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Nenávisť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

„Svoje nenávisti odieva do subjektív-
nych právd - hľa, technika malých a ne-
úprimných.“ —  Henry De Montherlant. 

Dobrý deň, vážení čitatelia, dnes za-
čínam moju úvahu týmto výrokom zná-
meho  francúzskeho esejistu, spisovateľa 
a dramatika. Definícia nenávisti nám vy-
svetľuje, že nenávisť je hlboká, intenzívna 
emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľ-
stvo a odpor voči inej osobe či faktu ňou 
prezentovanému, skupine alebo objektu, 
nenávisť sa spája s potrebou škodiť, a to 
s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto 
potreby dôjde. Ide o zmes citu a afektu. 
Na rozdiel od hnevu je nenávisť emocio-
nálnym dôsledkom vážneho konfliktu, 
frustrácie či deprivácie a ako viac-menej 
trvalá psychická zameranosť má vplyv na 
interpersonálne správanie danej osoby.

Naši rodáci, žijúci v zahraničí, si v po-
slednom čase všímajú rozmer nenávisti, 
ktorý sa začína zjavovať na sociálnych 
sieťach, používaných Slovákmi. A žijúc 
zjavne v inom svete, sú zdesení. Keď už 
sme pri tých sociálnych sieťach, budem 
citovať vyjadrenie aspoň jedného z nich, 
tiež na sociálnej sieti: “Mám pocit, že na 
internet majú prikázané chodiť najvulgár-
nejší ľudia. Jedno či mladí, starí, ženy (tie 
sú niekedy ešte vulgárnejšie ako chlapi), 

skrátka na zaplakanie.“ Píše na sociálnej 
sieti lekár slovenského pôvodu, žijúci a 
pracujúci v Nemecku. A pokračuje - čím 
oplzlejšie a vulgárnejšie, čím agresívnej-
šie, tým lepšie. Spŕška vulgárnosti, ne-
ustále osočovanie. Ja mám na všetkých, čo 
píšu tieto ohavnosti, jednu otázku! Čo tým 
chcete dosiahnuť? Čo tak raz aj počúvať? A 
hlavne sa zamyslieť!“ 

Victor Hugo, ktorého, dúfam, netreba 
nijak osobitne predstavovať, povedal toto: 
„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti 
prechováva“. Áno, „pravda plodí nená-
visť.“ To je zas citát Decima Magna Aus-
oniusa, rímskeho dramatika a básnika, 
jedného z popredných vzdelancov štvrté-
ho storočia. Dalo by sa to povedať aj takto 
- čím viac nenávisti k faktu, tým viac sa 
potvrdzuje jeho pravdivosť. Na Slovensku 
týchto týždňov to platí asi dvojnásobne.

Skutočne sa to nedá bez tých nenávist-
ných slov, statusov, postojov? 
Nedá sa to s rozumom? Boj s 
dvomi pandémiami je oveľa 
zložitejší ako s tou jednou, 
čo tu máme už od jari.

S pozdravom - ROR - 
rúško, odstup, ruky - 
všetko dobré želá
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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00915 879 349
www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Záhorácka 12, Malacky
Po – Pia: 11.00 – 15.00, So: 9.00 – 12.00

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými
skúsenosťami na trhu!

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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PÁNSKA KONFEKCIA
•• pánske obleky  pánske obleky •• saká  saká •• nohavice nohavice
•• košele  košele •• viazanky  viazanky •• kabá�  kabá� •• bundy bundy
•• svetre  svetre •• polokošele  polokošele •• tričká  tričká •• rifle rifle

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

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

/panska konfekcia malacky

10
-0

07
9

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA • MALACKY

Na Brehu 3, Malacky | 0905 632 250 | www.zubky.eu

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
Srdeène vítame nových pacientov
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ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu
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» montáž plávajúcej
podlahy

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

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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Od 1. júna do 15. septembra sa na 
celom Slovensku uskutočnil už 11. 
ročník Zbierky školských pomôcok. 
Na území Spišu, Oravy a Liptova ju 
organizovala regionálna Spišská 
katolícka charita. 

Aj napriek náročnej situácii ohľa-
dom pandémie sa však podarilo vy-
zbierať veľké množstvo pomôcok. 
Začiatok školského roka je pre mnohé 
rodiny v núdzi veľmi finančne náročný. 
Aj preto sa Spišská katolícka charita 
zapája do Zbierky školských pomôcok, 
ktorú každoročne zastrešuje Slovenská 
katolícka charita. V regióne Spišskej 
katolíckej charity bolo k dispozícii až 
14 zberných miest, kde mohli ľudia 
priniesť nové, ale aj používané školské 
pomôcky.

Deti vďaka darom od dobrých ľudí 
dostali množstvo potrebných škol-
ských pomôcok, od zošitov, perační-
kov, farbičiek, pier, cez ceruzky, obaly 
na zošity, kružidlá, strúhadlá, pravít-
ka, dosky, nožnice, uhlomery, gumy, 
fixky, štetce, farebné papiere, výkresy, 
notesy a dokonca do rodín poputovali 
aj desiatky používaných, ale aj úplne 
nových školských tašiek. 

Do zbierky sa zapojilo množstvo 
jednotlivcov, rodín, farností, mestské 
samosprávy, ale aj rôzne firmy so škol-
skými potrebami. Novinkou bolo zber-

né miesto v OC MAX Poprad, kde ste sa 
mohli stretnúť s našimi dobrovoľníkmi.

Počas tohto ročníka sa v tomto 
regióne vyzbieralo neuveriteľných 30 
105 kusov pomôcok. V rámci celého 
Slovenska sa vyzbieralo vyše 55 000 
kusov potrebných školských pomôcok. 
Jednotlivé pomôcky sa už distribuova-
li do rodín, ktoré majú rôzne finančné 
problémy. 

Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť 
a chceli by ste darovať núdznym deťom 
akékoľvek školské pomôcky, ozvite 
sa nám. Všetky potrebné kontakty na 
Spišskú katolícku charitu nájdete na 
stránke: www.caritas.sk.

Spišská katolícka charita je samo-
statný právny subjekt Spišskej diecézy, 
konfederatívne združeným v Sloven-
skej katolíckej charite. Svojou činnos-
ťou nadväzuje na činnosť Diecezálnej 
charity v Spišskej diecéze, ktorá bola 
od roku 1927 jedným z členov Ústrednej 
Karity na Slovensku.

Zbierka 
školských pomôcok vyvrcholila

» Zdroj: SKCH
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

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

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

~ hutný materiál 
~ kotly 
~ ohrievače vody 
~ kanalizácia 
~ digestory 
~ kúpelňa - možno aj Vaša

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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OBCHODNÝ PRIESTOR 70 m2

0905 320 755, orionrent@centrum.sk

• Malacky
• novostavba
• na autobusovej a vlakovej stanici 

NA PRENÁJOM
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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0911 566 799 0904 466 799
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Tel.: 0910 644 981

STROJOVÉ
OMIETKY

HRUBÉ STAVBY
PLOTY, FASÁDY

• sádrové
• vápenno-cementové
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0907 721 667, Malacky

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

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

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

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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0949 636 264
CESTA NA HOHENAU

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 

0911 950 299
BRNIANSKA 4

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok
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Čas plynie, 
smútok zostá-
va, tá strata 
v srdci bolieť 
neprestáva ... 
Dňa 11.10. 2020 
si pripomíname 3. výročie 
úmrtia Eduarda Pavlíka z 
Malaciek. S láskou a úctou 
spomínajú manželka a sy-
novia s rodinami.

Navždy pre-
stali pre Teba 
svietiť hviezdy, 
navždy pre-
stalo pre Teba 
slnko hriať, ale 
tí, ktorí Ťa mali radi, nikdy 
neprestanú na Teba spomí-
nať. Dňa 11. 10. 2020 uplynie 
1 rok, čo nás navždy opusti-
la Eva Škodová rod. Černá z 
Malaciek. S láskou spomína 
manžel Ján, dcéry Zuzana, 
Gabriela, Jana, Eva s rodina-
mi a ostatná rodina.

„Človek odchádza, ale všetko 
krásne, čo nám 
dal, ostáva v 
nás.“ Dňa 14. 
10. 2020 si pri-
pomenieme 14. 
výročie úmrtia 
Stanislava Hološku z Vy-
sokej pri Morave. S vďakou 
a láskou spomína sestra s 
manželom a krstné deti s 
rodinami. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu, prosím tichú 
spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám Peugeot 106 na-
fťák, r.v. 1994, pojazdné, 
garážované, + zimné pneu, 
cena 150 €.Tel. 0908155717

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhradné die-
ly, trofeje, všetko od motoriz-
mu.Tel. 0903818122
» Odkúpim vaše staré, jaz-
dené aj havarované auto. 
Ponúknite. 0905218938
» Kúpim starší moped sta-
dion, babetu, vzduchovku 
Sláviu. 0903765606
» Kúpim motocykel Jawa, 
ČZ aj náhradné diely. 
0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521
» Kúpim doma robený 
traktor-starý samohyb. 
0944963682

BYTY - PREDAJ 03

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
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Dňa 14. 10. 2020
uplynie 1 rok, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, starý
EMIL POLÁK z Perneka. 

S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn, dcéra, vnúčatá 
Ivanka, Denis, Roland, Bibiana.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Teraz už by malo byť jasno v tom, v 
ktorých obchodoch by ich zákazníci 
mali mať k dispozícii a v ktorých to 
zákon nevyžaduje.

Slovenská obchodná inšpek-
cia vysdala usmernenie, v ktorom sa 
okrem iného hovorí - Podľa zákona o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene záko-
na NR SR o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov(ďalej len „zákon o 
ochrane spotrebiteľa“) je predávajúci 
povinný predávať výrobky v správnej 
hmotnosti, miere alebo v správnom 
množstve a umožniť spotrebiteľovi pre-
kontrolovať si správnosť týchto údajov. 
V ktorých prípadoch je predávajúci po-
vinný mať na predajni kontrolné váhy, 
aby mal spotrebiteľ možnosť prekontro-
lovať si hmotnosť výrobku?

Zákon č. 198/2020 Z. z. ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v sú-
vislosti so zlepšovaním podnikateľské-
ho prostredia zasiahnutým opatrenia-
mi na zamedzenie šírenia nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
ustanovuje doplnenie zákona o ochra-
ne spotrebiteľa, v znení neskorších 
predpisov, ktoré znie: „Povinnosť 
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať 
si hmotnosť výrobku sa vzťahuje na 
predávajúceho, ktorý predáva výlučne 
výrobky predávané na množstvo.“.

Z uvedeného odseku vyplýva, že 

podnikatelia, ktorí predávajú výrobky 
na množstvo (hmotnosť), musia mať v 
predajni určené meradlo, tzv. kontrol-
né váhy, aby mal spotrebiteľ možnosť 
prekontrolovať si uvádzanú hmotnosť 
výrobku. 

Predávajúci, ktorí predávajú výrob-
ky na kusy (napr. zákusky), ktoré nie 
sú označené ich množstvom (hmot-
nosťou), a teda spotrebiteľ si ich vyberá 
podľa ich vzhľadu, nemajú povinnosť 
mať v predajni k dispozícii kontrolné 
váhy pre prípadný záujem spotrebiteľa 
prekontrolovať si hmotnosť výrobku.

V aplikačnej praxi to znamená, že tí 
predávajúci, ktorí predávajú iba výrob-
ky predávané na kusy a tieto výrobky 
nie sú označené ich množstvom (hmot-
nosťou), nemusia disponovať platne 
overeným určeným meradlom – vá-
hami na prekontrolovanie hmotnosti 
– podľa zákona o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpiosv.

Chýbajú vám 
kontrolné váhy v obchodoch?

» Zdroj: SOI
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Dňa 13. 10. 2020 uplynie
10 rokov,  čo nás navždy opustil 
MILAN DANIEL
z Veľkých Levár. 

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo
biť, aj keď sa Ti tak veľmi
chcelo žiť.  Svoje srdce si
rozdal ešte za života, bez
práce nedokázal si žiť,  vždy
pre nás ostaneš našim dobrým
ockom. Skromný vo svojom
živote, veľký vo svojej láske a v dobrote.  Na Tvoje
pracovité ruky, lásku a spoločne prežité roky sa 
nedá zabudnúť. 

S láskou a úctou na Teba spomínajú
manželka Eva, deti a vnúčatá. 
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SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

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

63
-1
7

10
-0

23
8

0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Akcia platí do 31.10. 2020. Meranie zraku zadarmo pri objednaní kompletných okuliarov.

40%

NA MULTIFOKÁLNE  OKULIAROVÉ SKLÁ 
fb: optikadroptik    insta: dr.optik_sk www.droptic.sk

ŠTEFÁNIKOVA 514

0918 237 833

75
-1

2
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» Predám 3-izb byt s veľ-
kou logiou, Ma, Malé ná-
mestie, cena 125.000 €.Tel. 
0915723846
» Predám veľkometrážny 
byt (101m) v obci Veľké Le-
váre, novostavba, všetky 
siete vlastné merače, cena: 
131000€, tč: 0911615665

BYTY - PRENÁJOM 04

» Dám do prenájmu 1-pos-
teľovú izbu v Ma, cena 150 
€.Tel. 0903214187
» Prenajmem 1izbový byt v 
centre Malaciek, plne zaria-
dený.Tel. 0904655078

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Kúpim starý dom do 25000 
€. 0910539635
» Kúpim byt, do ceny 1100€ / 
m2 , podľa stavu. RK nevolať! 
0949375038

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám pračku za 40 €, 
2-krídlovú garážovú bránu 
za 340 €.Tel. 0905706055
» Darujem za odvoz funkčné 
masážne elektrické kreslo.
Tel. 0902743420

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám ovos, pšenicu 18 € / 
100 kg, Láb.Tel. 0908745587
» Predám ovos, jačmeň, ze-
miaky, koreňovú zeleninu.
Tel. 0905695828
» 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
» Predám pšenicu a ovos.Tel. 
0903770577
» Predám andulky modré, 
zelené, aj výstavné, rosela 
pestrá, králiky nitran.Tel. 
0904323771
» Predám andulky, korely, 
rozely rubíno, kanáriky a 
drobnú zakrslú hydinu.Tel. 
0908776226
» Predám šteňa jazvečíka 
dlhosrstého.Tel. 0917466935
» Predám pšenicu, jačmeň, 
ovos, malé balíky sena a sla-
my, konzumné zemiaky na 
zimné uskladnenie  žlté, čer-
vené a drobné.Tel. 0918355461

Občianska
riadková
inzercia

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

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Stretávame na uliciach žobrákov. 
Pýtajú peniaze na jedlo, pitie a iné 
veci. Poznám však aj iných žobrákov. 

Sú to technici, inžinieri, vynález-
covia a inovátori. Sú pracovití a veľmi 
nadaní. Cez deň zarábajú peniaze a 
po večeroch a cez víkendy menia svoje 
nápady na prototypy rôznych riešení. 
Fungujú podobne ako kedysi umelci za 
socíku. Museli mesiace pracovať na ko-
sákoch, kladivách a hviezdach, aby si 
zarobili na uskutočnenie svojich snov. V 
iných krajinách takýmto ľuďom vytvá-
rajú podmienky na prácu. Sám si spo-
mínam, ako sme mohli v našom inštitú-
te Fraunhofer IPA v Stuttgarte pokojne 
vymýšľať nové veci. Štát platil úradní-
kov, ktorí nám pripravovali projekty na 
získanie financií, prístrojov a expertíz. 
Na Slovensku nútime inovátorov žobrať. 
Píšu listy poslancom a ministrom. Ne-
dostávajú odpovede. Niekedy ich politi-
ci navštívia a prisľúbia podporu. A už sa 
neozvú. Žobráci klopú na dvere a prosia 
o pomoc. Potrebujú niečo vyrobiť, otes-
tovať, vypočítať, certifikovať, patento-
vať alebo odkonzultovať. 

Vymýšľajú zaujímavé riešenia. Chý-
bajú im však zdroje na ich dokončenie a 
presadenie vo svete. Bojujú s časom a 

peniazmi. Predbiehajú ich konkurenti, 
ktorí majú lepšie podmienky - z USA, 
Nemecka, Fínska alebo Izraela. Niek-
torí rezignujú, iní predajú svoje nápady 
do zahraničia alebo po nich zostanú 
nedokončené pomníky. Z východu im 
konkurujú lacní Číňania, na západ ich 
silnejší hráči nepustia. A slovenskí poli-
tici nakupujú radšej zo zahraničia, ako 
od vlastných. Občas sa k nim dostanú 
rôzne výzvy, ponúkajúce milióny eúr na 
vedu, inovácie a výskum. Ako keby ste 
žobrákovi na ulici ponúkali tisíce eúr a 
požadovali za to projekty a tabuľky. 

Oni to nedajú a musia žobrať ďalej. 
A peniaze, ktoré im mali pomáhať, mí-
ňajú rôzne agentúry, kamaráti politikov 
a treťotriedni profesori na univerzitách, 
ktorí vedia dobre písať grantové projek-
ty. Žobrajúcu inžinieri pracujú vo svo-
jich garážach, diel-
ňach a laboratóriách. 
Osamelí a opustení 
vlastnými deťmi, 
ktoré pochopili, že 
v zahraničí nemusia 
žobrať a môžu rea-
lizovať svoje 
sny. 

Žobrajúci inžinieri

» Ján Košturiak
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15. – 16. 10. 2020
2 DNI NAJVÝHODNEJŠÍCH CIEN

LOSOVANIE O HODNOTNÉ CENY
Za každých 20 € nákupu

výrobkov DeWALT lístok do tomboly

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)

tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk

www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h

So: 7:30 - 13:00 h

DCD708 D2S

2x 18V
2,0 Ah

ŠPECIÁLNE CENY
NA CELÝ SORTIMENT

INDIVIDUÁLNE CENOVÉ PONUKY

169,00
195,00

ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

D25133

800 W
2,6 J 139,00

155,95

ŠPECIÁLNA CENA

1

900 W
125 mm

E4157

65,00
79,95

ŠPECIÁLNA CENAm 65
7

ŠPECIÁLNA

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

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok
sobota

9.00 – 18.00
8.00 – 12.00
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HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hudobný nástroj.Tel. 
0903416726
» Kúpim vreckový nožík Duk-
la Sarajevo, volať večer.Tel. 
0347784101
» Kúpim rôzne starožitnosti, 
staré hodiny, mince, fotogra-
fie, trofeje. 0903416726

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám dámsku motobun-
du č. 38.Tel. 0903519649

RÔZNE - INÉ 14

» Vedel by mi v Malackách 
niekto očalúniť polohova-
cie kreslo? Dopravu nemám 
0907697796

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lektor-
ka.Tel. 0902649353
» Naučím základy ruského 
jazyka.Tel. 0902649353
» Naučím hru na klavír v 
Ma, dospelých aj deti.Tel. 
0902307680

ZOZNÁMENIA 16

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia

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

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Od pondelka do 26. októbra 2020 
prebieha štyridsiata druhá kampaň 
orálnej vakcinácie líšok proti besno-
te, vykonávaná leteckou pokládkou 
na území Slovenskej republiky. Ag-
rorezort žiada ľudí, ktorí sa v týchto 
dňoch vyskytujú v prírode, aby boli 
obozretní a návnadám sa vyhli.

Na orálnu vakcináciu líšok pro-
ti besnote bude použitá vakcinačná 
návnada LYSVULPEN por. a. u. v. v 
celkovom počte 363 898 vakcinačných 
návnad. Zmes je naplnená do plastiko-
vých toboliek (blistrov), ktoré sú oba-
lené návnadovou hmotou. Návnada 
je čiernohnedej farby, guľatého alebo 
hranatého tvaru, pevnej konzistencie. 
Vakcinačné návnady sú v čase apliká-
cie v zmrazenom stave. Aplikácia je vy-
konávaná plošne leteckou pokládkou.

Agroreort upozorňuje, že pre člo-
veka je vakcinačná návnada pri bež-
nom zaobchádzaní neškodná. Ak sa 
obsah blistra zapracovaného v návna-
de dostane na ruky, je potrebné ruky 
ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa 
obsah blistra dostane na sliznicu úst, 
nosa alebo očí človeka, je potrebné 
okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. 
V prípade nálezu vakcinačnej návnady 
je potrebné sa vyvarovať manipulácii 
s ňou a urýchlene opustiť miesto nále-
zu z dôvodu minimalizácie pachovej 

stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od 
príjmu vakcinačnej návnady.

V tomto roku sa aj z dôvodu opatre-
ní voči šíreniu pandémie koronavíru-
su, výrazne zvýšil počet osôb v prírode. 
Ministerstvo preto apeluje na občanov 
s prosbou, aby svoj pohyb v uvedených 
lokalitách aplikácie návnad na pár dni 
obmedzili a zdržiavali sa viac v blíz-
kosti zastavaného územia, aby mohlo 
dôjsť k úspešnej vakcinácii. Obozretní 
by sme mali byť najmä pri prechádzke 
so svojimi psami v prírode. 

Letecká pokládka bude vykonaná 
z letiska Poprad, v Žilinskom kraji, na 
území okresov Žilina, Bytča, Kysucké 
Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdo-
šín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a 
na území celého Prešovského kraja a 
Košického kraja.

Začala sa jesenná kampaň 
plošnej vakcinácie líšok 

» Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva
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NAČO
KUPOVAŤ

drahé
náradie,

PRÍĎTE SI 
ho k nám 
POŽIČAŤ

náradia
K

P
h

www.123pozicovna.sk

Duklianskych hrdinov 5
Malacky (oproti Gajdárovi)

tel.: 0940 64 00 64

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Ponúkame mládky 
Dominant hnedý pred 
znáškou. Po dohode 
možnosť dovozu. 
Predávame aj kŕmne zmesi 
od belgického výrobcu Versele Laga.

zmesi 
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA
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Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk
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Už 18 rokov Fórum života spolu s part-
nermi a dobrovoľníkmi z celého Slo-
venska organizuje Sviečku za nenaro-
dené deti. 

Organizátori pozývajú všetkých 2. 
novembra k zapáleniu sviečky na cin-
torínoch, pri pamätníkoch nenarode-
ným deťom alebo v oknách domovov. V 
rámci kampane sa predávajú sviečky. 
Finančné prostriedky budú použité aj 
na konkrétnu pomoc tehotných ma-
tiek, dievčat ako aj na pomoc rodín a 
jednotlivcov.  

„Symbolické sklenené a plastové 
sviečky s logom Sviečky za nenaro-
dené deti budú počas októbra dobro-
voľníci ponúkať v kostoloch, školách, 
spoločenstvách a na mnohých ďalších 
miestach. Ich kúpou a zapálením môžu 
dať ľudia najavo, že im záleží na živo-
te. Najviac tým urobia gesto tak veľmi 
potrebnej podpory konkrétnej pomoci, 
ktorá už roky úspešne funguje a robí 
veľa dobra v našej spoločnosti,“ vysvet-
ľuje predsedníčka Fóra života Marcela 
Dobešová. Okrem vzdelávacieho a 
duchovného charakteru má teda kam-
paň aj rozmer solidarity, vďaka ktorej 
sa rozvíjajú projekty Zachráňme živo-
ty, Poradňa Alexis, Centrá konkrétnej 
pomoci Femina v Leviciach, Prešove 
a Snine, sieť pomoci v rámci projektu 
Medzigeneračná solidarita a ochrana 

ľudskej dôstojnosti a množstvo ďalších 
aktivít na poli prevencie, advokácie a 
konkrétnej pomoci. „Centrum konkrét-
nej pomoci Femina v Leviciach sídli 
priamo v budove nemocnice. Podarilo 
sa nám vybudovať dôveryhodnú po-
radňu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu 
v regióne neslávne známom vysokou 
mierou potratov. Som presvedčená, že 
projekty tohto druhu naozaj majú zmy-
sel a hýbu spoločnosťou. Naša práca 
má zmysel a všetkým, ktorí to chápu 
a podporujú nás, zo srdca ďakujeme,“ 
hovorí poradkyňa levického centra 
Anna Siekelová.

Sviečka za nenarodené deti sa 
stala inšpiráciou pre rovnomenný pro-
-life projekt v susednom Rakúsku, 
kde sa predaj sviečok bude realizovať 
prvýkrát. Organizátori tiež naplánovali 
tradičný Večer milosrdenstva, ktorý sa 
uskutoční v Leviciach. 

Rozsvieťme spolu Slovensko 
Sviečkou za nenarodené deti

» Elena Burešová, Fórum života
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KÚRENIE
KLIMATIZÁCIOU

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

0910 111 100 / 0905 744 062

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

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

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

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

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY

ZN
ÍŽ

EN
IE

CI
EN

10. októbra 1942   
zomrela Terézia Vansová, slovenská spiso-
vateľka (* 1857).

Výročia a udalosti

14. októbra 2009    
Slovensko sa kvalifikovalo prvýkrát na 
majstrovstvá sveta vo futbale 2010.

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 10. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

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

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

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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MIOSTEEL

Lozornianska 59, ZOHORwww.miosteel.sk
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Nov? Kia Sorento. Dostupn? aj vo verzii Hybrid.
Predstavujeme v?m Tplne novT Kia Sorento. Toto priestrannF 7-miestne SUV 
kombinuje pohodlie a priestor s najmodernejFJmi technolOgiami - to vFetko 
v kr?snom balenJ. Vyberte sa pohodlne kamko,vek s autom, ktorF je 
pripravenF zvl?dnuJ foko,vek, fo v?m aivot prinesie na ceste aj v terFne.

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

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

www.kia.sk

Zvl?dnete foko,vek.
Nov? Kia Sorento.

Kombinovan? spotreba paliva 6,4 - 6,8 l/100 km, emisie CO2 : 145 - 179 g/km. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

U` V NAEEJ

PREDAJNI
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
OKTÓBER

krátka
dodacia lehota



MA20-41 strana - 13

SLUŽBYMALACKO
13

32
-0

03
7-

5
16

-0
02

1

52
-0

12
6

Vykonávame 
všetky druhy 

STAVEBNÝCH PRÁC 
IZOLÁCIE STRIECH 
OPRAVY DOMOV 

za výhodné ceny

0902 272 708
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Rezorty dopravy a životného pros-
tredia chcú zabrániť ničeniu hniezd 
pri zatepľovaní budov. Chráne-
né vtáky (podľa našich zákonov 
všetky) nesmú prichádzať o svoje 
hniezda. 

Štátna tajomníčka Ministerstva 
dopravy a výstavby SR Katarína Brun-
cková a štátny tajomník Ministerstva 
a životného prostredia SR Michal Kiča 
dnes upozornili, že projekty zamerané 
na renováciu či zatepľovanie sú často 
nešetrné k živočíchom čím dochádza 
k usmrcovaniu zákonom chráneného 
vtáctva a netopierov, ako aj k trvalej 
strate hniezdisk a úkrytov. Pre zmenu 
negatívnej praxe chcú presadiť nove-
lizáciu vykonávacieho predpisu k sta-
vebnému zákonu.

Predstavitelia rezortov chcú do-
siahnuť takú zmenu, aby stavebník 
pri zatepľovaní bol povinný zachrániť 
hniezda chránených živočíchov na 
fasádach, umožniť ukončenie hniez-
denia a vyvedenia mláďat. Ak nie je 
možné ponechať pôvodné hniezde du-
tiny na rekonštruovanej fasáde, stavi-
teľ bude povinný inštalovať náhradné 
hniezdo, ako sa to realizuje v prípade 
rekonštrukcie obytného domu na ulici 
Planét v mestskej časti - Ružinove

Cieľom zmeny vykonávacieho 
predpisu je zamedziť usmrtenie tisí-

coch chránených živočíchov a vytvoriť 
vhodné podmienky spolužitia človeka 
a užitočných živočíchov v urbanizova-
nej krajine.

„V prvom rade, ak chceme zastaviť 
úbytok lastovičiek, belorítok, dážďov-
níkov alebo netopierov musíme im 
umožniť hniezdiť na miestach, ktoré 
si vybrali. Uvedomme si, že dažďovník 
tmavý či netopier uloví denne tisícky 
komárov. Ak im umožníme hniezdiť v 
našej blízkosti, nepotrebujeme žiadnu 
chémiu na likvidáciu komárov,“ vy-
jadril sa štátny tajomník envirorezortu 
Michal Kiča.

Štátna tajomníčka Katarína Brun-
cková uviedla: „Vo vykonávacom pred-
pise upravíme podmienky, tak aby sa 
na hniezda vzácnych živočíchov pri-
hliadalo s rovnakou dôležitosťou ako 
na iné aspekty technického riešenia pri 
zatepľovaní budov.“

Počkáme, dúfame, uvidíme.

Zatepľovať, 
ale už aj s ohľadom na vtáky!

» Via IURIS

Tie, o ktorých píšeme, majú za cieľ 
prispieť k rozvoju cestovného ru-
chu.

Podporiť rozvoj domáceho cestov-
ného ruchu je potrebné na celom Slo-
vensku, najmä v situácii, ktorej čelíme 
tieto mesiace. Napríklad Žilina, nieke-
dy jej hovoria aj „Perla na Váhu“, (ale 
určite ktorýkoľvek slovenský región), 
potrebuje do svojich vzácnych zákutí 
a očarujúcich miest prilákať čo naj-
viac návštevníkov. K tomuto by mala 
prispieť aj pripravovaná kniha letec-
kých záberov s názvom Žilina a okolie 
z neba. 

Realizátori leteckého fotografova-
nia Slovensko z neba aktívne pracujú 
na zostavení tých najkrajších a najza-
ujímavejších záberov na mesto Žilina a 
jej najbližie okolie, v minulosti nazýva-
né „Terra de Selinan“. 

Tento dramaticky krásny kraj po-
ukazuje na to, čo dokáže vytvoriť ne-
skrotná príroda a ľudia tu žijúci už od 
staršej doby kamennej. 

Za bránu Horného Považia sa po-
važuje nielen samotné mesto Žilina, 
kde sa našla tzv. Žilinská kniha z 15. 
storočia ukrývajúca najstarší knižný 
zápis v slovenskom jazyku na území 
Slovenska. Aj kráľovský Váh otvára 
brány do tohto nespútaného a mohut-
ného kraja, kde povestná vážska kas-

káda  ešte viac opticky zmohutňuje 
údolie Domašínskeho meandru. 

Najobľúbenejším miestom pre od-
dych, turistické vyžitie a načerpanie 
pozitívnej energie je Terchová, rodisko 
legendárneho Juraja Jánošíka. „V pub-
likácii nebudú chýbať aj zábery na 
mohutné bralá Malého a Veľkého Roz-
sutca, považujúce sa za jedny z najkraj-
ších vrcholov v Malej Fatre. 

Ako je možné vstúpiť do projektu?
Kontaktujte našu regionálnu pro-

jektovú manažérku Mirku Daranskú, 
e-mail: daranska@cbs.sk. Objasní vám 
všetky potrebné informácie, ukáže 
vám obdobné publikácie, aby ste si ve-
deli predstaviť, ako bude vaša prezen-
tácia v knihe vyzerať. Dajte nám o sebe 
vedieť a my sa už postaráme, aby ste s 
vašou prezentáciou boli čo najspokoj-
nejší. Každá práca je dôležitá, no treba 
ju zviditeľniť.

Pohľady z neba 
- inšpirácia pre regióny

» red
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ
7 – 10 € / h
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A
FF

PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto 

BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto  

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Nástup ihneď.

99
-0

16
3

Obchodný zástupca
pre zubné ambulancie
práca na živnosť s vlastným autom

0910 458 508
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

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

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

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

94
-0

13
4

15. októbra 1750
vznikla Hlavná výpravňa poštových vo-
zov, ktorá riadila dopravu v Rakúsko-Uhor-
sku.
16. októbra 1946 Desať vojnových zlo-
čincov 2. svetovej vojny, odsúdených v No-
rimberskom procese, bolo obesených.

Výročia a udalosti
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Zmluva o otvorení akreditívu je uprave-
ná v Obchodnom zákonníku začínajúc 
§682.  Účelom tejto zmluvy je zaistiť, aby 
kupujúci zaplatil kúpnu cenu predáva-
júcemu skôr, ako stratí možnosť dispo-
novať s tovarom, ktorý je predmetom 
zmluvy. 

Táto zmluva zabezpečuje aby kupu-
júci zaplatenie za tovar neodkladal ale-
bo sa mu úmyselne nevyhýbal. Zároveň 
však chráni aj kupujúceho, aby predmet 
zmluvy naozaj dostal. Zmluva o otvorení 
akreditív vzniká na základe obchodnej 
zmluvy medzi predávajúcim a kupujú-
cim, ktorej podstatou je poskytnutie urči-
tého plnenia od predávajúceho a riadne 
a včasné peňažné plnenie zo strany ku-
pujúceho. Spôsob platenia je zvyčajne v 
zmluve určený formou akreditívu, ktorý 
je výhodný hlavne v nestabilnom období 
a pri nadväzovaní nových obchodných 
vzťahov s novými obchodnými partner-
mi, keď ešte nie je dostatočne overená ich 
hodnovernosť.

Podľa zmluvy o otvorení akreditív sa 
banka zaväzuje kupujúcemu, že na zák-
lade jeho žiadosti poskytne predávajúce-
mu na účet kupujúceho určité plnenie, ak 
splní určené podmienky. Kupujúci sa za 
to zaväzuje zaplatiť banke odplatu. Pod-
ľa toho môžeme určiť štyri vzťahy, ktoré 
nám zo zákonu vznikajú.

Prvý vzťah vzniká medzi kupujúcim a 
predávajúcim, ktorého podstata je v plne-
ní a následnom zaplatení za toto plnenie. 

Ďalší vzťah vzniká medzi kupujúcim a 
bankov a kupujúceho, z ktorého vyplýva 
povinnosť pre kupujúceho otvoriť vo svo-
jej banke akreditív v prospech predávajú-
ceho. Zároveň je aj povinnosťou kupujú-
ceho zabezpečiť na svojom účet dostatok 
finančných prostriedkov na krytie sumy, 
ktorá je stanovená v akreditíve. Na tento 
vzťah sa vzťahujú ustanovenia o mandát-
nej zmluve. Banka sa nemôže odchýliť od 
príkazov kupujúceho, inak bude zodpo-
vedať za škodu, ktorú tým spôsobí. Tretí 
vzťah vzniká medzi bankov kupujúceho 
na jednej strane a predávajúcim na stra-
ne druhej. Tento vzťah je jadrom celého 
procesu a jeho podstatou je to, že banka 
kupujúceho otvorí  akreditív v prospech 
predávajúceho, ktorý je z tohto akredi-
tívu oprávnený. Posledný vzťah vzniká 
medzi bankou predávajúceho a bankou 
kupujúceho. Banka kupujúceho oznámi 
banke predávajúceho, že v prospech pre-
dávajúceho otvorila akreditív.

Zmluva o otvorení akreditív musí 
mať písomnú formu, inak má za násle-
dok absolútnu neplatnosť. Tento účinok 
vyplýva priama zo zákonu, platí od za-
čiatku a voči všetkým účastníkom tohto 
vzťahu.

Zmluva o otvorení akreditívu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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PRIJMEME VODIČA
MKD

na každodenné prepravy MA-BA, BA-Senec,
podmienka: ADR - základ. Víkendy voľné.

Mzda: 698 € brutto + odmeny.
Tel.: 0907 209 577
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Pracuj v Hradci Králové

OPERÁTOR VÝROBYY  
145 KČ/ hod. po zapracovaní
- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie 
   zabezpečené

0800 500 091 +420 730 893 3380800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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Obec Malé Leváre vyhlasuje
výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
MALÉ LEVÁRE

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) 
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie sú zverejnené na
www.malelevare.sk
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prijme ihneď na pozície:

kristl@kristl.sk  |  0905 614 003

SERVISNÝ TECHNIK
BRÁN A POHONOV

Mzda od 7 €/h brutto

PRIJÍMACÍ TECHNIK
Mzda od 8 €/h brutto
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542
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KŠX-Delta príjme 

MUŽOV, ŽENY, PÁRY:
VÝROBA KÁBLOV
NA AUTOBATÉRIE

Základná mzda: 20.000 - 25.000 KČ NETTO/ mes.

Miesto práce: Mikulov, ČR.
Ubytovanie ZDARMA

Kontakt: 0918 493 960
Mail: mhruby.idelta@gmail.com
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● Miesto výkonu práce:
   Malacky, Továrenská ulica
● Mzda: 850,- EUR brutto mesačne + odmeny
   a prémie v prípade splnenia plánu, stravné 
   lístky, zvýšenie základnej zložky mzdy po
   skúšobnej dobe
● Jednozmenná prevádzka
● Bezproblémové parkovanie

0903 491 182, 0903 419 169 
malacky@zinkpower.com

Prijmeme s nástupom
ihneď na TPP

VODIČA VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKA /

ROBOTNÍKA DO VÝROBY

0905 859 679

INZERCIA
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Strechy v objatí s prírodou
Zameranie strechy a cenová ponuka ZDARMA!!!

   www.blachotrapez.sk   |   www.chcemepomahat.sk

Viac info na webe: 


