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Týždenne do 27 450 domácností

Subjektívne a objektívne

0908 437 079

Veľká úspora peňazí
a času.

www.krtkozahorie.sk

94-0096

ROZVOZ ZDARMA!
Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00
MALACKY, Kozia 46/B
41-0015

www.zatopime.cz
+421 905 471 325

0915 879 349

PREDAJ NOSNÍC

Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

KANALIZÁCIE

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.

0917 568 470

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

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

Záhorácka 12, Malacky

/panska konfekcia malacky

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

10-0001

Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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10-0018

16-0068

www.cistyodpad.sk

10-0144

NONSTOP
0908 151 982

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

0948 650 959

16-0185

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

ČISTENIE

VÝVOZ ŽÚMP

Mgr. Vlasta
Hlaváčová
0911 310 555

KAMENÁRSTVO
Prvých 50
zákazníkov

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

So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

KANALIZÁCIA?

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

0917 466 250

0905 621 229

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

10-0047

• čistenie kožených
sedačiek

UPCHATÝ
ODPAD?

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

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

Karol Mikláš

TEPOVANIE

• upratovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

HĹBKOVÉ

16-0030

ing. kubaška

16-0053

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

10-0031

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory
konformné, teda, prispôsobené sa prevažujúcim či dominantným názorom,
požiadavkám, normám, moci. A peniazom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ.
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.
Kto ich nemá, má smolu. V takejto
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca,
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy
stačia iba varovné a dobromyseľne znejúce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž
slová“, alebo im významovo podobné.
Takže sto dní vlády z môjho naozaj
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu,
na to, v akom stave vláda prevzala štát,
štátnu kasu, mnohé inštitúcie.
Lenže – mohlo by to byť aj
lepšie. A na to lepšie asi čakáme všetci ako to povestné kura – veď viete na čo.
Uvidíme o ďalších
sto dní – s pozdravom a želaním v
lepšie časy

52-0009-1

Tento rok to však naša výkonná moc
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlastne, asi už počas nich, si členovia vlády
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť
katastrofu s menom pandémia na veľmi
blízkom obzore, takpovediac hneď za humnami. A to aj napriek nedisciplinovanosti
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll
pán Hyde z novely škótskeho spisovateľa
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886.
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tragédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.
Mieša sa nám subjektívno s objektívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlastné „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“
nie sme schopní mať, ale preberáme tie
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racionality a poznania reality.
Je pravda, že mať vlastný názor aj
v dnešných dobách je iba púho-púha

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

10-0014

Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou)
má za sebou sto dní od nástupu do funkcie a začiatku plnenia si svojej hlavnej
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delegované spravovanie „vecí verejných“.

Najlepší výber KOTLOV
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Kedy sa premlčí nárok vyplývajúci zo
záväzku podľa Obchodného zákonníka ? Aké má premlčanie dôsledky a ako
postupovať v prípade, že je záväzok
alebo pohľadávka premlčaná?
Premlčanie je zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) všeobecne upravené
v ustanovení § 397. Všeobecná premlčacia
lehota je podľa Obchodného zákonníka 4 roky. Predstavuje podstatný rozdiel
oproti úprave premlčania v Občianskom
zákonníku, kde je stanovená všeobecná
premlčacia lehota len 3 roky. Obchodný zákonník môže pre jednotlivé zmluvné typy
ustanovovať špecifické (spravidla kratšie)
dĺžky premlčacích lehôt. V prípade, že
Vaša spoločnosť vystavila napríklad faktúru inej spoločnosti, povedzme za dodanie
tovaru, pričom túto faktúru Váš obchodný
partner neuhradil ani po splatnosti, odo
dňa nasledujúceho po dátume, ktorý bol
stanovený ako deň splatnosti predmetnej
faktúry, je prvým dňom omeškania Vášho dlžníka. Od tohto dňa začína zároveň
plynúť 4 ročná premlčacia lehota, pretože
tento deň je prvým dňom, kedy je možné
uplatniť Vašu pohľadávku na súde. Inými
slovami, pokiaľ si pohľadávku neuplatníte
na súde žalobou do 4 rokov od začiatku
omeškania dlžníka, pohľadávka sa premlčí. Uvádzame, že predmetná lehota je lehotou hmotnoprávnou, a teda žaloba musí
byť súdu doručená najneskôr posledný deň
predmetnej lehoty. Podaním žaloby na súd

sa premlčacia lehota prerušuje a spočíva.
Veľmi podstatnou skutočnosťou pri
premlčaní je uplatnenie námietky premlčania dlžníkom. Súd totiž na premlčanie
neprihliada z úradnej povinnosti (teda
automaticky), ale len na námietku dlžníka. Po vznesení námietky premlčania
dlžníkom je dlžník oprávnený odmietnuť
plnenie, súd nemôže uložiť žalovanému
povinnosť takúto pohľadávku splniť.
Spolu s pohľadávkou zaniká aj jej príslušenstvo, ako úroky a úroky z omeškania.
Nemožným sa stane aj vzájomné započítanie pohľadávok. Dlžník síce môže záväzok dobrovoľne splniť, plnenie nebude
bezdôvodný obohatením, ako pri preklúzií
(zániku práva), avšak súd ho k uvedenému
zaviazať nemôže.
Premlčanie je veľmi častým spôsobom celkového nesplnenia záväzku. Pokiaľ sa chcete vyhnúť vzneseniu námietky
premlčania, odporúčame Vám nečakať
s uplatnením svojho práva na súde. Pokiaľ ste dlžníkom, vznesenie námietky
premlčania voči premlčanej pohľadávke je
najkratší a najefektívnejší spôsob zániku
Vášho dlhu. Po vznesení námietky premlčania je preto už len na dohode strán, aký
postup ďalej zvolia.

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

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

OPRAVY STRIECH
kvalitne • rýchlo • lacno
KONTAKT: 0903 427 569

10-0138

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

61_0166

redakcia:

Premlčanie

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

10-0040

MALACKO
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Stupava

OBKLADY A DLAŽBY

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

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

INZERCIA

0908 979 469

CHUDÍK » KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

0907 721 667, Malacky

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

16-0036

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

www.annastudio.sk

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

10-0038

západné Slovensko

16-0008

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

16-0064

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

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

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

16-0019

16-0160

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

BÝVANIE, SLUŽBY

MALACKO

3

náradia

10-0152

www.123pozicovna.sk

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

85_0427

NAČO
KUPOVAŤ
K
drahé
náradie,
PRÍĎTE
SI
P
ho
h k nám
POŽIČAŤ

KLIMATIZÁCIE

za mimosezónne ceny!
montáž

servis

0910 111 100
0905 744 062

0911 566 799

16-0021

16-0047

www.klimatizacia.info

0904 466 799
10-0066

predaj
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Musím sa ozvať – vlastne - chcem sa ozvať

Dňa 12. 7.
2020 uplynie 15 rokov
od odchodu
do večnosti
našej drahej
Anny Noskovej z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra, zať, brat, vnúčatá
s rodinami. Odpočívajte v
pokoji.

Výročia a udalosti
začala prvá diaľková železničná trať pravidelnú prevádzku medzi
britskými mestami Birmingham a Liverpool.

4. júla 1837

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám Citroen Xara Picasso 1,8 benzín, 86.000
km, r.v. 2003, veľmi zachovalý, aut.klimatizácia, + 4
náh.kolesá, Malacky.Tel.
0907170009
» Predám Citroen r.v. 1998.
Tel. 0909229435
» Predám motor zn. Slávia
dvojvalec.Tel. 0915284292
» Predám Peugeot 406, 1,8
benzín, r. v.: 1996, STK a EK
do 7/2020, naj.: 230 000
km, ťažné, pojazdné, vhodné na náhradné diely, cena:
200€. Tel.: 0944 461 852

Malacky

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

Zdravotné stredisko

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

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

0905 324 657

www.mavet.sk

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

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

kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhradné
diely, trofeje, všetko od motorizmu.Tel. 0903818122
» Odstránim autovrak, šrot,
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

16-0066

Dňa 12. VII.
2020 uplynie
20 rokov, čo
nás navždy
opustil náš
milovaný
manžel a otec Ivan Fiala
z Malých Levár. S láskou a
úctou spomína manželka
Elena a dcéry Ivana, Katka,
Veronika s rodinami.

za Váš signál, ktorý ste vyslali do spoločnosti tým, že ste nenechali padnúť
Vaše grantové schémy a umožnili ich
pokračovania. Sme divadelníci a silne
vnímame komunikačný kód. Pre nás
ste týmto Vaším gestom prijali nezávislú kultúru naspäť pod kultúrnu strechu
a vrátili do diskurzu o kultúrnom dianí.
Zostáva nám veriť, že teraz sa k tomuto Vášmu „kultúrnemu vyhláseniu“
Dnes musím konštatovať, že sa pripoja aj ďalšie župy a kolegovia županiečo obracia. Bratislavský a Trnavský ni, verte, boli by sme im vďační.
samosprávny kraj predsa len našiel
Ešte raz ďakujem a verím, že týmto
nejaké peniaze pre nezávislú kultúru sa náš dialóg o mieste nezávislej kultú– že by som sa teda mýlila? – To zatiaľ ry v spoločnosti len začína.“
neviem, ale považujem však za dôležité
A preto som vďačná regionálnym
na túto skutočnosť reagovať, napísala novinám, že tento list ako začiatok diasom v mene divadelníkov i iných akté- lógu o mieste nezávislej kultúry v kulrov obom županom list. Tu je:
túrnom dianí môžem sprostredkovať aj
„Vážený pán župan Droba,
širokej verejnosti. Čaká nás ešte dlhá
ako Prezidentka Akadémie divadel- cesta, ale už sme na ňu vkročili...
ných tvorcov si považujem za povinnosť tak, ako sme sa za Klub nezávislých divadelníkov na Vás obrátili
listom, keď ste ohlásili zrušenie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a
vyhlásili nezávislej kultúre 0 eur zareagovať aj teraz, keď sa tak vlastne vďaka
Vám i Nadácii Tatrabanky nestalo.
Vážený pán župan Viskupič,
dovoľte však poslať tento ďakovací mail aj Vám.
Rada by som obom Vám nielen v
mene nezávislých divadelníkov, ale v
» Viki Janoušková
mene všetkých nezávislých i zriaďovaných aktérov kultúry, poďakovala
nezávislá divadelníčka

16-0018

SPOMIENKY
Odišla, ale
všetko krásne, čo nám
o dov zd a l a ,
zostáva v našich srdciach.
Dňa 28. 6. 2020 sme si
pripomenuli 25. výročie, čo
nás navždy opustila naša
drahá mamička, babička,
prababička Valéria Sirotová z Plaveckého Štvrtka. S
láskou a úctou spomínajú
synovia, dcéry, nevesty,
zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá.

Článok, ktorý vyšiel v tomto periodiku 5. 6. 2020 a ktorý som napísala
pod názvom Škrtá sa všade, ale na
nulu?, mal nasledovný záver: „Tak
len toľko sa stalo tou sumou 0 eur pri
dotáciách zatiaľ len bratislavského
a žilinského kraja. - Legitimizoval
sa nezáujem o nezávislú kultúru... Hm. Chcela by som sa mýliť...!“

Výročia a udalosti
bol za menovú jednotkou USA jednomyseľne zvolený dolár.

6. júla 1785

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

03

16-0001

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

10-0012

Občianska
riadková
inzercia

16-0031

4

BÝVANIE, SLUŽBY
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10-0153

MALACKO

Zažite neopakovateľnú
rodinnú dovolenku
v Tatrách

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

49-0027

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU
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16-0207

BRNIANSKA 4

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám 70á stav.pozemok v Plaveckom Štvrtku,
všetky inžinier.siete, cena
70 € / m2.Tel. 0904644830
07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Vymením byt v Malackách, Stupavská ul.,
prízemie, rozloha 29 m2,
vlastná kotolňa, vlastné
park.miesto, pivnica 2 m2
za byt bližšie k centru.Tel.
0944011168
» Predám panelovú garáž 22 m2 (pozemok v OV),
Malacky Juh, cena 12.000
+ dohoda. Tel. 0948091425
08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Predám propan butánovú
fľašu k šporáku, Kostolište.
Tel. 0903406475
» Kto by mi mohol darovať
obývaciu stenu za odvoz?
Ma a okolie. Ďakujem.Tel.
0949688583
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
» Predám jedálenskú alebo obývačkovú stenu 60€
a kozmetické lehátko 100€
0902313813
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám brojlerové kurčatá 1-dňové a staršie.Tel.
0905 835 768
» Predám 2 baranov, cena
dohodou.Tel. 0944682112
» Predám čínske kačice aj
s mladými 2-týžd a 3-týžd,
Kostolište.Tel. 0903406475
» Predám kuratá na ďalší chov
1-týždňové a staršie, očistené
2,90 € / kg, živé na zabitie 1,90
€ / kg, M. Cauner, Kostolište
152. Tel. 0908 151 966.Tel.
0911206783
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

VEĽKÁ

Situácia na našich vodných nádržiach
na Slovensku je naozaj vážna. Potvrdilo to aj moje stretnutie s rybármi a vedením Slovenského rybárskeho zväzu
(SRZ) na Zemplínskej šírave.

podnety a výhrady rybárov, ktoré budeme
tlmočiť vedeniu SVP š.p., ale aj Ministrovi životného prostredia SR. Súčasný stav
sa musí zmeniť. Je potrebné, aby sporné
prenájmy pozemkov a zmluvy preverilo
nové vedenie Slovenského vodohospodárRybári, ktorí sa desiatky rokov starajú skeho podniku a Najvyšší kontrolný úrad
nielen o zarybňovanie, ale aj o čistotu, ko- SR. Bude potrebné zmeniť aj legislatívu a
senie a poriadok, sa postupne stávajú neže- interné smernice SVP, aby sme do budúclanými návštevníkmi. Tajomník Prezídia a nosti zabránili pochybným prenájmom
Rady SRZ Ján Kohút potvrdil, že podobné pozemkov v okolí vodných nádrží. Podľa
problémy majú rybári nielen na Šírave, ale môjho názoru by mali byť o plánovaných
aj na ďalších vodných tokoch a nádržiach prenájmoch dopredu informované všetky
na Slovensku.
dotknuté organizácie, nielen obce, v ktoSituácia sa podľa rybárov zhoršila rých katastri sa pozemky nachádzajú, ale aj
odkedy začal Slovenský vodohospodársky Slovenský rybársky zväz, Krajské a oblastpodnik (SVP) prenajímať pozemky v okolí né organizácie cestovného ruchu.
vodných nádrží súkromným firmám a podZároveň je neprípustné, aby rybárske
nikateľom. Niektoré verejné pláže a rybár- organizácie, ktoré niekoľko rokov žiadajú
ske miesta sa tak menia na privátne zóny, o prenájom pozemkov, boli zo strany štátu
ktorých nájomcovia častokrát znemožňujú doslova ignorované, a pritom sú uprednostprístup k vode nielen rybárom, ale aj re- ňované niektoré firmy - podnikatelia, ktorí
kreantom a turistom. Predseda Mestskej menia verejné pláže na privátne zóny, v
organizácie SRZ Michalovce Vladimír Šaffa ktorých obmedzujú pohyb a prístup nielen
potvrdil, že situácia zašla až tak ďaleko, že rybárom, ale aj širokej verejnosti.
rybári majú obavy aj o budúcnosť a kvalitu
organizovania rybárskych súťaží, ktoré si
vybudovali zvučné meno nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe – napríklad
medzinárodná súťaž Zemplínsky kapor,
Šíravský pleskáč a usporadúvanie detského
rybárskeho tábora, ktorý sa koná každoročne práve v stredisku Paľkov na Zemplínskej
šírave.
» Milan Potocký
Spolu s kolegom, poslancom NRSR
Poslanec NRSR (FB)
Vladom Zajačikom sme pozorne počúvali

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

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

JARNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY
Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Set obsahuje stroj, 2 x akumulátor
AK 30 a nabíjačku AL 101.

AKCIA
469.00
SET

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

ZADARMO

AKCIA

+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

ZADARMO

AKCIA
249.00.00
299

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

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

KONSAD

www.metiron.sk

Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika
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AKCIA

druhý
akumulátor

Krovinorez
STIHL FS 55

KONSAD s.r.o.

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok 9.00 – 18.00
sobota
8.00 – 12.00

SET

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, 2 x akumulátor
átor
AK 30 a nabíjačku
u
AL 101.

999 €

0907 598 168

AKCIA
399.00

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

s montážou

PREDAJ / MONTÁŽ / SERVIS

druhý
akumulátor

ZADARMO

KLIMATIZÁCIA
3,5 Kw

AKCIA

6

Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0105

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

Rybárov vytláčajú z brehov vôd

16-0163

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Dám do prenájmu 2-izbový byt v Malackách, 58 m2,
od augusta, cena 550 €/
mesiac.Tel. 0948002614
» V centre Malaciek dám
do dlhodobého prenájmu
zariadenú garsónku v rod.
dome, vchod z ulice, dvor.
Pre 2 zamestnané osoby.
Tel. 0910190666
» Prenajmem 2,5 izb.byt na
Juhu, 0907640872
» Dám do prenájmu veľký
1-izb byt v centre Ma,cena 420 € s energiami. Tel.
0903214187

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0129

Občianska
riadková
inzercia

RYBÁRSTVO / SLUŽBY

36-0007

6

SLUŽBY

MALACKO

7

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

4.50
ŠATY LOVE

TRIČKO CITY

6.00

10-0015

9.00

Dámske
minišaty
a tričká

16-0206

TRIČKO BASIC

MA20-27 strana -
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DOPRAVA / BÝVANIE, SLUŽBY

8

Pre objavnú turistiku po Slovensku

15 HĽADÁM
PRÁCU 15
HĽADÁM
PRÁCU
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Doučím matematiku.Tel.
0904062391
16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» Temperamentný aktívny
50-nik mladšieho vzhľadu
abstinent hľadá priateľku
štíhlej postavy od 40 - 50
rokov na vážny vzťah. Prosím foto.Tel. 0915341553

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

» red

10-0049

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» KÚPIM VZDUCHOVKU
0910419469

Ponúkame Vám na prenájom obchodný
priestor v Rohožníku vo výmere 90 m2.
Priestor prešiel kompletnou rekonštrukciou
a nachádza sa vo výbornej lokalite v centre
na ulici Obchodná. Cena dohodou.

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

Tel. kontakt: 0918 103 138

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ

16-0211

13

Frézovanie

PROFESIONÁLNE PREVEDENÉ NÁSTREKY
POLYURETÁNOVOU PENOU PUR A PIR
Ideálne pre izoláciu a zateplenie podkroví
rodinných domov a priemyselných budov

Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

FIRMA VRABČEK » 0903 712 878

10-0136

12 DEŤOM 12
DEŤOM

94-0096

11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti, staré hodiny, mince, fotografie, trofeje.Tel.
0903416726
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903753758

Nové sezónne vlaky sú jedným z
projektov, ktoré súčasné vedenie rezortu dopravy v spolupráci s oblastnými
organizáciami CR realizuje prioritne na
podporu domáceho cestovného ruchu
na Slovensku, ktorý patrí k najdôležitejším prierezovým odvetviam nášho
hospodárstva.
„Som veľmi rád, že spúšťame nové
sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu
zviditeľniť nové turistické destinácie a
možno aj málo známe lokality na Slovensku. Chceme, aby ľudia mali možnosť spoznávať naše regióny a práve
tieto sezónne vlaky považujem za spojenie príjemného s užitočným. Zároveň
všetkých vyzývam, aby túto možnosť
využili a vyskúšali, pretože som presvedčený, že Dovolenka na Slovensku
je dobrý nápad,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.
Nové sezónne vlaky prioritne smerujú do nových turistických oblastí aj
s ohľadom na podporu cykloturistiky.
Rezort dopravy v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu vyberali
miesta ich prevádzky tak, aby dokázali
verejnosť niečím výnimočným osloviť.
Návštevníci tak budú môcť spoznávať

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

KRTKOVANIE

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

KANALIZÁCIE

ČISTENIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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NON STOP

8

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

» Darujeme 2 mesačné
mačiatka - kocúrikov.Tel.
0918327985

Spiš, prejsť bicyklom popri rieke Morava, objavovať krásy Slovenského rudohoria či históriu našich hradov.
Ministerstvo dopravy dlhodobo
presadzuje zavedenie nových vlakov
počas letnej sezóny na Slovensku.
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zviditeľniť a podporujú rozvoj samotných
regiónov. V nasadených vlakov bude
platiť klasické cestovné vrátane všetkých zliav bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich podľa stanoveného cestového poriadku.
Ak sa chystáte na cestu bicyklom
a plánujete použiť aj vlak, najskôr si
preštudujte prepravné podmienky u
jednotlivých prepravcov. Dozviete sa v
nich okrem iného aj to, že ak plánujete
skupinový výlet, je lepšie prepravcovi
ozvať sa skôr ako vo chvíli nástupu do
vlaku aj s bicyklami.

41-0066

» Kúpim drevený sud od
vína vhodný na dekoráciu,
lacno.Tel. 0903759353

Ministerstvo dopravy spúšťa nové
vlakové spojenia v regiónoch Slovenska. Fungovať budú od 4. júla
počas celej letnej sezóny a pomôžu
opätovne naštartovať cestovný ruch
u nás.

10-0009

Občianska
riadková
inzercia

13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
- PREDAJ

Najčítanejšie regionálne noviny

MALACKO

SLUŽBY, BÝVANIE

9

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

16-0007

NOVINKY V PREDAJI

GBELSKÁ PÁLENICA

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
389 €
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

339 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
63-099

POSTAVTE SI
S NAMI
KOMPLET DOM

STUPAVA
LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

TOP CENY na všetko

a špeciálna cena na materiál
do základov Vášho domu
podrobnos na www.krajn.sk

MA20-27 strana -
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16-0016

Ponúkame
možnosť
bezplatného
uskladnenia
kvasu v našich
priestoroch

prijíma objednávky na sezónu
2020/21. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 100 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

HLAVU HORE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Prázdne reči a hlavy

PREDAJ MÄSA

Naši starí rodičia nemali tituly, ale žiakov. Rektorská konferencia by nemaboli múdri. Dnes stretávam množ- la lobovať za peniaze od štátu, ktoré postvo titulovaných ľudí, ktorí sú hlúpi. tom oni takto nezodpovedne rozhadzujú. Mala by vyčistiť školy - aj seba.
Keď som vyberal ľudí do práce,
Kedysi získavali ľudia informácie
všetkými zmyslami, učili sa prácou, dával som si pozor na tých s krásnym
mali skúsenosti a životnú múdrosť. Dnes životopisom, diplomami a certifikátmi.
mnohí zbierajú tituly a funkcie. Majú iba Radšej som zobral tých, ktorí používali
povrchné informácie z internetu, nauče- zdravý rozum. Tí študovaní mi často
vymenovali rôzne teórie a metódy, ale
né frázy a bezcenné tituly.
Prečo si niekto kúpi titul magistra prakticky nevedeli vyriešiť takmer nič.
zo Skalice? To by som sa tam radšej išiel Vedeli iba rozprávať. Poradil som im,
učiť vyrábať víno k pánovi Masarykovi. aby išli do politiky. Tí druhí bývali poNa Slovensku študujú ročne tisíce ľudí kornejší a vedeli sa popasovať s rôznymi
sociálnu prácu. A sedia na úradoch. Nie- problémami.
To, že si ľudia zvolili človeka, ktorý
ktorí z nich ešte sociálnej práci v teréne
bránia. Šikanujú tam, kde treba pomáhať. si kupuje tituly, ženy a sám sa predáva
Titul nedáva znalosti, múdrosť ani oligarchom, je smutné. Oveľa smutnejcit. Skôr naopak - mnohí sa nim snažia šie je, že takýchto obchodníkov s titulmi
zamaskovať svoju nemohúcnosť. Zby- a prázdnymi rečami je plné Slovensko.
točne. Kto je vinný za túto titulomániu? Naši predkovia tvrŠtudenti a ambície ich rodičov? Vyso- do pracovali, aby sa
ké školy, ktoré nedosahujú ani úroveň mali lepšie. Tieto fistrednej školy? Firmy, ktoré predávajú gúrky pochopili, že
diplomovky a tituly? Zamestnávatelia, sa môžu mať dobre
pre ktorých je dôležitejší papier ako sku- aj bez práce. Ak sa to
točné znalosti? Najväčšiu zodpovednosť nezmení, lepšie neza tento stav majú niektorí docenti a bude.
profesori - bez morálky a s titulmi, ktoré
nikdy nemali získať. Práve medzi nimi
je najviac plagiátorov a učia to aj svojich
» Ján Košturiak

× brav. krkovièka s kosśou 4,50 € 5,20 €
× kuracie štvrte chladené 1,90 € 2,80 €
× braèové rebrá na gril 2,90 € 3,80 €

Bernolákova 3
Malacky (sídl. Domky)

OTVORENÉ:

0917 102 395
0915 778 455

Ne - Pon: zatvorené
Ut - Pia: 8 - 16, So: 7.30 - 11

HLINÍK V CENE OCELE

PÍLA
STUDIENKA
• dosky
60 €
• fošne 1/m
3
• hranoly
• strešné laty
• stavebné rezivo
• krovy
0908 367 227

OBJEDNÁVKY:

10-0036

PREDAJŇA:

Exteriérové
riešenia na kľúč
Brány / Bránky / Ploty

0907-798 926
0915-063 805

hafismalacky@gmail.com
www.hafismalacky.sk

10-0145

AKCIA

od utorka 7. 7. 2020

A DOMÁCICH VÝROBKOV

10-0029

10

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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

✆ 0908 728 081

INZERCIA

0908 979 469

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

STAVEB N É
PR ˘CE
× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

63-0083

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

51-0004

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

16-0183

41-0020

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

10-0063

Pomôžeme Vám

0910 620 160

16-0194

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

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

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

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA20-27 strana -
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SLUŽBY

MALACKO

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

MA20-27 strana -
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16-0205

AKCIA
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Z REGIÓNU / SLUŽBY

Domováci oslávili MDD
aj so zvieratkami

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

ložili oheň a vďaka majiteľovi si užili
prvú tohtoročnú a zároveň súkromnú
opekačku. Po slaninke a špekáčkach
prišiel na rad pohyb, sútaže, preliezky
a odmena v podobe sladkostí. Miesto
ako stvorené na pohybové aktivity si
domováci zaradili na zoznam svojich
obľúbených a už teraz sa tešia na ďalší
výlet, na ktorom sa im podaria podobne ako počas tohto dve veci v jednom
– vybiť aj nabiť si baterky.
Za poskytnutie ohniska a areálu
deťom z CDR Macejko na ul. J. Kubinu
v Malackách majiteľovi M Motela veľmi
pekne ďakujeme.

STUDNIARSKE RÚRY
A VODOMERNÉ ŠACHTY
Výročia a udalosti
druhá svetová vojna: začala sa najväčšia tanková bitka v histórii –
Bitka v Kurskom oblúku.

5. júla 1943
» Blažena Winogroczká

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

www.kia.sk

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

KIA RIO EXTRA

Odťahová služba zadarmo

so zvýhodnením až 1900 €
138*

138 € / MESIAC
VRÁTANE
POISTIEK

INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

DOSTUPNÉ
IHNEĎ

63-0005

S trochou nadsázky by sa dalo povedať, že aj pani “Korona” má srdce. S blížiacim sa medzinárodným dňom detí
sa totiž dala mierne na ústup a možno
to bolo aj preto, aby umožnila deťom
užiť si svoj najväčší sviatok v roku tak,
ako sa patrí.
Po období plnom obmedzení si
MDD užili plnými dúškami aj deti zo
špeciálnej skupiny Centra pre deti a
rodinu Macejko na ul. J. Kubinu v Malackách. Detský raj objavili tam, kde by
ste ho možno nečakali, Na diaľničnom
odpočívadle D2 kúsok od Malaciek sa
ocitli v srdci zelenej prírody a v krásne
upravenom areáli Motela M. V mini Zoo
pozorovali domáce a divé zvieratká. Po
zoznámení sa s prasiatkami, kozami,
pávom či holubami si v ohnisku za-

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0106

12

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

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 1900 €, 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 11 390 € s výbavou v hodnote 300 € zadarmo.
Cenníková cena auta je 12 590 €, akciová cena 11 390 €. Uvedená výška splátky 137,94 €* obsahuje PZP a havarijné
poistenie pri 25 % akontácii (2 847,50 €) a dĺžke splácania 84 mesiacov. Výška spracovateľského poplatku
predstavuje 341,70 €, poplatok za prevod vlastníctva po ukončení je 68,34 €.
Všetky informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

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

63-0097

30䝖/䜋;䜋36,"

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

16-0074

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.
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Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm
16-0084

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Zacnite žit znova naplno s programom
#KiaSpoluVpohybe.

12

SLUŽBY

MALACKO
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

AKCIA -30%
NA PRÁCU

33-0051

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

63-0017

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

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
Premac KLASIKO
KOMBIFORMÁT 6 cm
mušľová alebo sivo-grafitová
11,99 €/m2 s DPH

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

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

Široký sorment
sor
sorm hutníckeho materiálu za vynikajúce ceny!
Ohyby priamo na mieste v našej ohybárni.
Akcia pla do 13.7.

MA20-27 strana -
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16-0016

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

TIP NA VÍKEND
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Vsaďte na kvalitné suroviny a dôslednú hygienu

Je tu čas letných grilovačiek

Aké by to bolo leto bez poriadnej
grilovačky. Ak sa aj vy chystáte
vytiahnuť a očistiť gril, rozžeraviť
uhlíky a pustiť sa do prípravy chutných špecialít, nechajte sa inšpirovať. Prinášame osvedčené rady na
kvalitné grilovanie a tipy na skvelé
pochúťky.
Dnes sa griluje všade, v záhradách,
na chatách i na lúkach, dokonca i na
sídliskových dvoroch. Skôr ako sa pustíte do samotného grilovania, venujte
pozornosť príprave grilu ale aj výberu
kvalitných surovín.

Náš tip: Správnu teplotu pahreby si
môžete ľahko otestovať. Podržte ruku vo
výške približne 12 centimetrov nad grilom. Ak majú uhlíky tú správnu teplotu,
udržíte ruku nad grilovacou plochou 5
až 7 sekúnd. Ak by ste ju tam udržali
kratšie, je teplota privysoká.

Nepodceňte výber
a prípravu surovín

Na grilovanie sa hodí hovädzie stehno, bravčová krkovička či panenka,
kuracie prsia bez kože, kuracie krídelká ale aj vykostené kuracie stehná. Z
rýb siahnite po čerstvom lososovi alebo tuniakovi. Zo zeleniny sa osvedčila
cuketa, baklažán, kukurica, paprika
Hygiena je dôležitá
Základom kvalitného grilovania je aj paradajky. Svoje miesto na grile si
čistý gril. Je potrebné ho vymiesť a rošt však získava aj ovocie. Výborne sa hodôkladne očistiť drôtenou kefou. Vhod- dia broskyne či slivky. Všetky suroviny
né je pri grilovaní používať masívny lia- je vhodné pred grilovaním marinovať.
tinový rošt, ktorý optimálne akumuluje Pokrmy tak získajú na chuti.
Náš tip: Suroviny pripravené na griloteplo z ohniska.
Náš tip: Ak máte v pláne grilovať väč- vanie vyberte z chladničky dve hodiny
šie kusy mäsa, zvážte použitie otočné- pred grilovaním, aby dosiahli izbovú
ho grilu. Vďaka jeho otáčaniu sa mäso teplotu. Po tom, ako mäso vyberiete z
pečie rovnomerne, pričom sa neustále grilu, nechajte ho ešte pár minút uložezvlhčuje vlastnou šťavou a zostane tak né na teplom mieste, až potom ho krájajte a podávajte.
skutočne lahodné a šťavnaté.

Vyberte kvalitné uhlie
alebo drevo

Na grilovanie je vhodné dubové,
bukové či brezové drevo. Ak sa preň
rozhodnete, nikdy nepoužívajte drevo
zhnité alebo lakované. V prípade, že
zvolíte drevené uhlie, kupujte to, ktoré
neobsahuje aditíva.
Náš tip: Pri rozpaľovaní uhlia nepoužívajte chemické podpaľovače. Uhlie, z
ktorého si pripravíte pahrebu by malo
byť čisté, s povlakom bieleho popola.

Dodržujte vhodnú teplotu

Suroviny určené na grilovanie ukladajte na rošt vtedy, keď sú uhlíky
rozžeravené do červena, ale nehoria
plameňom. Pokúste sa dosiahnuť strednú teplotu. Pri vysokej teplote sa môže
marináda pripaľovať a to nie je pre chuť
a kvalitu grilovaných pokrmov žiadúce.
Tiež pamätajte na to, že čím sú grilované potraviny mäkšie, tým nižšiu teplotu
potrebujú.

Myslite aj na svoje zdravie

Ak grilujete na príliš silnom ohni a
dyme, vznikajú pri príprave vašich pokrmov zdraviu škodlivé látky. Ak pozorujete na jedle príliš tmavé a spálené
časti, rozhodne ich pred konzumáciou z
pokrmov odstráňte.
Náš tip: Vyhnúť sa horiacemu tuku
môžete aj tak, že budete pri grilovaní
používať na to určené perforované misky. Oceníte ich aj pri príprave mäkších
druhov zeleniny, ktorá by sa inak mohla
pripaľovať.

Pripravte si predjedlo,
hlavné jedlo aj zákusok

Užite si príjemnú letnú grilovačku.

olejom. Hotové strúčiky cesnaku vy- jogurt, soľ, olej, mleté čierne korenie,
tlačíme zo šupky a natrieme na chlieb. ďalšie korenia podľa chuti, mätu - môOsolíme a okoreníme.
žete ju nahradiť vašimi obľúbenými bylinkami.
Náš tip: Mäso na grile neotáčajte vidličMarinované kuracie krídelká
Suroviny: 500 g kuracích krídel, dva kou ale pomocou klieští. Zabránite tak
strúčiky cesnaku, lyžicu medu, mleté vytekaniu šťavy z mäsa.
čierne korenie, lyžicu olivového oleja,
lyžicu sójovej omáčky, podľa potreby soľ
Grilované broskyne s marcipánom
a citrónová šťava na ochutenie
Suroviny: 8 broskýň, 100 g marcipánu,
Postup: Kuracie krídelká umyjeme v 125 g mascarpone, 50 g maslových sustudenej vode, osušíme kuchynskou šienok, lupienky mandlí
papierovou utierkou a vložíme do mis- Postup: Umyté broskyne prekrojíme na
polovice a odkôstkujeme. Položíme ich
na gril a počkáme, kým nie sú horúce.
Potom do každej polovičky vtlačíme
Nezabudnite!
Na gril neukladajte surové mäso
vedľa toho, ktoré už prešlo tepelnou
úpravou. To platí aj v prípade pracovnej dosky či používaného náradia.
Vyčleňte si zvlášť náradie na surové a
osobitne na už hotové mäso.

ky s marinádou a poriadne ňou potrieme každé krídelko. Necháme odležať
Suroviny: 2 celé hlávky cesnaku, soľ, minimálne dve hodiny, alebo cez noc
mleté čierne korenie, olivový olej, chlieb v chladničke. Potom už len grilujeme a
Postup: Každú hlávku cesnaku zaba- vychutnávame.
líme do alobalu a grilujeme 45 minút. Marináda: V sklenej miske zmiešame
Potom na grile opečieme krajce chleba a dva strúčiky pretlačeného cesnaku, lynásledne každý pokvapkáme olivovým žicu medu, mleté čierne korenie, lyžicu
olivového oleja, lyžicu sójovej omáčky,
soľ a citrónovú šťavu.
Náš tip: Ak by bola marináda príliš
hustá, zriediť ju môžete vodou.

Chlieb s grilovaným cesnakom

Kuracie steaky v jogurte

Marinované kuracie krídelká sú klasikou.

foto autor davyart pixabay

foto autor pexels pixabay

Suroviny: 600 g kuracích pŕs, 3 lyžice
bieleho jogurtu, lyžičku soli, 2 lyžice oleja, mleté čierne korenie, zmes vášho obľúbeného korenia, lyžicu sekanej mäty
Postup: Kuracie prsia umyjeme v studenej vode, osušíme kuchynskou papierovou utierkou a vložíme do misky
s marinádou tak, aby ňou bol pokrytý
každý plátok mäsa. Necháme odležať
minimálne dve hodiny, alebo cez noc
v chladničke. Potom už len grilujeme a
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame
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Zelenina sa veľmi hodí aj na prípravu špízov. Ak zvolíte kombináciu s
mäsom, použite menšie kúsky mäsa
a väčšie kusy zeleniny, budú hotové
súčasne. foto autor RitaE pixabay
guľku z marcipánu, na to dáme kôpku
mascarpone a vrch posypem podrvenými maslovými sušienkami a mandľovými lupienkami. Naplnené broskyne
vrátime späť na gril a pečieme, kým sa
mascarpone nezačne topiť.
Náš tip: Pri grilovaní broskýň môžete
použiť perforované misky. Bude sa vám
pracovať lepšie a broskyne sa nepripečú.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

NÁVYKY / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Nie je spánok ako spánok

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Ak túžime po naozaj kvalitnom spánku, posteľ by mala byť iba na spanie,
nemala by byť príliš teplá, samozrejme, ani príliš studená a tiež je dôležité
spať v správnom čase.

• TLAČIAROV
• EXPEDIENTOV
• ROBOTNÍKOV do výroby a expedície
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov
• KNIHÁROV - rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
Mzda od 820 € - 1 500 €

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

Požiadavky:

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

Kaviareň Juh
Poliklinika hľadá

BRIGÁDNIKOV

Plat 3,50 EUR/h brutto
Tel.: 0904 646 300

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

NÁSTUP IHNEĎ

príjme strážnikov na prevádzky

OSTRAVA - OPERÁTOR VÝROBY
ŠTETÍN - ZVÁRAČI NA ŽIVNOSŤ
MLADA BOLESLAV - VODIČ VZV, RETRAK

CENA

195 €

v Stupave

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

85_0429

INZERCIA

0905 859 679

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

ZDRAVOTNÁ
SESTRA

Viac informácií:
p. Suchánková
0918 634 251

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

0907 887 056
Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

KURAM

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Základná zložka mzdy
930 € brutto / priemerná
mesačná mzda až do
1200 € netto

BEZ DEMONTÁŽE
Materiál - prvotriedna kvalita

v BRATISLAVE
kurz začína 13.07.2020

Seniorville Jablonové
prijme

10-0151

0800 500 091

WWW.KOSNTRUKTER.SK

KURZ SBS
Volajte:

36-0002

VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY.
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ.
MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.

94-0099

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

52-0087

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

SBS GUARDING s. r. o.

PONUKA PRÁCE V ČR

BEZPLATNÁ LINKA:

PRIJME IHNEĎ

32-0077

Výročia a udalosti
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a
v poradí 24. na svete (54-ročná pacientka krátko po operácii zomrela).

9. júla 1968

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

0908 979 469
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(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

10-0148

nadýchané prikrývky. Ďalej je to potom
dobré zatemnenie miestnosti, žiadna rozsvietená stolná lampička nad hlavou, ale
ani rušivé svetlo. Biele svetlo z monitorov
spoľahlivo naruší hladinu melatonínu
vo vašom tele, a to si potom „myslí“, že
Skutočnosť, že spoločnosť sa dá roz- je deň. Preto nemôžete zaspať a ráno sa
deliť na skoré a neskoré spánkové typy, prebúdzate unavení. Aspoň hodinu pred
je tak isto normálna, ako to, že niektorí odchodom spať by ste nemali pozerať
ľudia nosia topánky s veľkosťou 36 a iní televíziu, manipulovať s mobilom, pracos veľkosťou 46. Mali by sme sa však vzdať vať na počítači.
Chodievajte spávať aj vstávajte v pritradičného chápania a poznania spánku.
Naše vnútorné hodiny sú iba zriedka bližne rovnakom čase. Skúste dodržiavať
presne nastavené na 24 hodinový denný obvyklý biorytmus, čas odchodu spať a
a nočný cyklus. U niektorých ľudí sú dni čas budenia aj počas voľných dní. Pred
o niečo kratšie, u iných o niečo dlhšie. spaním je tiež dobré naše telo zahriať a
Naše hlavné hodiny ovplyvňuje priro- upokojiť. S tým vám pomôže vhodný bydzené denné svetlo. Intenzívne reagujú linkový čaj. Najlepšími bylinkami je pri
na modré svetlo, ktoré sa vyskytuje hlav- tejto príležitosti harmanček, medovka,
ne za denného svetla. Čím väčšej dávke mučenka, šafran či ľubovník.
Mimochodom, ľudia, ktorí chodia
denného svetla je človek vystavený, tým
lepšie jeho telo kompenzuje nepresnosti spávať skôr a vstávajú skôr, sú obvykle
vnútorných hodín. Aj preto ľudia, pracu- cez deň mentálne aj fyzicky oveľa výkonjúci v uzavretých zatienených a perma- nejší, ako tí, ktorí chodia spať a vstávajú
nentne umelo osvetlených priestoroch neskoro, hoci obe skupiny spia rovnako
mávajú problém so svojimi vnútornými dlho.
hodinami. A následne so spánkom a jeho
kvalitou.
Prípravy na spánok a takzvaná uspávacia rutina je veľmi podobná tej, ktorú
mamičky praktizujú so svojimi najmenšími ratolesťami. Je dôležité presné stanovenie času, kedy pôjdete spať a tento
čas dodržiavať. Pred spaním vás dobre
upokojí sprcha. K ďalším bodom patrí
» red
dobre vyvetraná spálňa a prevzdušnené,
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ZĽAVA

0944 113 140

13 120 0243

25%

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

OBNOVA STRIECH

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk
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Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

ka



0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA
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52- 0074

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

