže sa 
obrátiť na Štátnu obchodnú inšpekciu. 
Toto právo však majú iba vlastníci v 
tých bytových domoch, ktoré sú spra-
vované na základe zmluvy o výkone 
správy správcovskou spoločnosťou.

Doba reklamácie a úhrady preplat-
ku alebo nedoplatku je vždy uvedená 
na ročnom vyúčtovaní alebo v zmlu-
ve o spoločenstve alebo v zmluve o 
výkone správy. Štandardná lehota na 
reklamáciu je do 30 dní od doručenia 
vyúčtovania. Reklamácia by mala byť 
vybavená podľa zákona o ochrane 
spotrebiteľa tiež do 30 dní. Najskôr by 
ste mali nedoplatok zaplatiť a potom ho 
reklamovať.

Ak dom spravuje spoločenstvo 

vlastníkov bytov, reklamáciu treba ad-
resovať rade, ktorá je dozorným orgá-
nom. Ak sa so spoločenstvom vlastník 
nedohodne, o spore môže rozhodnúť 
súd. To sú však krajné riešenia.

Najefektívnejšou sa stále zdá ces-
ta vznesenia námietky vedeniu spolo-
čenstva vlastníkov bytov a to požiadať, 
aby rokovalo so správcom bytového 
spoločenstva. Spravidla je to schodná 
cesta, niektoré položky sa dostávajú 
do vyúčtovania naozaj omylom a nikto 
nemá problém ich opraviť. Ak je námie-
tok viac, dobrý správca vykoná revíziu 
vyúčtovania položku po položke, zvolá 
schôdzu vlastníkov a na nej vysvetlí 
jednotlivé sumy.

Niekedy si problémy vo vyúčtovaní 
spôsobujú aj vlastníci sami, napríklad, 
ak včas neaktualizujú počet obyvate-
ľov bytu a podobne.

Námietky k vyúčtovaniu 
nákladov za byt

» red
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KLIMATIZÁCIE
za mimosezónne ceny!

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

0910 111 100
0905 744 062

predaj   montáž   servis
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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

52
-0

06
3

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností 
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na 
tel.č. 0907 121 212 resp. na 

e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca 
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností, 
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím 

našich technických, právnych a finančných služieb.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
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Dám do prenájmu

Tel. 0905 619 360
MA, Nádražná ul.

obchodný priestor 
80 m2 (prízemie)

kanceláriu
21 m2 a 11 m2 
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16
-0

14
1

OKULIARE DO DOMU
NEMUSÍTE NIKAM CHODIŤ

PRÍDEME AŽ K VÁM

MOBIL: 0944 077 229
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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Lesy SR ako jediné na svete zabez-
pečujú plemenný chov plemena 
norika muránskeho. Kone z tohto 
chovu sú využívané najmä na prácu 
v lese.

„Dnešný človek si zvykol počítať 
konské sily pod kapotou. Myslím, že 
sa budeme musieť vrátiť k inému spô-
sobu, k rátaniu konských síl v našich 
lesoch. Verím, že k tomu prispeje aj 
obdobie, ktoré práve prežívame. Musí-
me sa vrátiť k prameňom a skutočným 
hodnotám a k nim živá konská sila, 
ktorá sprevádza človeka po tisícročia, 
jednoznačne patrí,“ povedal Ján Mi-
čovský, minister pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR.

„Kone z nášho chovu sú využíva-
né predovšetkým na prácu v lese. Do 
dnešného dňa sme odchovali celko-
vo 3 893 koní. Venujeme sa nielen ich 
zdravotnej starostlivosti, ale aj výcho-
ve a tréningu. Naše noriky sú unikátne 
tým, že sú väčšinu roka vo voľnej príro-
de.“ Chov bol založený v roku 1950 na 
Muránskej planine. Ako šľachtiteľský 
chov bol uznaný v roku 1995. Od roku 
1997 je chráneným chovom a génovou 
rezervou norika muránskeho.

„Do našich lesov potrebujeme viac 
koní, pretože si to vyžaduje šetrné, prí-
rode blízke hospodárenie v lesoch. Mu-
síme dať viac peňazí nielen do podpory 

tohto chovu, ale aj lepšie zaplatiť ľudí, 
ktorí s týmito koňmi v našich lesoch 
pracujú a budú pracovať. Je to ťažká 
práca na sedem dní v týždni. Musíme 
preto podporiť aj stredné školstvo.“ 
zdôraznil Ján Mičovský, minister pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Mladé kone už od veku dvoch me-
siacov chodia na pastvu vzdialenú nie-
koľko kilometrov s prevýšením 100-300 
m. Od jedného roka až do dospelosti sú 
kone od mája do októbra na vonkajších 
pastvinách, kde sú celé obdobie vysta-
vené vonkajším poveternostným pod-
mienkam. Denne chodia za vzdialenou 
pastvou a v noci sú ustajnené v ohra-
dách bez prístreškov. Takéto náročné 
podmienky zvyšujú odolnosť ich orga-
nizmu. To je dôležitým predpokladom 
pri ich využití pri práci v lese.

Zelené slovenské lesy 
potrebujú viac koní

» red
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Duklianskych hrdinov 5, Malacky (oproti Gajdárovi)
tel.: 0940 64 00 64

náradia

• predaj 
• prenájom

Prívesné vozíky
Pongratz a Agados
už aj v Malackách
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Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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.
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

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

ZN
ÍŽ

EN
IE
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EN
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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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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
16
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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Tel. 0910 644 981 

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
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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
33
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

Akcia predĺžená do 13.7.ĺžená do 13.7.
Široký sor	ment hutníckeho materiálu za vynikajúce ceny!

Ohyby priamo na mieste v našej ohybárni.
Široký sor	mŠiroký sor

Premac obrubník
parkový sivý 100/20/5
1,45 €/ks s DPH

Premac KLASIKO
KOMBIFORMÁT 6 cm
mušľová alebo sivo-grafitová
11,99 €/m2 s DPH

V sobotu 20. júna otvárame letnú stavebnú sezónu!

Tešíme sa na Vás na jej zahájení v Lakšárskej Novej Vsi.

Čakáme na Vás my, cigánska, guláš, pivo a kofola.

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
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HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

0915 645 146
www.izoldetail.sk
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR
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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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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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0907 721 667, Malacky

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

PREDAJ / MONTÁŽ / SERVIS
0907 598 168

3,5 Kw  999 €
s montážou
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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

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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www.pumptrack.sk

www.pumptrack.sk
www.bratislavskykraj.sk

Bratislavský samosprávny kraj vás pozýva na ofi ciálne otvorenie
Pumptrackovej sezóny 2020

v Bike parku Zochova chata v Modre

13. 6. 2020 sobota
Ofi ciálne otvorenie areálu Bike park Pumptrack Zochova Chata
+ tréning pre verejnosť s majstrom sveta Filipom Polcom 

10.00 – 15.00
-  účasť Filipa Polca – koučovanie účastníkov tréningov, 

autogramiáda, fotenie s fanúšikmi
–  exhibície profi  jazdcov
–  trénovanie pod dohľadom skúsených jazdcov
–  požičovňa bicyklov, kolobežiek, skejtbordov a ochranných 

prvkov

14. 6. 2020 nedeľa
Preteky Pumptrack Slovakia pre verejnosť:

10.00 – 14.00 
– jazdenie na Pumtpracku, trénovanie, registrácia pretekárov
–  exhibície profi  jazdcov
–  trénovanie pod dohľadom skúsených jazdcov
–  požičovňa bicyklov, kolobežiek, skejtbordov a ochranných 

prvkov

14.30 – 15.30 
–  preteky Pumptrack Slovakia pre verejnosť (meranie časov, 

vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien pre víťazov)
–  účasť Filipa Polca – koučovanie účastníkov tréningov, 

autogramiáda, fotenie s fanúšikmi
–  požičovňa bicyklov, kolobežiek, skejtbordov a ochranných 

prvkov
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 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 1090 € • 2-hrob od 1290 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.skMALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

HUTNÍCKY
A INŠTALAČNÝ
MATERIÁL

KÚPEĽŇOVÉ
ŠTÚDIO

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM,
ŠACHTY, TRYSKY, RÚRY Našou vizitkou je spokojnosť

zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Vykonávame 
všetky druhy 

stavebných prác 
izolácie striech 
opravy domov 

za výhodné ceny

0902 272 708
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Vlastníctvo nebytových priestorov 
je upravené rovnako, ako vlastníc-
tvo bytov, zákonom č. 182/1993 Z. z. 
o  vlastníctve bytov a  nebytových 
priestorov (ďalej len ako „Zákon“). 

Nebytovým priestorom rozumieme 
miestnosť alebo súbor miestností, ktoré 
sú určené na iné účely ako na bývanie, 
pričom je podstatné zdôrazniť, že neby-
tovým priestorom nie je príslušenstvo 
nebytového priestoru a  ani spoločné 
časti a  zariadenia domu ako napríklad 
chodby, schodiská a  podobne. Neby-
tovým priestorom sú najčastejšie kan-
celárske a  skladovacie priestory, alebo 
priestory ako predajne či prevádzkarne 
podnikov.

S  vlastníctvom nebytového priesto-
ru sú rovnako, ako s vlastníctvom bytu, 
spojené aj spoluvlastnícke podiely 
na  spoločných častiach a  zariadeniach 
stavby, v  ktorej je nebytový priestor 
umiestnený a veľmi často aj spoluvlast-
nícky podiel na pozemku, na ktorom je 
predmetná stavba postavená. Okrem 
toho k  vlastníctvu prináleží taktiež 
vlastníctvo príslušenstva nebytového 
priestoru.

Vlastníctvo k nebytovému priesto-
ru sa prevádza a nadobúda, okrem iné-
ho, na základe Zmluvy o prevode vlast-
níctva k  nebytovému priestoru. Okrem 
podstatných náležitostí zmluvy podľa 
Občianskeho zákonníka, musí takáto 
zmluva obsahovať aj iné podstatné ná-

ležitosti, ktorými sú presná špecifikácia 
nebytového priestoru. To znamená, že je 
potrebné uviesť, kde sa nebytový priestor 
nachádza, teda vymedziť jeho umiest-
nenie adresou, súpisným číslo stavby, 
poschodím a číslom nebytového priesto-
ru, a  taktiež špecifikovať pozemok, na 
ktorom je stavba postavená. Ďalej je 
potrebné uviesť popis jeho príslušenstva 
a jeho rozlohu v m2. Okrem týchto úda-
jov je potrebné vymedziť aj prevádzaný 
spoluvlastnícky podiel na spomínaných 
spoločných častiach a spoločných zaria-
deniach, prislúchajúcich k nebytovému 
priestoru. Napokon je potrebné uviesť 
aj prípadný spoluvlastnícky podiel na 
pozemku, resp. pozemkoch. Rovnako, 
ako pri vlastníctve bytov, je potrebné 
k  zmluve priložiť pristúpenie k  zmluve 
o správe, resp. k zmluve o spoločenstve 
vlastníkov, a taktiež potvrdenie o neevi-
dovaní nedoplatkov predávajúceho ku 
dňu prevodu.

Zmluva v  dvoch vyhotoveniach je 
spolu s vyhlásením správcu, resp. pred-
sedu spoločenstva a dokladom o zapla-
tení správneho poplatku vo výške 66,00 
EUR, prílohou návrhu na vklad vlastníc-
keho práva do katastra nehnuteľností.

Vlastníctvo nebytových priestorov

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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Rovesnícka mediácia v Spojenej
škole sv. Františka Assiského

Končí sa školský rok a každý z 
nás sa rozbehne do sveta, sme 
totiž deviataci a máme pred sebou 
novú etapu života. S láskou 
budeme spomínať na našu cirkev-
nú školu a život v nej. Rozhodli 
sme sa stať mediátormi, aby sme 
mohli pomáhať riešiť situácie v 
triedach, ktoré pripomínajú malé 
boje a hľadá sa víťaz. Naučili sme 
sa, že v kon�ikte nemôžeme 
hľadať ani víťaza a ani porazené-
ho. Na našej ceste sme pochopili, 

že najväčším víťazstvom dvoch 
strán, ktoré spočiatku súperia o 
„svoju pravdu“ je to, keď dokážu 
vzájomne porozumieť tomu druhé-
mu a nájsť konsenzus.

Dva roky práce na projekte 
Rovesnícka Mediácia v Škole, 
sponzorovanom z fondov EÚ 
Erasmus+, nám dali príležitosť 
spoznať samých seba a porozumieť 
vlastným emóciám a tiež emóciám 
tých druhých. Naučili sme sa klásť 
otázky a aktívne počúvať, komuni-

kovať v ťažkých situáciách a byť 
viac empatickí. 

V druhom polroku tohto školské-
ho roka nás okolnosti súvisiace s 
pandémiou Covid-19 prinútili 
prispôsobiť náš pôvodný zámer 
navštevovať žiakov v triedach a 
pomáhať im riešiť drobné kon�ik-
ty. Nakoniec nás spoznali 
prostredníctvom webkamery na 
ranných stretnutiach. Sústredili 
sme svoju pozornosť na prevenciu 
kyberšikany, pretože tento druh 
šikany je v poslednom čase veľmi 
rozšírený pre svoje „výhody anony-
mity“. Snažili sme sa žiakom 
priblížiť základné pojmy on-line 
komunikácie, zásady zverejňova-
nia vlastných údajov a najmä to, 
čo majú robiť v prípade, keď sa 
stanú obeťou anonymného útoční-
ka. Našou úlohou bolo byť pre 

žiakov spojencami, ktorí  ich 
vypočujú a pomôžu im spojiť sa s 
kompetentnými ľuďmi a odborník-
mi na kyberšikanu.

Naše pôsobenie v škole nekončí, 
predávame štafetu mladším 
žiakom z ôsmeho ročníka a spolie-
hame sa na nich. S vierou, že sa z 
nich stanú ľudia, ktorí nezištne 
pomáhajú druhým, im  želáme 
veľa radosti a úspechov v 
školskom roku 2020/ 2021. 

Samuel Vrlák, Michal Augusto-
vič, Lenka Ježeková, Klárka 
Trnková, Katka Pavlová, Daniela 
Osadská, Simona Kordošová, 
Linda Hrdlovičová, Tereza 
Látečková a Ema Janečková.
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BluEvolution
82 mm

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

BluEvo
82 mm

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk
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NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

www.123pozicovna.sk
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Hľadáme
brigádnikov
Čistiace, upratovacie a servisné práce  
v automobilovom priemysle

možnosť týždenného vyplácania.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

od 35 €/deň v čistom 
+ príplatky 
devínska nová ves
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 13.07.2020

195 €
CENA 

KURAM
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackach

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• TLAČIAROV 
• ROBOTNÍKOV do výroby

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov

• KNIHÁROV - rezačov

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

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

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

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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VÝROBA VÝLISKOV Z PLECHOV
Mzda od 1100 € bru�o + stravné lístky 3,83 €,

práca na 4 zmeny (12 hod.), doprava smer:
Senica, Skalica, Šaš�n-Stráže

OPERÁTOR BALENIA
Mzda 3,77 €/hod. bru�o + príplatky + bonusy
+ stravné lístky 3,83 €, 12 hod. zmeny, víkendy
voľné, doprava zdarma smer: Senica, Skalica,

Kúty, Vysoká pri Morave
valachovicova@prorsum.sk

0914 350 301 • www.prorsum.sk

OPERÁTOR VÝROBY - Malacky - IHNEĎ
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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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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

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

Povedal to Michael Jordan. Americ-
ká basketbalová legenda Michael 
Jordan počas najbližších desiatich 
rokov venuje 100 miliónov dolárov 
organizáciám bojujúcim za rasovú 
rovnoprávnosť a sociálnu spravod-
livosť. 

Na sociálnych sieťach vysvetlil, že 
prostriedky majú pomôcť „zabezpečiť 
rasovú rovnosť, sociálnu spravodlivosť 
a lepší prístup na vzdelanie“.

„Na čiernych životoch záleží. Toto 
nie je kontroverzné vyhlásenie. Až kým 
nebude odstránený rasizmus, ktorý je 
v ľuďoch hlboko zakorenený a umož-
ňuje zlyhávanie inštitúcií tejto krajiny, 
dovtedy budeme odhodlane brániť a 
zlepšovať životy čiernych ľudí,“ uvádza 
sa tiež v Jordanovom stanovisku. Päť-
desiatsedemročná niekdajšia hviezda 
Chicaga Bulls v NBA je aktuálne ma-
jiteľom klubu Charlotte Hornets. Má 
aj vlastnú obchodnú značku, ktorá 
spolupracuje so známym výrobcom 
obuvi a tá venuje na rovnaké ciele ako 
Jordan ďalších 40 miliónov USD počas 
najbližších štyroch rokov. Už krátko po 
vražde Jordan vyhlásením reagoval na 
úmrtie Georga Floyda v Minneapolise, 
ktorý zomrel 25. mája počas zatýkania, 
keď jeden z policajtov kľačal na jeho 
krku až kým Afroameričana nezadusil. 
„Cítim veľký smútok a bolesť. Chápem 
aj frustráciu všetkých ľudí. Stojím na 
strane tých, ktorí sú proti rasizmu a 

proti násiliu v našej krajine. Máme toho 
dosť,“ vyhlásil niekdajší basketbalista.

Michael Jordan sa narodil 17. febru-
ára 1963 v Brooklyne. Je považovaný za 
najlepšieho hráča basketbalu v histórii. 
Svoju basketbalovú kariéru začal na 
Univerzite of North California at Chapel 
Hill, kde bol v sezónach1981 - 1982 vy-
hlásený za najlepšieho univerzitného 
nováčika na východe USA. Za univerzi-
tu hral ešte dva roky. Roku 1983 vyhral 
Naismithov pohár pre najlepšieho hrá-
ča a o rok neskôr aj Woodenov pohár. 
V roku 1984 opustil univerzitu a stal sa 
profesionálnym hráčom Chicago Bulls 
v NBA. V roku 1984 vyhral letné olym-
pijské hry v Los Angeles.

Vrcholovú časť svojej kariéry odo-
hral v tíme Chicago Bulls, neskôr sa 
stal spolumajiteľom Washington Wi-
zards a nečakane zaň v rokoch 2001 – 
2003 nastúpil ako hráč.

„Na čiernych životoch záleží...“ 

» red

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU 
POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

(650 EUR/mes. brutto). T.: 0903 730 423
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Prijmeme
predavačku/čašníčku

do cukrárne 
v Malackách

TEL.: 0948 632 663
Plat: 800 € bru	o
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Kaviareň Juh 
Poliklinika hľadá 

BRIGÁDNIKOV
Plat 3,50 EUR/h brutto

Tel.: 0904 646 300

16. júna 1919    
vznikla Slovenská republika rád.

18. júna 1815    
bol v bitke pri Waterloo Napoleon Bonapar-
te definitívne porazený.

Výročia a udalosti
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