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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

Opäť zákazy návštev

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

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

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV
PREDAJ NOSNÍC

ROZVOZ ZDARMA!

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00
MALACKY, Kozia 46/B

10-0144

0917 568 470

10-0031

www.annastudio.sk

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

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

JÚL AUGUST

VÝRAZNÉ ZĽAVY

Záhorácka 12, Malacky

Najlepší výber KOTLOV

0948 650 959

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

10-0001

Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00
94-0096

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

TEPOVANIE

• upratovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

Karol Mikláš

10-0038

Je to dôsledok ľahkovážnosti, nedostatku rozvahy, pokory pred pandémiou,
ergo „vyššou mocou“ ako tou ľudskou, ale
aj ohľaduplnosti voči občanom. To som
napísal jemnými slovami, takými, ktoré
znesú verejný prejav. V súkromí v tomto
prípade používam oveľa ostrejšie výrazy.
V našich domovoch sociálnych služieb sa opätovne zavádza zákaz návštev,
návštevy sú za istých výnimiek zakázané
už aj v zariadeniach paliatívnej starostlivosti pre deti i dospelých. A, samozrejme,
v čoraz väčšom počte nemocníc. A teraz
si predstavte, že vďaka nezodpovedným
dovolenkárom umierajúci človek či dieťa
nemôže prijímať návštevy, že za chorými
príbuznými nesmieme do nemocníc. Iba
pre niekoho ignorantný egoizmus a bohorovnosť. Štát urobil všetko možné, aby
nás, občanov, ochránil. Podnikateľom v
cestovnom ruchu sa snaží pomôcť, ale nie
tým zahraničným, do ktorých naši turisti
doslova lejú „záchranné peniaze“ od nás
všetkých. Bolo by to v poriadku, ak by sa

tá pomoc investovala na Slovensku. Nie
je to však v poriadku, ak nezodpovední
dovolenkári ohrozujú svoju vlastnú krajinu po návrate domov, komplikujú život
jej občanom v najemotívneších sférach a
čerpajú ďalšie zdroje zo slovenského štátneho rozpočtu na testy, karantény, liečenie v zdravotníckych zariadeniach a protiepidemiologické opatrenia. Lenže – tým
empatickým, pokorným, ohľaduplným
a predovšetkým rozumným sa nedá nič
iné, ako iba s povzdychom „poďakovať
sa“. A to s nádejou, že to hádam nebude
na jeseň či už o niekoľko týždňov až tak
zlé. Hoci to mohlo byť jednoducho a bez
väčších obmedzení celkom dobré. Keby...
Inak, mám takú otázku … Za čo a
načo našinci vlastne na tie dovolenky cestujú, ak im krachuje podnikanie, žiadajú
naň štátne podpory, čerpali štátne kompenzácie a ešte tri mesiace oddychovali,
lebo im stálo podnikanie?
Nemám na to odpoveď, iba
veľmi zlý pocit. Niekto si z
nás a zo štátu (a jeho, teda
našich peňazí) robí idiotov
a dojnú kravu...
So znechuteným
pozdravom

HĹBKOVÉ

52-0009-1

Renomovaný český denník lidovky.
cz priniesol rozsiahlu informáciu tom,
že českí turisti, vracajúci sa z prvých
dovolenkových turnusov od mora do
ČR si privážajú naozaj neželaný suvenír – koronavírus.

ing. kubaška

10-0047
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

InzercIa

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
DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

PVOD Kočín patrí medzi úspešne
poľnohospodárske družstva, s takmer
900 dojnicami a ročnou produkciou viac
ako 15 000 odstavčiat. Pri výmere 1 300
ha, môžeme zaradiť PVOD Kočín, medzi
podniky s vysokou intenzitou poľnohospodárskej produkcie. Ich mlieko kupujú
aj Talianski producenti syrov a rastlinná
produkcia sotva stačí na výkrm zvierat.
Zaťaženosťou pracovníkov na 100 ha PVP
sa zaradili v zamestnanosti medzi úspešný priemer EÚ.
SHR Mareka Krajčoviča z Voderad
poznajú skôr lokálni kupujúci pod značkou „Šťavička“. Mladá rodina, plná chuti
do pestovania ovocia a vlastnej produkcie, zažila za posledné roky obdobie
sklamania. Nepochodili pri projektových
podporách a plány im krížili jarné mrazy a krupobitia.❗️ Ich produkčná plocha
50 ha sa každoročne zmenšuje a nádej
na ekonomickú stabilitu vkladajú do
produkcie bio štiav z vlastnej produkcie
a novootvorenej kaviarne s predajom
zmrzliny. Ich najväčším problémom v

súčasnosti je však byrokratický aparát
štátnych kontrolných orgánov a ich neochota komunikovať a podporovať rodinné firmy.“
MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie

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

10-0138

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

„Návštevy priamo vo výrobe sú obrazom dvoch svetov, ktoré charakterizujú slovenský vidiek. Potvrdzujú sa
tak počas nich moje slová - „nebudem
bojovať proti veľkým, ale udržím ich
produkčný potenciál a urobím maximum preto aby sa pomohlo malým,
stredným a rodinným farmám“.

52-0091

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Pozn. red.: Potrebu znížiť byrokraciou
prízvukoval aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko.
„Každý, kto to so zveľaďovaním svojho
kraja myslí dobre a záleží mu na tom, kde
bude žiť, má dvere na ministerstvo otvorené. Je však potrebné znížiť byrokratické
zaťaženie,“ povedal na stretnutí v Turej
Lúke. Martin Fecko prítomných ubezpečil, že vláda podporí obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na
lazoch, kopaniciach čištáloch. Podporí
tiež rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň zachovanie pôvodného slovenského
genofondu v poľnohospodárskej výrobe.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
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0917 466 250

16-0068

redakcia:

Neubližovať veľkým,
no pomôcť malým

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

» red

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

16-0183

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Stupava

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

16-0008

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

západné Slovensko
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

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

Stredné Slovensko
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

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

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

ZNÍŽENIE
CIEN

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

10-0040

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

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

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

10-0027

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
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Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0015

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

Ceny sú
vrátane DPH

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

BÝVANIE, 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

16-0221

AKCIA

3

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

9.00

TRIČKO CITY

6.00

Dámske
minišaty
a tričká

MA20-29 strana -

3

16-0222

TRIČKO BASIC

EKOOKIENKO / SLUŽBY, SPOMIENKY

Aj v osemnástom ročníku súťaže
stromov zabojuje o prestížny titul
i odborné ošetrenie 12 finalistov z
celého Slovenska. Patronát nad anketou drží už deväť rokov známy
spevák, Peter Lipa.

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám motor zn. Slávia
dvojvalec.Tel. 0915284292
» Predám zviazané knihy
auto-moto rok 1976.Tel.
0908114973
» 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. 0944461852

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

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

PÁNSKA KONFEKCIA

Hoci si odišiel a niet
Ťa medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš stále s nami.

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

Dňa 21. 7. 2020 si pripomíname 7 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

JOZEF KRATOCHVÍL

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

z Malaciek.

S úctou spomínajú dcéra Jarmila a syn
Vladimír s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím tichú spomienku.

adrian.hurban@centrum.sk

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť
neprestáva...

0908 857 304

V očiach smútok,
v srdci žiaľ.

maliarske
a natieračské práce

Dňa 26. 7. uplynie
5 rokov, čo nás vo
veku 78 rokov navždy opustil
manžel, otec, dedko

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

z Lozorna.
S láskou a úctou spomínajú manželka
Janka, synovia Radko, Vilko, dcérka
Janka, vnučky Kristínka, Tamarka,
vnuci Jakubko, Matiasko, brat Václav
a známi, čo ho mali radi.
Chýbaš nám.

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

ANTON MASÁR

Dňa 23. 7. 2020 si pripomíname 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá

EVIČKA VÁPENÍKOVÁ

rod. Doležalová z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Klárka
a syn Tomi, sestra Jarka so synom Richardom,
babka Eva a ujo Vladko a celá rodina.

10-0018

/panska konfekcia malacky
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0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

16-0018

So
spomienkou na
Teba tíško
hľadíme do
neba. Niečie
ruky zostali
prázdne, niečie srdcia pýtajú sa prečo. Ešte chvíľu si
mal zostať. Dňa 19. 7. 2020
uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil Stanislav Pastorek z Malaciek. S láskou
a úctou spomínajú rodičia,
manželka, dcéry s rodinami
a bratia s rodinami.

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

10-0158

Dňa 15. 7.
2020 si pripomíname
8.
smutné výročie
úmrtia Júlie
Štvrteckej z Malaciek. Spomína manžel Jozef s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

10-0160

To, že sa
rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám
bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 15. 7. prešli 3 smutné
roky, čo nás náhle opustil
náš drahý Štefan Hromkovič z Malaciek. S láskou
a úctou naňho spomína
manželka Jozefa, dcéra
Ľubka, zať Jozef, vnuk Lukáš, vnučka Miška s rodinami. Spomínajte s nami.

10-0150

Dňa 13. 7.
2020 si pripomíname
27. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý Jozef Čapka
zo Suchohradu. S úctou a
láskou spomína manželka Helena, dcéra Renátka,
synovia Jožko a Stanko s
rodinami, vnúčatá a celá
rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

sú pripravené milé ceny z nadácie Ekopolis a odmeny, knižných poukážok do
Artfora, sa dočkajú i traja nominujúci a
traja hlasujúci.
Hlasovať je možné formou oficiálneho hlasovacieho lístka, ktorý nájdete
v časopise Krásy Slovenska. Takisto
Hlasovanie verejnosti potrvá do sa dá hlasovať aj formou sms, na wekonca septembra. Anketa svojim posla- bovej stránke www.ekopolis.sk alebo
ním upozorňuje na význam, hodnotu a na sociálnej sieti Facebook – www.
krásu stromov, prispieva k ich ošetre- facebook.com/nadacia.ekopolis. Fotoniu a v mnohých prípadoch aj k ich za- grafie a príbehy stromov – finalistov
́chrane. Jednotlivci, mestá a obce, ško- sú uverejnené na webovej stránke Naly, firmy alebo organizácie mohli svoj dácie Ekopolis. Vyhodnotenie celej súobľúbený strom do ankety prihlásiť do ťaže, ocenenie víťazov a udelenie titulu
polovice mája, v júni vybrala odborná Strom roka 2020 víťazovi sa uskutoční
komisia z 23 prihlásených stromov 12 na jeseň a keďže anketa dosiahla svoju
finalistov.
pomyselnú dospelosť, chystá sa jej poCenou pre víťaza je odborný po- riadna oslava.
sudok a ošetrenie v hodnote 300 eur a
automatický postup do medzinárodného finále ankety Európsky strom roka.
Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na
2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.
Na priaznivcov (účastníkov) ankety
čakajú i tento rok zaujímavé odmeny
za zapojenie sa do hlasovania, fotosúťaž Tour de Strom, ktorá prebieha na
Instagrame, alebo odborná prednáška
arboristov o ošetrovaní stromov. Nezabudlo sa ani na školy, pre žiakov sa
začne súťaž v septembri. Pre všetkých » red Zdroj Ekopolis Ilustr: Ekopolis

41-0022

SPOMIENKY

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

63-0005

Strom roka 2020
- hlasovanie sa začalo!

63-0097

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

5

33-0058

MALACKO

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
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CIRKEV / ZDRAVIE, BÝVANIE

Povinná elektronická komunikácia
so štátom sa o necelý mesiac dotkne
už aj cirkví. Zostáva už iba necelý
mesiac do spustenia ďalšej vlny
aktivácie elektronických schránok
právnických osôb zapísaných v
inom ako v Obchodnom registri SR.

» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhradné
diely, trofeje, všetko od motorizmu.Tel. 0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA. 0908205521
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

» Predám 2-izb zariadený byt s balkónom, na 4.
posch., v centre Ma.Tel.
0905438605
» Predám zrekonštruovaný 3-izb byt v Ma.Tel.
0905442325
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» V centre Malaciek dám
do dlhodobého prenájmu
zariadenú garsónku v rod.
dome, vchod z ulice, dvor.
Pre 2 zamestnané osoby.
Tel. 0910190666
» Dám do prenájmu veľký 1-izb byt v centre Ma,
cena 420 € s energiami.Tel.
0903214187
» Ubytujem jednu ženu v
RD v izbe s balkónom za 150
€.Tel. 0908114922

komínov

na Ministerstve pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR. V Registri cirkví a
náboženských spoločností štát eviduje
do 20 právnických osôb. Štatutári by
si mali skontrolovať údaje, ktoré štátu
odovzdali pri zápise ich organizácie do
registra a overiť, že v nich majú uvedené svoje rodné číslo. V prípade poľovOd 1. augusta budú mať aktivované níkov vedie register Národné lesnícke
schránky aj subjekty zapísané v Regis- centrum, v prípade cirkví je to Ministri poľovníckych organizácií a v Regis- terstvo kultúry SR.
tri cirkví a náboženských spoločností.
Počet elektronických schránok
Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolo- subjektov neziskového mimovládneho
vali údaje, by tak mali urobiť v prísluš- sektora aktivovaných na doručovanom zdrojovom registri a tí, ktorí nema- nie úradných rozhodnutí sa tak od 1.
jú občiansky preukaz s čipom a BOK by augusta zvýši približne zo 63-tisíc na
nemali odkladať návštevu oddelenia skoro 67-tisíc. Aktiváciu elektronickej
dokladov.
schránky na doručovanie NASES zre„Na prístup do elektronickej alizuje automaticky, bez toho, aby sa
schránky je potrebné mať občiansky štatutár do svojej e-schránky prihlásil.
preukaz s čipom a bezpečnostný osobŠtatutári nájdu potrebné informáný kód – BOK“, pripomína Peter Kucer, cie o elektronických schránkach a prípoverený riadením sekcie ITVS Minis- stupe k nim na statutar.sk. Komplexné
terstva investícií, regionálneho rozvoja informácie aj na slovensko.sk .
a informatizácie SR (MIRRI) a dodáva,
že do elektronickej schránky zriadenej na slovensko.sk sa dostane iba ten
štatutár, ktorý má v príslušnom zdrojovom registri správne uvedené údaje v
podobe IČO organizácie a meno, priezvisko a rodné číslo štatutára.
Štát v súčasnosti eviduje približne
3 200 subjektov zapísaných v Registri
» red
poľovníckych organizácií vedenom

• 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

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

» Predám RD s dvomi 4. izb.
bytmi, pozemok 579m2,
stavba postavená na 50%,
zapísaná na LV, Kostolište,
0905854796

CHUDÍK -

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

0907 211 797

» Predám 9 á pozemok v
Gajaroch.Tel. 0905442325
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

10-0049

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

Frézovanie

16-0084

Elektronická komunikácia
o necelý mesiac už aj pre cirkev

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0036

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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» Predám panelovú garáž
22 m2 (pozemok v OV), Malacky - Juh, cena 12000 € +
dohoda.Tel. 0948091425
STAVBA
08 STAVBA08

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám brojlerové kurčatá 1-dňové a staršie.Tel.
0905835768
» Predám kuratá na ďalší
chov 1-týždňové a staršie,
očistené 2,90 € / kg, živé na
zabitie 1,90 € / kg, M. Cau-

Chcete si podať inzerát?

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

Objavte opäť radosti každodenného
života s ﬁxnými protézami

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.

Antolská 4
851 07 Bratislava
0904 492 725
www.fixneprotezy.sk

Návod nájdete na strane 8 dolu.
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SEBAVEDOMÝ ÚSMEV
V KAŽDOM VEKU

6

Tel. kontakt: 0918 103 138

16-0211

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

92-0017

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám stavebný výťah
továrenskej
výroby.Tel.
0908114973

SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKO

7

Skvalitňujeme život ľudí so zdravotným postihnutím
Predstavte si, že by ste mali celý život prežiť v internáte. Vízia spoločnej kúpeľne,
znížená miera súkromia, komfortu, osobného priestoru či obmedzené možnosti sebarealizácie. Chceli by ste takto žiť? To, čo
vnímame ako samozrejmosť, by samozrejmosťou nebolo. A presne taká je životná
vízia zdravotne postihnutých ľudí v inštitucionálnych zariadeniach v rámci súčasných štandardov.
Nikto nepochybuje o tom, že ľudské zdravie je hodnota úzko ovplyvňujúca kvalitu
života. Zdravá populácia si neuvedomuje
vplyv zlého zdravotného stavu na samotný
život. Preto nevyhnutnou súčasťou vyspelej spoločnosti musí byť adekvátny model
starostlivosti a pomoci zdravotne postihnutým.
Riešením tohto problému je deinštitucionalizácia alebo, inak povedané, transformácia. Pre ľudí so zdravotným postihnutím a ostatné osoby žijúce v inštitúciách
znamená deinštitucionalizácia možnosť
žiť život podľa svojich predstáv a roz-

hodovať o ňom. Je to pojem, ktorý dáva
zdravotne postihnutým možnosť žiť lepšie
a kvalitnejšie. Procesom deinštitucionalizácie sa postupne nahrádzajú kapacity
veľkých inštitucionálnych zariadení zariadeniami poskytujúcimi sociálne služby v komunitnom prostredí. Menší počet prijímateľov zdravotnej starostlivosti
v jednom zariadení umožňuje jej prispôsobenie individuálnym potrebám jednotlivca.

Medzi zariadenia, ktoré sú a budú takto
transformované, patrí aj Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného
bývania MEREMA. Transformácia tu zlepšila predovšetkým ochranu ľudských práv
a integráciu s okolím. Obdobné kroky sú
nevyhnutnou podmienkou naplnenia úloh

a cieľov, ktoré stoja pred celou oblasťou
sociálnych služieb.
V Bratislavskom samosprávnom kraji sa
deinštitucionalizácia postupne stáva realitou. Pre župu to však nie je len projekt.
Je to komplexný proces transformácie
vzťahu k ľuďom odkázaným na dlhodobú pomoc spoločnosti. Je to starostlivosť
s osobitným akcentom kladeným na individuálne potreby jednotlivca.
„Deinštitucionalizované služby podporujú
samostatnosť prijímateľov a ich integráciu
tým, že s každým prijímateľom zaobchádzajú ako s plnohodnotným jedincom, ktorý má vlastné potreby, preferencie, silné
a slabé stránky. Individuálny prístup
umožňuje udržovanie vzťahov a prevzatie
zodpovednosti za vlastný život a rozhodnutia. Projekt transformácie MEREMY, ktorej sme zriaďovateľom, je živým príkladom
toho, že Bratislavský samosprávny kraj aj
za pomoci eurofondov systematicky skvalitňuje život zdravotne postihnutých,“ vysvetľuje bratislavský župan Juraj Droba.

94-0098

www.bratislavskykraj.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

10-0153

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

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

020
7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Oddlženie – Osobný bankrot

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám skartovačku, cena dohodou.Tel.
0908880728
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

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

16

» 70-ročný hľadám partnerku na bicyklové výlety, Malacky a okolie.Tel.
0948121884

0907-798 926
0915-063 805

hafismalacky@gmail.com
www.hafismalacky.sk

0911 566 799

0904 466 799

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

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

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

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

náradia

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

www.123pozicovna.sk

www.cistyodpad.sk

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

MA20-29 strana -

10-0014

NONSTOP
0908 151 982

0910 925 357

94-0096

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.

KANALIZÁCIA?

8

ČISTENIE

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

KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP

10-0029

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE

UPCHATÝ
ODPAD?

10-0164

Chcete si
podať
inzerát?

10-0145

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. 0903 753 758

Brány / Bránky / Ploty

10-0066

11

Osobný bankrot je hovorový pojem,
ktorým sa označuje oddlženie. Oddlžením sa fyzická osoba (nepodnikateľ aj
podnikateľ) zbavuje svojich dlhov. Oddlženie je možné dvoma alternatívnymi
spôsobmi – buď konkurzom (výhodou
konkurzu je, že po oddlžení dlžník nemá
nijaké dlhy a sú voči nemu zastavené
všetky exekučné alebo iné vykonávacie
konania), alebo splátkovým kalendárom,
kedy však majetok dlžníka musí byť vyšší
ako dlžná čiastka. Výhodou tohto spôsobu oddlženia je, že dlžník nepríde o celý
svoj majetok a splátkovým kalendárom sa
jeho situácia stabilizuje, avšak na druhej
strane pri schválení splátkového kalendára dlžník nie je chránený pred ďalšími
súdnymi alebo exekučnými konaniami.
Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorou sa upravujú
podmienky oddlženia - to je podmienené
vedením exekučného konania voči osobe, ktorá je platobne neschopná, to znamená že nesplnila aspoň jeden peňažný
záväzok po dobu 180 dní od lehoty splatnosti. Na to, aby súd rozhodol o vyhlásení konkurzu, prípadne schválil splátkový
kalendár, musí dlžník preukázať poctivý
záujem, že sa snaží vyriešiť svoju situáciu
napr. aktívnym hľadaním zamestnania
resp. zabezpečí si iný zdroj príjmov. Pozor, zákon taxatívne vymedzuje dlhy na

Exteriérové
riešenia na kľúč

ktoré sa oddlženie nevzťahuje, ako sú
dlhy vzniknuté v súvislosti s neplatením
výživného, zabezpečené pohľadávky ako
je hypotéka, leasing a taktiež nepeňažné
pohľadávky, prípadne peňažné tresty,
ktoré sú udelené súdom, alebo iným štátnym orgánom. Súdy na začatie konania
o oddlžení vyžadujú zoznam majetku
dlžníka a spriaznených osôb, vyhlásenie
o platobnej neschopnosti dlžníka a doklad o vedení exekučného konania. Po
predložení všetkých vyššie spomenutých
dokumentov je súd povinný do 15 dní od
doručenia návrhu rozhodnúť. Buď rozhodne tak, že návrh odmietne, alebo pristúpi k vyhláseniu konkurzu, respektíve
schváleniu splátkového kalendára.
Všetky konkurzné konania spadajú
pod gesciu Ministerstva Spravodlivosti,
kde si na ich webovom sídle v Registri
Úpadcov viete jednoducho overiť, či konkrétna osoba je v oddlžení, resp. vyhlásila
osobný bankrot.
V prípade neistoty či spĺňate podmienky na oddlženie, prípadne potrebujete zabezpečiť dokumenty pre vyhlásenie konkurzu neváhajte sa obrátiť na našu
Advokátsku kanceláriu alebo Centrum
právnej pomoci.

10-0063

ner, Kostolište 152. Tel. 0908
151 966.Tel. 0911206783
» Predám jačmeň ozimný.
Tel. 0903770577
» Predám durmany (anjelské trúby), čínske ruže, anturiu.Tel. 0265968232

Čo je osobný bankrot, aké sú jeho podmienky a aké výhody a povinnosti so
sebou prináša?

HLINÍK V CENE OCELE

16-0204

Občianska
riadková
inzercia

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Najčítanejšie regionálne noviny

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

16-0030

8

SLUŽBY

9

CIA
R
E
Z
N
I
469

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
16-0064

0907 721 667, Malacky

0908

979

STAVEB N É
PR ˘CE
× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE
0910 620 160

16-0194

MALACKO

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

16-0021

16-0066

www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0001

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

MA20-29 strana -
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Zhoda
na budúcnosti Muránskej planiny

Epidémia
afrického moru ošípaných je späť

Na pôde ministerstva životného prostredia sa stretli prívrženci aj oponenti zonácie Národného parku Muránska planina,
aby spoločne hľadali riešenie. Politickú
dohodu sa podarilo dosiahnuť na rokovaní ministra envirorezortu Jána Budaja
s predsedom Národnej rady Borisom Kollárom a ministrom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Jánom Mičovským.

Takmer rok od prvého prípadu afrického moru ošípaných (AMO) sa
situácia opakuje. V trebišovskom
okrese v obci Čierna zaznamenali
nákazu AMO u dvoch kusov ošípaných v domácom chove. Agrorezort
žiada obozretnosť a dodržiavanie
preventívnych opatrení.

» red

AMO v relatívne krátkom čase
nekontrolovane zasiahol veľkú časť
územia Európy. Táto nákaza bola na
Slovensku prvýkrát potvrdená 25. júla
2019 v chove domácich ošípaných v
obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta 2019, bola potvrdená
aj prvá informácia o výskyte nákazy u
diviaka, uloveného v rovnakom okrese.
K dnešnému dňu Slovensko eviduje už
216 prípadov u diviačej zveri. Na našom
území je nákaza AMO lokalizovaná v
štyroch okresoch (Trebišov, Michalovce, Košice-okolie a Košice-mesto).
Ohnisko nákazy je v obci Čierna,
1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie
potvrdzovaný výskyt nákazy v populácii diviakov. V chove boli chované
dve ošípané. Ide o nekomerčný chov
pre vlastnú spotrebu chovateľa. Ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a
neprijímali krmivo. Následne ošípané
uhynuli a 7. júla 2020 prebehlo vzorkovanie zvierat za účelom potvrdenia

či vyvrátenia nákazy. Vytvorené boli
ochranné pásma (3 km) okolo ohniska
– obce Čierna a pásma dohľadu (10 km)
v súvislosti s výskytom AMO.
Na Slovensku bol poľovníkom nariadený intenzívny lov diviačej zveri,
na ktorý poľovníci zareagovali zodpovedne. Prebieha aj aktívne sledovanie
situácie štátnymi veterinármi a poľovníkmi, ktorým štát uhrádza náklady
za odovzdané vzorky z nájdených a
ulovených diviakov. Vo veterinárnom
laboratóriu vo Zvolene neustále prebieha vyšetrovanie odovzdaných vzoriek.
Agrorezort upozorňuje na príznaky, ktoré sa objavili na infikovaných ošípaných- je to zvýšená teplota
zvieraťa, krvou podliate štípance po
muchách, krvné podliatiny na koži,
hnačka a znížený príjem krmiva. Ich
nahlásenie, či už štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi, je
extrémne dôležité pre zamedzenie šírenia AMO do ďalších oblastí Slovenska.

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

10-0015

Diskusie sa zúčastnil aj predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja
Ján Lunter so svojím zástupcom podpredsedom Ondrejom Lunterom. Predseda
Národnej rady SR Boris Kollár uvítal podanú ruku ministra Budaja sadnúť si za
jeden stôl a rokovať. „Štát musí zabezpečiť, aby ľudia nestratili prácu, z regiónu neutekali a samosprávy neprišli o podielové
danie. Tento región je treba pozdvihnúť.
Som pevne presvedčený, že tento expertný
tím dokáže ľudí presvedčiť, že táto vláda
bude pozerať na prírodu, na človeku a na
vzájomnú symbiózu.“
Diskusiu ocenil aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. „Chceme mať
národný park, ktorý bude prijatý všetkými.
To je kľúčové posolstvo nášho stretnutia.“
Podľa predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja Jána Luntera si
Muránsku planinu musíme chrániť po
vzore zahraničných národných parkov, a
zároveň netreba zabúdať na ekonomické
otázky. „Muránska planina je v oblasti,

kde je málo pracovných príležitostí. Je to
vymierajúci región, a preto chápem obavy
obyvateľov.“
Minister Budaj vzápätí ústavným a
verejným činiteľom predstavil odbornú
Komisiu ministerstva životného prostredia pre environmentálny, ekonomický
a sociálny rozvoj Muránskej planiny. Na
prvé zasadnutie odbornej komisie prišli
aj zástupcovia regiónu Muránskej planiny, ktorí doteraz vystupovali proti pripravovanej zonácii. Ide o Irenu Milecovú,
primátorku mesta Tisovec, Romana Goldschmidta, starostu obce Muráň a Igora
Viszlaia, predsedu Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica a člena petičného
výboru proti zonácii.
Minister Budaj v tejto súvislosti podčiarkol: „Dnešné stretnutie je jasným dôkazom, že nás spája ochrana verejného
záujmu a jedinečného územia Muránskej
planiny, ktoré má všetky predpoklady stať
sa prírodnou pýchou Slovenska.“ Čiže,
máme tu príklad, že ak sa chce, tak sa dá.
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POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

JARNÁ AKCIA

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

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

41-0066

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

AKCIA

druhý
akumulátor

ZADARMO

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

AKCIA
399.00
SET

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

AKCIA
469.00
SET

AKCIA

druhý
akumulátor

ZADARMO

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

Krovinorez
STIHL FS 55

Ale inak uvidíte všetko
na vlastné oči.

AKCIA

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

ZADARMO

AKCIA
249.00.00
299

Zbavíme vás
sivého zákalu.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

16-0105

www.metiron.sk
Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

99-0118

• bezpečne
najmodernejšími prístrojmi
• bezbolestne
v lokálnej anestézii
• bezplatne
zákrok hradí zdravotná poisťovňa

MALACKY, BREZOVÁ 2
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KULTÚRA, SPOLOČNOSŤ / BÝVANIE

Požiadať o dotáciu
na kultúru sa dá len do 22. júla
Požiadať o dotáciu na kultúru znevýhodnených skupín sa dá len do 22.
júla. Organizátori kultúrnych aktivít
zdravotne, alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva majú teda
posledné dni na podanie žiadosti o
dotáciu z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020.
Ministerstvo kultúry (MK) SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z
programu Kultúra znevýhodnených
skupín na rok 2020 v druhej polovici
júna. Posledný termín na registráciu
a poslanie žiadosti je v stredu 22. júla.
Ministerstvo urobí všetko preto, aby
boli žiadatelia najneskôr v septembri
informovaní o tom, či získali, alebo nezískali podporu.
Šancu získať podporu majú projekty pre ľudí, ktorí sú ohrození chudobou
a sociálnym vylúčením, ako i projekty
zacielené na témy rovnosti príležitostí
či prevencie násilia, diskriminácie, rasizmu alebo extrémizmu. V neposlednom rade je výzva otvorená projektom,
ktoré sú venované výchove k tolerancii,
odstraňovaniu bariér, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti či rozvoju

Najčítanejšie regionálne noviny

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

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

medzikultúrneho dialógu.
Zverejniť výzvu umožnilo ministerstvu kultúry schválenie schémy
štátnej pomoci a schémy minimálnej
pomoci Protimonopolným úradom SR.
Na program Kultúra znevýhodnených
skupín ide od roku 2017 každoročne
980-tisíc eur. Vlani sa však nevyčerpali všetky peniaze (z 325 prihlásených
projektov podporilo MK SR 195 projektov celkovou sumou 820 400 eur).
„Chcela by som vyzvať všetkých, ktorých sa tento program týka - zapojte sa a
využite ho, aby ani jedno euro nezostalo
nazmar,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.
V každom prípade zopakujeme, že
oprávnení žiadatelia by nemali váhať.
Rozhodujúci pre podanie je dátum odoslania žiadosti a to 22. júl.

STUDNIARSKE RÚRY
A VODOMERNÉ ŠACHTY

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

» red

Materiál - prvotriedna kvalita
Výročia a udalosti
18. júla 2009
SPOLOČNOSŤ
Našou vizitkou je spokojnosť
spadol na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne počas búrky
zákazníkov
po celom Slovensku.
hlavný stan. Jeden človek zomrel a viac ako 50 ľudí bolo zranených.

Pre dôchodcov špeciálna zľava
Najčítanejšie
regionálne
noviny
Zameranie,
odborné
poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

Slovensko má mnohé „naj“,
vyberáme z nich
Najvyšší vrch - Gerlachovský štít vo
Vysokých Tatrách (2 655 m n. m.),
najnižšie položené miesto - Klin
nad Bodrogom (94.3 m n. m.), ale
bo najdlhšia rieka tečúca na území
Slovenska -Váh. To však nie je všetko – pozrite si niektoré ďalšie „naj“.
Najstaršia detská hračka v Európe

Je to vozík z bronzovej doby (1600
rokov pr. Kr.) z Nižnej Myšle. V zbierkovom fonde tamojšej expozície sa doposiaľ nachádza približne dvetisíc nádob,
päťtisíc rozličných predmetov denného
užívania z bronzu, kameňa i kostí, ale
tiež niekoľko ton črepov a kostry obyvateľov z doby bronzovej. Veľká časť z toho
je uložená v depozitároch, múzeum plánuje postupne vystaviť čo najviac nálezov. Už teraz však zaujme napríklad 3
400 rokov starý rituálny chlieb, alebo
spomínaná rovnako stará detská hračka, pravdepodobne najstaršia na svete,
ktorou je malý hlinený vozík.

vďaka čomu patrí k najstarším stojacim stavbám na Slovensku a medzi
kostoly s možným veľkomoravským
pôvodom.

Najstaršie kresby

Nájdeme ich v Posvätnej chodbe jaskyne Domica (6 000 rokov). Podrobnejší
prieskum ukázal, že maľby boli vytvorené uhľom a nachádzajú sa len na jednom mieste, vo výške asi 60 centimetrov
nad dnom chodby. Tri tesne susediace
obrazce však na prvý pohľad nepripomínajú nič z reálneho sveta, možno
len s výnimkou abstraktného umenia.
Ide o veľmi zložité geometrické vzory, v
ktorých sa prakticky nenachádzajú oblé
či kruhové tvary. Všetky línie na seba
nadväzujú v ostrých uhloch a často sa
vedľa seba niekoľkonásobne opakujú. V
najväčšom z obrazcov je zreteľne vymedzený priestor, ktorý obsahuje hrubou
čiarou zvýraznený kríž (alebo zjednodušenú ľudskú postavu).

Foto: Kresby v jaskyni Domica

s husitmi. No nestal sa slávnym len na
čele svojho čierneho pluku v bitkách s
bratríkmi, Nemcami či Turkami. Kráľa
a jeho taliansku manželku považovali
doboví pozorovatelia za mimoriadne
vzdelaných. V roku 1467 založili vôbec
prvú univerzitu na Slovensku. Často
uvádzaný dátum 1465 nie je správny
– vtedy len kráľ vyslal posolstvo k páNajstarší kostol v strednej Európe Najstaršia univerzita
Považuje sa zaň Kostol sv. Margity
Je ňou Academia Istropolitana v pežovi s požiadavkou. Málokto vie, že
Antiochijskej v Kopčanoch (z obdobia Bratislave (1465). Kráľa Mateja z huňa- Academia Istropolitana má nesprávny
Veľkej Moravy).Prvá zmienka o ňom je dyovského rodu dodnes obostierajú le- názov – pôvodný názov znel Universitaz roku 1392. Jeho najstaršia stavebná gendy, pretože za jeho vlády sa Uhorsko tis Istropolitana, čiže Univerzita v Meste
fáza je datovaná do 9. – 10 storočia, pozviechalo z ťažkej minulosti a vojen na Dunaji.
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Najväčší Betlehem

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej
vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980.
Narodil sa 15.6.1920 v Borskom Petre,
býval v osade Šuja pri Rajci a neskôr
v Rajeckých Tepliciach, kde 5.1.2005
zomrel. Betlehem vznikal pätnásť rokov
a je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva ( používa sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej
Lesnej. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny
ib
slovenského národa.

16-0106
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REALIZÁCIA RD NA KĽÚČ

OBKLADY, DLAŽBY, MOZAIKA, LAMINOGRESS,
VEĽKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY, MONTÁŽ KAMEŇA,
TEHLOVÉ OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, OKRASNÉ MÚRY

ZATEPLOVANIE
REKONŠTRUKCIE

KANCELÁRSKYCH A BYTOVÝCH PRIESTOROV

BluEvo
BluEvolution
82 mm

www.mapetstav.sk

NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

Výročia a udalosti
sa v Bratislave dohodli zástupcovia českej ODS a slovenského
HZDS na zániku česko-slovenskej federácie.

23. júla 1992

INZ

ČISTENIE KTORERÝÁT,
KANALIZÁCIE
PREDÁVA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

KIA RIO EXTRA

so zvýhodnením až 1900 €

16-0003

www.upchaty-odpad.sk

0905 621 229

www.kia.sk

NON STOP

0915 213 700

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

16-0053

KRTKOVANIE

datom@datom.sk
www.datom.sk

10-0161

Kuchyňa 442 // 0905 805 866 // mapetstav@gmail.com

10-0104

0911 690 217
0905 690 217

138*

Malacky

138 € / MESIAC
VRÁTANE
POISTIEK

DOSTUPNÉ
IHNEĎ

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657

www.mavet.sk

D8
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K 2

1 5
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U

U
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7 2
5
7

Zacnite žit znova naplno s programom
#KiaSpoluVpohybe.
16-0031

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

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.

8
30䝖/䜋;䜋36,"

5

9

3

1
5 1 9 8
4 2

9
4
7
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Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 nositeľom
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!
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.
16-0074

S

Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00
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Hyperurikémia
ako súčasť iných ochorení

Ochorenia srdca a ciev
Zvýšenie kyseliny močovej vedie
k zvýšeniu rizika srdcového infarktu o 26
percent. Hladina kyseliny močovej je aj
dôležitým ukazovateľom srdcového zlyhávania a jeho prognózy.
Vysoký krvný tlak
So zvýšením kyseliny močovej stúpa aj
krvný tlak a naopak môže stúpnuť kyselina
močová pri vyšších hodnotách krvného tlaku.
Ochorenie obličiek
Kyselina močová súvisí s filtráciou ob-

Terapia:
Základom liečby sú režimové opatrenia. Nie nadarmo sa choroba nazýva chorobou bohatých alebo kráľov... Vyskytuje
sa častejšie u obéznych mužov, ale to nemusí byť pravidlo. Často sa vyskytuje po
kulinárskych hodoch, napríklad po zabíjačkovej či divinovej oslave, najmä spojenou s konzumáciou alkoholu. Ale ani to
nemusí byť pravidlom. U vnímavých ľudí
aj napríklad po šošovicovej omáčke, ale
zas ani to nemusí byť pravidlom. Niekedy
je spúšťačom stres. Niekedy je rozhodujúca dedičnosť. Často sa príčina ani nezistí.
Pri každom podozrení treba vyhľadať
lekára, ktorý vyšetrí hladinu kyseliny močovej.
Keďže často je sprevádzaná zvýšením tukov
v krvi alebo zvýšenou
hladinou cukru, tak aj
tie.

STRECHY
S HYDROIZOLAČNOU FÓLIOU
ISKROVÉ SKÚŠKY
info@ms-strechy.sk

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

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

AKCIA -30%
NA PRÁCU

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

0908 979 469

0905 441 622

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

VIZITKY

www.ms-strechy.sk

10-0162

Cukrovka – diabetes mellitus
U diabetikov sa na zvýšení hladín môže
spolupodielať zhoršené vylučovanie pri
poškodení obličiek, ale aj zvýšený príjem
purínov hlavne u obéznych diabetikov,
príjem alkoholu a fruktózy. Pri spoločnom
výskyte vysokého krvného tlaku, hypertenzie a cukrovky, diabetu, sa vyskytuje
až v 70 percentách prípadov.

ličkami. Jej zvýšenie v krvi je ukazovateľom možného obličkového ochorenia.

63-0017

V poslednom období sa sústredil záujem na hladinu kyseliny močovej, lebo
bol zistený priamy súvis aj s mnohými
inými ochoreniami:

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
bývalé kasárne
Továren
~ VODNÉ PRVKY
ská ul.
(POTOKY, JAZERÁ)

Hiram Bingham III. objavil pozostatky sídliska Inkov Machu Picchu.
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GBELSKÁ PÁLENICA
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KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

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

Výročia a udalosti
sa skončila prvá Tour de France, víťazom
sa stal Maurice Garin.

19. júla 1903
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Výročia a udalosti
sasiouxský vodca Sediaci býk s poslednými utečencami vzdal americkej armáde.

20. júla 1881

63-099

24. júla 1911

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

16-0129

Výročia a udalosti

HLAVU HORE / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Jedni mlčia, druhí kričia

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• 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

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

» Ján Košturiak

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

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

STUPAVA
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

36-0007

STAVEBNINY

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
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prijmeme na TPP

SKLADNÍKA
podm. práca na VZV, vod. preukaz B
850,- eur brutto + výkon. odmeny
0905 606 598 • hurbanicova@krajn.sk
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NÁSTUP IHNEĎ

v prípade záujmu alebo ďalších informácií kontaktujte

1 8
6

36-0002

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

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

52-0095

Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
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16-0224

Nepáčia sa mi ani útoky na liberálov, namiesto diskusie, ktorá by
pomohla k lepšiemu pochopeniu sa.
Nesúhlasím ani s názorom, že všetci
na nás útočia a my sa nemáme ako
brániť. Chráni nás Boh, máme vlastné médiá a otcov biskupov. Aj tí však
radšej mlčia, keď by sa patrilo niečo
verejne povedať.
Nechápem ale, prečo mlčia kresťania, keď je na čele parlamentu človek,
ktorý splodil jedenásť detí s desiatimi
ženami. A akoby sa chcel všetkým,
ktorí si ctia skutočnú rodinu, vysmiať
do očí, nazval svoju politickú stranu
Sme rodina.
Aká rodina? Mohamedánska,
mafiánska alebo iná? Neposudzujem
tohto pána, ktorý o sebe hovorí, že
myslí srdcom a pomáha. Pozerám sa
na jeho skutky. On nie je hlavný vinník pochybnej diplomovky. Kedy budú
potrestaní docenti a profesori? Kedy
už prestane nalievať štát peniaze do
chorého školstva?
Nie je možné budovať slušné Slo-

vensko neslušným spôsobom. Jeden
ústupok pri porušení princípov vyvolá lavínu ďalších. A slušnosť znovu
zaplače. Svojho mladého zástupcu nazval farizejom. Neviem, či vie, kto boli
farizeji, ale ak mal na mysli pokrytca
a falošníka, tak by sa mal do zrkadla
pozerať on sám.
Kresťania zase mlčia, ako veľakrát v histórii, keď si mysleli, že menšie zlo porazí zlo väčšie. Nikdy sa tak
nestalo. Menšie zlo sa postupne stalo
väčším zlom. Kým jedni mlčia, druhí
hystericky kričia a volajú po spravodlivosti, čistote a pravde. A sami majú
k týmto cnostiam ďaleko. Radi by
zhodili vodcu revolúcie Igora. Lenže
on roky bojoval s mafiou, kým oni sedeli v kaviarňach. Tiež pripomínajú
farizejov. Tí, čo chcú čistiť krajinu, by
sa nemali zahrávať
s menším zlom a tí,
ktorí by chceli vládnuť a rozdeľovať
miliardy, by okrem
vykrikovania mali
aj niečo užitočné
urobiť.

KLIMATIZÁCIE

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

servis

0910 111 100
0905 744 062
www.klimatizacia.info
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16-0047

Som katolík, ale vadia mi prehnané reakcie z našich radov voči tým,
ktorí nedostali dar viery a nepoznajú Boha.

15

94-0103

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
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

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0090

85 0428

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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