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Marec patrí knihe, máj láske, apríl 
bláznom. Komu a čomu patrí no-
vember? Asi tiež bláznom a spomí-
nam si na dve revolúcie.

Tú októbrovú, ktorá sa odohrala 7. 
novembra v Petrohrade. Teda ozbroje-
ný prevrat v Rusku, ktorý sa odohral 
7. novembra 1917. Bol uskutočnený z 
iniciatívy vodcu niekdajšej boľševickej 
frakcie sociálno-demokratickej stra-
ny Ruska V. I. Lenina. Nuž a potom tu 
máme v novembri skutočnú novembro-
vú revolúciu – zo 17. novembra, vraj Za-
matovú, ale v podstate, ako sa ukazuje, 
išlo zjavne tiež „iba“ o prevrat. Takže, 
november je asi mesiac prevratov. Ale-
bo egoistov.

„Dušičky“ a „Všetci svätí“ sú za 
nami, môžeme byť zas bezcitní, bez-
božní, egoistickí, mysliaci sami na 
seba. Na Slovensku nikdy nebolo toľko 
egoizmu ako v týchto mesiacoch. Mo-
cenského, ideologického, ale aj čisto 
osobného. Egoizmus alebo sebectvo 
je cielené uplatňovanie osobných zá-
ujmov, nezohľadňujúce záujmy iných. 
Stredobodom záujmu som iba a pre-
dovšetkým ja sám. Moje výhody, moje 
postavenie, môj vlastný osobný profit. 
Moja strana, moja moc. Myslím sám 

na seba. Predovšetkým, hlavne a len! 
Vždy ide o mňa v prvom rade. Alebo, 
len ja som dôležitý. Ja a moje záujmy. 
Kto mi stojí v rozlete, je nepriateľ, špi-
navec, mafián! Záujmy iných neexistu-
jú. Nenechávam ľudí dokončiť ich myš-
lienky, pretože to, čo chcem povedať ja, 
je niečo väčšie a lepšie. Tí, ktorí majú 
veľké ego, si vyžadujú neustálu pozor-
nosť a vo svojich rukách chcú mať ešte 
väčšiu kontrolu. Egoisti podvádzajú, 
klamú a robia všetko preto, aby bola 
„výhra“ na ich strane. Jeden z ich naj-
väčších strachov je byť horší, zlý, naj-
horší. Za všetky úspechy si pripisujú 
zásluhy a naopak, všetky chyby zvaľu-
jú na ostatných. Egoistickí ľudia často 
cítia, že sú lepší ako ostatní, a preto 
necítia potrebu ďakovať iným za ich 
pomoc. Väčšinou trávia čas s takými 
ľuďmi, ktorý im ich ego hladkajú. Veď, 
viete ako sa hovorí, vrana 
k vrane sadá… a egoista 
egoistov si hľadá.

Vyhlasujem osobný 
boj proti egoistom všet-
kých krajín! Teraz, v 
novembri! Pekný 
týždeň vám želá

November, mesiac čoho?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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BluEvolution

82 mm

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

BluEvo

82 mm

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk

1
0
-0
0
4
0

0911 566 799 0904 466 799

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

0905 549 332

MALACKY

NASTRELOVANIENASTRELOVANIENASTRELOVANIE
AJ BÁBÄTKÁM
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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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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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

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

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
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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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Som univerzitný profesor. Dovolím si 
teda túto úvahu. Univerzity bývali mo-
torom pokroku. Dnes to tak nie je. 

Máme desiatky vysokých škôl. Míňa-
jú veľa peňazí a kvalita výučby a výsku-
mu na nich roky klesá. Ľudia, ktorí sa inde 
neuplatnili, získavajú na týchto školách 
tituly a pozície. Roky vidíme degeneráciu 
univerzít a  vysokých škôl. V  praxi chý-
bajú kvalitní absolventi a mladí ľudia po 
ukončení stredných škôl odchádzajú štu-
dovať do zahraničia. Vybudovali sa pek-
né budovy a upadli schopnosti ľudí, ktorí 
v nich pracujú.

Po rokoch sa zo zatuchnutého univer-
zitného prostredia ozýva silnejší hlas – aby 
všetko zostalo po starom. Ministerstvo chce 
konečne so školami, do ktorých sa v  po-
sledných rokoch nalialo veľa peňazí, urobiť 
poriadok. Páni profesori sa oháňajú akade-
mickými slobodami. Treťotriedni profesori 
a plagiátori si žiadne akademické slobody 
nezaslúžia. Mnohí z nich ani svoje tituly. 

Vysoké školy na Slovensku mali vyše 
30 rokov na to, aby dokázali svoje schop-
nosti. Mali autonómiu aj peniaze. Jediné 
čo dokázali je ich neschopnosť využívať 
zverené zdroje v  prospech študentov 
a spoločnosti. Dnes plačú, že im štát dáva 
málo peňazí na prevádzku potemkinov-

ských laboratórií vybudovaných za mi-
liardy z eurofondov. Spájajú a aktivizujú 
sa vždy, keď im hrozí reforma.

Nastal čas urobiť poriadok – zobrať 
akademickým funkcionárom právomoci, 
ktoré roky zneužívajú. Zrušiť univerzity, 
ktoré univerzitami nikdy neboli a prene-
chať riadenie vysokých škôl manažérom 
z praxe, aby sa už neplytvalo.

Na slovenských univerzitách je dosť 
špičkových odborníkov, ktorí pracujú 
v  laboratóriách a  venujú sa svojim štu-
dentom. Aj oni žiadajú, aby sa peniaze 
nedostávali do rúk neschopným  funk-
cionárom a  senátom na financovanie 
„cestovných“ kancelárií a nákup drahých 
„hračiek“ pre profesorov. 

Univerzity sú brzdou zmeny a chýba 
im sebareflexia. Je otázne, či je možné 
tieto dinosaury ešte reformovať. Treba dať 
ešte poslednú šancu. 
Krízový manažment 
a zrušenie akademic-
kých slobôd, ktoré 
sú anarchiou do seba 
zahľadených rektorov, 
s veľkými autami a 
osobnými šo-
férmi.

Spájanie univerzít proti zmene

» Ján Košturiak
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tel.: 0917 977 235
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DREVENÉ BRIKETY

Studienka 29, 0905 496 263S

valcové od 200 € + DPH / 960 kg

tehlové od 210 € + DPH / 960 kg

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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0901 714 410

balené po  25 kg na zimné 
uskladnenie

s dovozom k vám domov

PREDÁM

KVALITNÉ ZEMIAKY

0,70 € za kg
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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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vynikajúce multifokálne
sklá PHYSIO 3.0

predĺžená akcia
do 30. 11. 2021

Všetky stenšenia,
samozafarbiacie, 

slnečné, polarizačné 
a dioptrické sklá

0948 777 971

-50%-50%-50%

AKCIA

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

OČNÁ OPTIKA

0905 859 679

INZERCIA



MA21-44 strana - 3

SLUŽBYMALACKO
3

1
6
-0
1
0
6

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)

tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

Maloobchod

Veľkoobchod

Závlahové systémy | hadice na polievanie | pračkové hadice

| WC | náhradné diely do WC| tesnenie | filtre | radiátory |
drezy | umývadlá | sprchovacie kúty | sprchovacie žľaby |

sprchovacie hadice | batérie | kúpeľnové doplnky | čerpadlá

vodoinštalatérsky materiál | ohrievače | kotly | a iný tovar

Kúpeľňové štúdio | Zariadenie kúpeľne od A po Z

Široký výber
obkladov
a dlažieb
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PIZZÉRIA
ŽABA

Pizzéria Žaba, Kostolište 67

0903 262 515
OBJEDNÁVKY

pondelok - štvrtok: 11.00 – 23.00 h
piatok: 11.00 – 24.00 h

sobota: 8.00 – 24.00 h, nedeľa: 13.00 – 23.00 h

MENU denne na výber:
1 druh polievky, 3 druhy jedla

VARÍME PRE FIRMY

ZA VÝHODNÉ CENY

MENU

EUR

4,50ROZVOZ

EUR

4,95

CENA

EUR

3,00

CIGÁNSKE
PEČIENKY

sobota:
8.00 – 22.00 h

nedeľa:
13.00 – 20.00 h
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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

NOVINKYJESENNE

i
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Dňa 8. 11. 2021 
si pripomína-
me 5. smutné 
výročie úmrtia 
našej milova-
nej manželky, 
mamičky a babinky Anny 
Hlavenkovej, rod. Sirotovej z 
Veľkých Levár. S láskou a úc-
tou spomínajú manžel, dcéra 
Ingrid a syn Pavol s rodinami. 
Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej tichú spomienku.

Dňa 9. 11. 2021 si pripomenie-
me 3. výročie úmrtia našej 
babky Františky Suchánkovej 
z Jablonového. S láskou spo-
míname.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01
» Predám naftový vysoko-
zdvižný vozík Gliwice, predám 
BMW X3.Tel. 0915957746

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim babetu, starú vzdu-
chovku aj pokazenú.Tel. 
0907374235
» Kúpim Škodu Oktáviu, alebo 
Fabiu.Tel. 0905218938
» Kúpim havarované, alebo 
motoricky poškodené auto 
aj motocykel.Tel. 0903416726

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem pekný slnečný 
1,5 izb. byt v centre Ma.Tel. 
0940784789
» V RD dám do prenájmu väč-
šiu dvojlôžkovú izbu k dispo-
zícii je kuchyňa, kúpeľňa, wifi, 
parkovacie miesto, na relax 
po práci je slnečný dvor s al-
tánkom.Tel. 0908195071
» Prenajmem zariadenú 
izbu komfort v Zohore.Tel. 
0903361804
» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 150 € / mes 
s energiami, len pre pánov.Tel. 
0903214187
» Prenajmem zariadený 1 
izb byt v centre Malaciek 
v Novostavbe. Volať na 
0903775484

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Vymením 1-izb byt v Ma 
Stupavská ul. za 1-izbový v 
centre Ma.Tel. 0949240094
» Kúpim dom do 25 km od 
MALACIEK do 45000 €.Tel. 
0910539635
» MALACKY, kúpim byt do 
75000 €.Tel. 0949375038

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY   

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Isto ste sa už stretli s tým, že vášmu 
dieťaťu v škole zadali, aby spravi-
lo tzv. projekt na nejakú tému. Pre 
tých, čo disponujú počítačom a in-
ternetom, je to ľahko získaná znám-
ka. 

Stačí si vyhľadať text k danej téme a 
prekopírovať ho. Hoci niektorí učitelia 
žiadajú, aby bol text písaný vlastnou 
rukou. Nech sa žiak ponamáha. Potom 
sa text graficky upraví a vložia sa (vle-
pia) k nemu obrázky z internetu. Potom 
sa odovzdá učiteľovi a ten oznámkuje v 
podstate cudzí text a fotky. Lebo mladší 
žiaci nemajú ešte schopnosť abstraho-
vať z rôznych zdrojov a vytvárať vlastné 
myšlienky. Mohli by síce svoj „projekt“ 
ústne prezentovať. Tým by dali vlastný 
vklad. Ale to sa zväčša nerobí, projekt 
sa odovzdá a na konci roka sa zahodí, 
čo je „príkladným“ postupom environ-
mentálnej výchovy.

Takto poňatých „projektov“ do-
stanú žiaci niekoľko za polrok. Nejde 
o to, že by to nezvládli, hoci neraz na 
tom pracuje celá rodina. Ide o to, čo sa 
takýmto postupom žiaci naučia. Kopí-
rovať texty, hľadať fotografie? Alebo aj 
viac? Za našich čias sa takto vytvore-
né „projekty“ nazývali referáty a mi-
nimálne sme ich museli pred triedou 
prečítať, čo bolo však tiež bezúčelné 
monotónne čítanie. Označenie papiera 

s obrázkami za „projekt“ je mimo mo-
dernej pedagogiky.       

Projekt je vytvorenie niečoho, čo 
vychádza z viacerých učebných pred-
metov, spravidla sa robí vo dvojici, má 
ukázať, ako žiaci pochopili tému, ako 
ju vedia vylepšiť, ako vedia podľa svo-
jich vedomostí  zrealizovať vylepšenie, 
vynález, model, novú metódu. Isto, 
je to ťažšie pre mladších žiakov. Práve 
preto sa oni majú viesť pedagógom. Nie 
tak, že im to je zadané a sami si musia 
poradiť. Pokojne sa môžu robiť so žiak-
mi aj ozajstné projekty, napr. zveľade-
nie školského areálu. Existujú výzvy 
na získanie dotácie. Prečo neukázať 
žiakom, ako ich získať? Ak je to príliš 
zložité, tak ich učiť pretvárať učebný 
text na trojrozmerný projekt. Alebo vy-
tvoriť učebnú pomôcku. Pritom ich učiť 
vyhľadávať informácie, spolupracovať, 
pracovať s materiálmi a hlavne prezen-
tovať svoj projekt. Priamo na vyučova-
cej hodine. Až potom im dať samostat-
nú prácu. 

Ak sa pracuje na vyučovaní s pro-
jektmi v pravom zmysle slova, žiakov 
to obohatí o dôležitú kompetenciu, kto-
rú využijú v ďalšom vzdelávaní alebo 
v povolaní. Projekt je totiž vyššia myš-
lienková operácia, nie prepisovanie 
textov. 

Školský projekt 
nie je prepisovanie textu! 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby

~ Veľký výber rakiev

~ Nové vzory úmrtných oznámení

~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“

~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí

~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín

~ Viazanie vencov a smútočných kytíc

~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS

~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA

~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov

     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO

     NA POHREB

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky

034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk

NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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S úctou, láskou a bolesťou v srdci si dňa 7.11. 

pripomíname veľmi smutné 12. výročie, 

kedy nás naša milovaná 

MARTA MRÁZOVÁ rod. Jurkovičová

z Veľkých Levár navždy opustila.

Mamička naša najdrahšia,
márne Ťa naše oči všade 
hľadajú, márne nám po 
tvári slzy stekajú. 
Ako Ti z očí žiarila láska 
a dobrota, tak nám chýbaš 
každý deň života.

So žiaľom v srdci spomínajú manžel,
dcéry s rodinami, syn a ostatná rodina.

Žiješ v našich srdciach!
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
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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

4
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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

09

w

Predávame aj kŕmne zmesi 
od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Možnosť dovozu až k zákazníkovi. 

Ponúkame mládky Dominant 
pred znáškou v rôznych farbách. 
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» Kúpim záhradu, do 3000 
€.Tel. 0949375038

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09
» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú linku, 
rôzne.Tel. 0919176233
» Predám 82 l mrazničku 
Gorenje ešte v záruke.Tel. 
0944035589

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám zemiaky na zimné 
uskladnenie ružové a žlté, 
Malacky.Tel. 0915957746
» Predám kurčatá na mäso 
1-týž/1 €, 2-týž/1,50 €, 
3-týž/2 €, živé na zabitie 1,90 
€ / kg a očistené 2,90 € / kg. 
M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 
0908151966.Tel. 0911206783
» Predám pšenicu, kŕmnu 
mrkvu a cukrovú repu.Tel. 
0905695828

HOBBY A ŠPORT 11
» Kúpim hudobný nástroj.Tel. 
0903765606
» Kúpim rôzne starožitnosti. 
Hodiny, mince, mažiare a pod.
Tel. 0903818122

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14
» Kúpim prázdne PB bomby 
0905 387 063.

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813

predajna@metiron.sk

www.metiron.sk

VEĽKÁ
JESENNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ

A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Akumulátorová kosačka
STIHL RMA 339

Motorový krovinorez
STIHL FS 55

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

Set obsahuje akumulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

á kosačka
39

mulátorový
AK 20

01.

ez

AKCIA
449.00

SET

AKCIA
499.00

SET

AKCIA
249.00

299.00

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2

v hodnote
29,90€

ZADARMO
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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH

Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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www.palivalanzhot.skwww.palivalanzhot.sk
Tel: +420 733 712 755Tel: +420 733 712 755

BRIKETYBRIKETY

PELETYPELETY

AJ S DOPRAVOU

DREVENÉ, KÔROVÉ, UHOĽNÉ, SLNEČNICOVÉ

DREVENÉ, SLNEČNICOVÉ

V sobotu 30. 10. 2021 sa konala  MVC 
v Judo mestskej v športovej hale v Ko-
lárove. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 
130 pretekárov z 18 klubov (Slovensko, 
Rakúsko, Maďarsko). 

Malacké džudo zastupovali členovia 
krúžku JUDO pri CVČ Malacky spolu s 
členmi JUDO-club TJ Strojár Malacky: 
Dominik Matlovič (supermini), Filip 
Kovár (mini), Lucia Kujanová (mini), Li-
liana Anderson (mini), Ida Pullmanová 
(staršie žiačky), Jana Kujanová (staršie 
žiačky).

Bola to opäť úspešná súťažná sobota. 
Súťaž prebiehala na troch zápasových 

tatami. Tuná teda súperov vytrápili 
bojovali zo všetkých síl, niektorým 
sa darilo viac, niektorým menej, no aj 
napriek tomu sme si domov priniesli: 1 
x zlato - Lucka Kujanová, 2 x striebro - 
Lili Anderson a Dominik Matlovič, 2 x 
bronz - Janka Kujanová a Filipko Kovár, 
1 x štvrtú priečku - Idka Pullmanová.

Zo všetkých zápasov mám veľkú 
radosť!! Snaha a chcenie je oveľa viac, 
ako zlato na krku. Náš klub sa spome-
dzi 18 klubov umiestnil na 12. mieste. 
Po súťaži sme sa stihli pozrieť na Dre-
vený most a Lodný mlyn v Kolárove a 
najesť sa, na super pizzi v Galante.

Medzinárodná Veľká cena
Kolárova v JUDO  

 Soňa Zajacová Kunšteková (trénerka)
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AKCIA!

ŠPECIÁLNE OKULIAROVÉ
OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY EYEDRIVE® S TECHNOLÓGIOU REFLECT CONTROL 

SÚ IDEÁLNE PRE KAŽDÉHO, KTO TRÁVI VEĽA ČASU NA CESTÁCH.

30%

EyeDrive® 

prináša mimoriadne 

riešenie, najmä za šera, 

Akcia platí od 1. 11. do 31. 12. 2021 na vybrané okuliarové sklá.
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU

• -10% PRE SENIOROV A ZŤP

• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

1
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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.
Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

Malacky Auto, s. r. o.
Pezinsk쌴 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk

Kia Motors Sales Slovensko s. r. o.: Bli쏹쏃ie inform쌴cie o ponuke sa dozviete u ka쏹d썗ho autorizovan썗ho predajcu Kia.
Kombinovan쌴 spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2: 145–204 g/km / WLTP.  *Z쌴ruka 7 rokov / 150 000 km. Obr쌴zok je ilustra썊n쏯.

•  Disky kolies z 쎗ahk쏯ch zliatin a doplnky karos썗rie 
v lesklej 썊iernej farbe

•  LED predn썗 aj zadn썗 svetlomety
•  Predn썗 a zadn썗 parkovacie senzory a zadn쌴 kamera

•  Naviga썊n쏯 syst썗m s 8” LCD displejom
•  Bezk쎗쏒썊ov쏯 pr썿stup a 쏃tartovanie vozidla (Smart Key)
•  Sada bezpe썊nostn쏯ch syst썗mov DRIVE WiSE
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JESENNÁ AKCIAJESENNÁ AKCIA

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

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

1
6
-0

0
3
4

KLIMATIZÁCIE

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

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

predaj   montáž   servis

aj na splátky
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0902 272 708

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie

domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac

za prijateľné ceny
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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

0908 979 469

INZERCIA
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  NOVEMBER 2021

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

1-hrob od 1390 € •2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI

A 
na

 fa
re

bn
é 

zá
kr

yt
y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w
.k

am
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021
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KAMENÁRSTVO

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

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

NAJLACNEJŠÍ na Slovensku
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Novootvorené

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

Obchodná 566/13 (za poštou)

0907 493 164 • 0907 244 988
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 

alebo kúpiť v predajniach:

sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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CBD a prostatitída?
Prostatitída alebo skrátene prostata, je 

urologické ochorenie s odhadovaným vý-
skytom u 2% až 9% v bežnej mužskej popu-
lácii.  Má negatívny dopad na kvalitu života 
a s ním spojené libido a sebavedomie.

Postihuje vekové skupiny mužov vo veku 
už od 45 rokov a každým rokom táto hranica 
alarmujúco klesá. Podľa amerických inštitú-
tov môže prostatitída predstavovať až 25% 
návštev u lekára a konzultácie spojené s 
ťažkosťami pri prvých príznakoch prostatití-
dy.

Zväčšenie prostaty môže automaticky viesť 
k slabšej erekcii a takto postihnutým mužom 
negatívne ovplyvňuje libido. Všetky tieto 
problémy ústia do zníženého sebavedomia a 
pocitu menejcennosti.

Prostatitída často spôsobuje veľmi ťažké 
a bolestivé močenie. Medzi ďalšie príznaky 
patrí bolesť v slabinách, panvovej oblasti 
alebo na genitáliách a často sa jej príznaky 
pripisujú chrípkovým stavom.

Príznaky prostatitídy, ktoré netreba 
podceňovať:

● naliehavá potreba močeniaťažkosti s mo-
čením, napríklad dribling  (dokvapkávanie)
● noktúria – časté močenie hlavne v noci
● pocity pálenie a bolesti pri močení (dyzú-
ria)
● zakalený moč
● krv v moči
● silná bolesť v slabinách, krížoch alebo v 

bruchu
● bolesti v oblasti medzi konečníkom a 
mieškom (perineum)
● bolesť alebo nepríjemné pocity v penise 
alebo semenníkoch
● ejakulácia, ktorá je sprevádzaná bolesťou 
alebo pálivým pocitom
● príznaky podobné chrípke (s bakteriálnou 
prostatitídou)

Prostatitída a jej možné ďalšie kompli-
kácie:

● bakteriálna infekcia krvi (bakteriémia)
● zápal stočenej trubice pri zadnej časti se-
menníka (epididymitída)
● dutina, ktorá je vyplnená hnisom v prosta-
te (prostatický absces)
● abnormalita semena a neplodnosť, ktoré sa 

zvyknú vyskytnúť pri chronickej prostatitíde
Tradičné lieky síce môžu zmierniť bolesť, 

ale často majú veľmi negatívny vplyv na cel-
kový metabolizmus a zaťaženie ľudských or-
gánov, hlavne obličiek a pečene

Priama interakcia CBD na prostatu?

Podľa posledných výskumov niekoľko kli-
nických štúdií potvrdilo schopnosť CBD bojo-
vať proti bolesti.

Liečivé schopnosti konope poznali lekári 
na celom svete už celé storočia, a aj práve 
preto mnoho pacientov z urologických am-
bulancií siaha práve po CBD olejoch v rôz-
nych formách.

Podľa článku z roku 2009 publikované-
ho v časopise Annals of New York Acade-
my of Sciences našli vedci receptory EKS 
(endokanabinoidný systém) v sexuálnych 
reprodukčných orgánoch, napríklad v se-
menníkoch. EKS sú receptory, ktoré sú roz-
miestnené po celom tele a majú za úlohu 
zabezpečovať správne fungovanie orgánov, 
nervového systému, pohybového aparátu 
ako aj celkového režimu deň / noc.

 
V článku v časopise BioMed Research In-

ternational praktikanti ajurvédy  rastlinu 
Cannabis sativa, z ktorej sa získava mari-
huana a CBD, používali už mnoho rokov na 
zlepšenie ejakulácie a sexuálnej výkonnosti.   
               » red.

Foto: freepik / jcomp

SNOOPY salón pre psov
Malacky, Jánošíkova 4

0917 498 229, 0903 454 504

ROYAL PROJEKT
Kaviareň

Malacky, Radlinského 26
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...nebol výnimkou
 
■ Veľa detí uprednostňuje futbal, či hokej. Čo vás 
priviedlo k boxu?
Aj ja som začínal s futbalom. Keď ma ale niekto sfaulo-
val, pobil som sa. Vtedy ma oslovil kamarát s tým, aby 
som šiel na box. Tam keď niekoho zbiješ, ešte ťa za to 
aj pochvália (smiech).
Vyrastal som na akčných filmoch, obdivoval Rockyho 
aj Tysona, box sa mi veľmi páčil. Mal som to v sebe. 

■ Čím si vás box získal?
Vďačím mu za mnohé. Tréner Martin Straszer mal na 
mňa veľký vplyv, výsledky odo mňa očakával všade. 
Povedal: „Ak sa nebudeš učiť dobre v škole, vyhodím 
ťa z tréningu.“
Box naučí nielen rany rozdávať, ale ich aj prijímať. 
Mňa navyše naučil disciplíne, pokore a rešpektu. 
Do života mi dal veľmi veľa. 

■ Častokrát sa dieťa nadchne, rodičia mu nakúpia 
všetko potrebné a o pár týždňov ho to prestane ba-
viť. U vás to zjavne neplatilo.
Mňa to bavilo od začiatku. Navyše, bol som v tom dob-
rý. Začínal som ako 12-13-ročný, v hlave som to mal 
usporiadané a na tréningy som sa tešil. 
Box je všestranný šport. Kto ho zvládne , zvládne aj iné 
športy. Je totiž o koordinácii, reflexe, technike, rýchlos-
ti, sile, no aj o gymnastike.

■ S boxom ste začínali neskôr, ako mnohí iní. Bolo 
to náročné?
Začiatky boli ťažké, dôležité bolo naučiť sa technike. 
Keď sa mi to podarilo, aj vďaka talentu som dobehol aj 
tých, ktorí trénovali už rok.
Po mesiaci som štartoval a  uspel v zápase na majst-
rovstvách Bratislavy. Na majstrovstvách Slovenska               
v mladšom doraste som skončil tretí, po roku a pol som 
už bol v reprezentácii.

...talent verzus odhodlanie

■ Je talent tým rozhodujúcim?
Talent urobí veľa, dáva výhodu. No aj tí, čo ho nemajú, 
sa môžu vypracovať. Chce to ale mnoho odhodlania     
a disciplíny.
Obe cesty majú svoje úskalia. Tí s talentom si to podve-
dome uľahčujú, tých, ktorí ho nahrádzajú, to prestáva 
často baviť.

■ Takže ak v sebe necítim talent alebo odhodlanie, 
nemám ani začínať?
Vôbec nie. Box nie je len o boji v ringu, mnohí do neho 
ani vstúpiť nechcú a ja ich nenútim. Boxom naberajú 
kondíciu, zabúdajú na starosti, čistia si hlavu. Hlavné 
je zatrénovať si a ísť spokojný domov. To ma na práci    
s nimi napĺňa.
Samozrejme, sú aj takí, ktorí túžia po konfrontácii.       
Tí majú špeciálne tréningy.

■ Je nejaký vekový limit, kedy sa do toho pustiť?
Žiaden nie je. Jediným limitom je miera záťaže. 
 

...prehry motiváciou

■ Za svoju kariéru ste pozbierali slušnú zbierku tro-
fejí. Ktoré si ceníte najviac?
Sedemkrát som sa stal majstrom Slovenska v rôznych 
vekových kategóriách, dvakrát som triumfoval na Tur-
naji olympijských nádejí a štartoval som aj na majst-
rovstvách sveta. 
Absolvoval som množstvo zápasov, každý ma posunul 
ďalej. A  najmä prehry. Po každej som začal makať ešte 

tvrdšie, aby som svojmu premožiteľovi dokázal, že 
som lepší. Keď to vyšlo, potvrdilo sa mi, že na každého 
chlapa je chlap. 

■ Nie každý sa k tomu ale dokáže postaviť práve 
takto?
Áno, sú aj takí. Ale práve v tom je krása športu. Na-
učí aj prehrávať, učí pokore, stavia nové výzvy. Uz-
nanie toho, že niekto je lepší, otvára nové možnosti 
napredovania. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko                 
na bojisku.
Box je náročný fyzicky aj psychicky. Neustále núti          
k zlepšovaniu. Aj keď sa to nezdá, sila je v boxe na 
poslednom mieste. Hlavná je hlava, rýchlosť, reflexy,        
či koordinácia. 

■ Ešte sa venujete boxu aj súťažne, alebo ste presed-
lali už len na trénovanie?
V ringu v súťažnom zápase som nestál už 17 rokov. Ale 
práve mám šancu na malý návrat, dostal som ponu-
ku na profesionálny zápas. Bola by to pre mňa bodka, 
ktorú som neurobil. Aj chalani v  gyme ma hecujú. 
Mám tri mesiace na prípravu, viem, že roky neokla-
mem a som zvedavý, ako mi to pôjde.

 
...prednosť dostala rodina

■ Mali ste sľubne rozbehnutú kariéru. Prečo ste 
s ňou skončili už tak skoro?
Priateľka otehotnela ešte počas vysokej školy a boxom 
by som rodinu neuživil. Narodil sa mi syn Mareček         
a box musel ísť bokom. Mojou rozlúčkou s  ním bol       
na dlhšie trénerský kurz.
Boxu som sa nevenoval 7 až 8 rokov. Mal som 2 aj 3 
roboty súčasne, aby sme to utiahli. Neskôr som ale za-
ložil stavebnú firmu, do zamestnania šla aj manželka 
a mohol som sa k boxu vrátiť. Najskôr som pomáhal 
môjmu bývalému trénerovi s deťmi a od toho som sa 
dostal k snu o vlastnom gyme.

...splnený sen

■ Zrealizovať takýto nápad ale asi nie je úplne jed-
noduché...
Veru, dalo to zabrať. Našiel som priestor, ktorý som aj 
vďaka pomoci môjho brata a kamarátov prerobil do 
želanej podoby. Zabrať dali rôzne úradné návštevy od 
sociálky, cez inšpektorát práce až po hygienu s pripo-
mienkami, ktoré bolo nutné zapracovať. Začiatky ne-
boli jednoduché. Keď si už ľudia našli cestu, pribrzdila 
ich pandémia. Opäť sa k nám ale vrátili a som im za to 
nesmierne vďačný. Napredujeme, náš tím sa rozrastá   

a keďže sú spokojní zákazníci, spokojný som aj ja.

■ Čo vlastne znamená Gobola v názve vášho gymu?
Je to už niečo ako rodinná tradícia. Môj dedo robil na 
družstve a venoval sa plemenu býkov, ktoré tuším v 
maďarčine malo práve takéto meno. Starý otec bol tvr-
ďák, ktorý sa neraz pobil a tak mu prischla prezývka 
po ňom. Zdedil ju aj otec a keďže sa aj mne v ringu po-
darila kde tu rana, ako keď kopne býk (smiech), začali 
tak volať aj mňa.

■ Okrem boxu sa však v gyme venujete aj iným špor-
tom. Čo vás k tomu priviedlo?
Len boxom by sme to neutiahli. Pribúda množstvo 
nových športov, ľudia ich chcú skúsiť a my o nich ne-
chceme prísť. Načo niekoho učiť boxovať a potom, keď 
zatúži po inom bojovom umení, odíde do iného gymu? 
K boxu tak postupne pribúdali zápasenie, o ktoré sa 
stará 13-násobný majster SR Thomas Redento, brazil-
ské jiu-jitsu, ktoré trénuje držiteľ čierneho pásu a street 
kickbox. Všetky sú skvelou prípravou na MMA. Venu-
jeme sa však aj detskej gymnastike, kondičným kruho-
vým tréningom a tabate, máme barbera a čoskoro by 
mal pribudnúť aj jumping na trampolínach.

...turnaje i celebrity

■ Zdalo sa vám, že toho máte málo, keď ste začali 
robiť aj turnaje?
Veru, pustili sme sa aj do turnajov. Chceli sme ich robiť 
u nás v gyme, bohužiaľ, pandémia výrazne zasiahla. 
Nedávno sme však usporiadali jeden v Ateliéri Ba-
bylon. V konfrontácii s  bojovníkmi aj zo zahraničia 
sa našim zverencom darilo, z ôsmich zápasov uspeli          
v siedmich. Navyše, urobila sa aj zbierka na rehabili-
tácie pre choré deti. Ak sa situácia nezhorší, koncom 
roka chceme urobiť ďalší.

■ Medzi fotkami na vašich stránkach sme našli aj  vi-
acero známych tvárí. Aj oni k vám chodia trénovať?
Je to tak. Sú medzi nimi osobnosti ako Rytmus a Erik 
Tresor, ktorého som viedol aj v jeho prvom boxerskom 
zápase. Ten vyhral, takže som rád aj za neho.

...život a šport k sebe patria

■ Ak by som sa chcel pridať, je nejaké obmedzenie?
Nie, vítaní sú všetci. Hlavné je to na úvod „neprepáliť“. 
Treba tomu dá mesiac-dva a až potom skúšať vyššiu 
záťaž. V gyme trénujeme s deťmi už od šiestich rokov, 
horná veková hranica neexistuje. Kto si trúfa, môže 
prísť. Kto sa chce zapojiť aj do súbojov, dáme mu mož-
nosť, kto nie, má dosť možností ako sa u nás odreago-
vať.

■ Športu sa venujete prakticky celý život. Čo by ste 
odkázali tým, ktorí sa nevedia k pohybu odhodlať? 
Život a šport patria neodmysliteľne k sebe. Ak sa člo-
vek nehýbe, koleduje si o zdravotné problémy. Každé-
mu len pomôže, ak si nájde na seba aspoň hodinku. 
Pre dobrý pocit je to mimoriadne dôležité. Športovať 
jednoducho treba.                      » Autor: Martin Panák

Mal ranu ako býk. Teraz ju v Gobola Gyme učí rozdávať iných
K  boxu ho priviedol kamarát a rýchlo zistil, že naň má talent. Absolvoval zhruba 140 zápasov a  vyše stovku 
vyhral. Skvele rozbehnutú kariéru vymenil za starostlivosť o rodinu, no keď mu to situácia umožnila, k svojej 
športovej láske sa vrátil. Má svoj Gobola Gym a skúsenosti odovzdáva ďalej... Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj.

Marek Rigó „Gobola“ Bombilaj (37 rokov) 
GOBOLA GYM Bratislava
Úspechy:
■ 7x majster Slovenska

■ 2x víťaz Turnaja olympijských nádejí
■ účastník majstrovstiev sveta
■ víťaz viacerých domácich i zahraničných podujatí
■ v ringu absolvoval zhruba 140 zápasov, z ktorých vyše 
    stovku vyhral
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Je veľmi dôležité, aby si aj firmy na Sloven-
sku boli vedomé vplyvu svojich aktivít nielen 
smerom na zamestnancov, obchodných part-
nerov ale  na životné prostredie, komunitu 
a  okolie, v  ktorom pôsobia. Spoločnosť Lidl 
preto prepojila zákazníkov a  základné školy. 
Spoločne tak prostredníctvom iniciatívy Váš 
nákup = veľká pomoc prispievajú k vzdelanej-
šej budúcnosti detí.

Hlavnou myšlienkou jedinečného projektu 
je darovať časť z  obratu v  prvý deň predaja 
novootvorenej prevádzky na zakúpenie špor-

tových, didaktických potrieb a posledný rok aj 
výpočtovej techniky. Za každý nákup v hodno-
te aspoň 10 eur totiž obľúbený diskont venuje 
jedno euro susedným základných alebo spoje-
ným školám. Získajú tak napríklad notebooky, 
bezdrôtové slúchadlá, počítačové myši, table-
ty, externé disky, balíček Microsoft Office 2019 
či tašky na počítačovú techniku.

 
Najnovšia predajňa obchodného reťazca 

Lidl svoje brány otvorila v bratislavskom Nivy 
centre, čím sa naskytla ďalšia unikátna príle-
žitosť podporiť okolité základné školy. „Teší 

nás, že mestská časť Nivy je bohatšia o nové 
zariadenie, ktoré má za cieľ podporovať ško-
ly v blízkom okolí. Na ZŠ Kulíškova 8 sa bude 
v  roku 2022 sláviť 70. výročie existencie ško-
ly. Želáme vašej predajni Lidl v Nivy centrum 
dlhovekosť, obľúbenosť u  verejnosti, príjem-
ných pracovníkov, úspechy v  uspokojovaní 
potrieb verejnosti na Nivách,“ odkázala Anto-
nia Snehotová, riaditeľka ZŠ Kulíškova 8. 

Z podpory sa teší aj ZŠ a MŠ M.R. Štefánika 
na Gröslingovej ulici a zároveň vyjadruje vďa-
ku, že spoločnosť Lidl pri svojich aktivitách 
nezabúda ani na školy, a  teda je oporou pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen pre žiakov, ale i  učiteľov. Najmä 
v náročnom období, kedy je dištančné vyučo-
vanie prekážkou, umožní deťom s nedostatoč-
nou technickou podporou plnohodnotný spô-
sob výučby a rovnaký prístup k vzdelávaniu, 
ako majú ostatní spolužiaci. 

Pre školy je aktuálne každá pomoc viac, než 
vítaná a dokonca v mnohých prípadoch aj po-
trebná. Preto je krásne vidieť, že aj dnes sa ľu-
dia vedia spojiť a prispieť tak spoločne k zme-
nám, ktoré majú veľký dopad. Nejde totiž len 
o  obyčajnú finančnú pomoc. Ide o  šancu na 
kvalitné vzdelanie detí, ktoré majú kľúčovú 
rolu na ceste k lepším zajtrajškom. 

Od spustenia iniciatívy Váš nákup = Veľká 
pomoc sa podarilo diskontu podporiť už 103 
škôl naprieč celým Slovenskom. Školy tak 
získali vybavenie podľa ich vlastného výberu 
v hodnote 312 000 eur. 

Lepšia vybavenosť škôl 
vďaka zákazníkom Lidl

Váš nákup = veľká pomoc. Týmto heslom sa Lidl snaží motivovať svojich zákazníkov a zároveň byť dobrým 
susedom. Práve preto už od roku 2015 podporuje základné školy, ktoré sa nachádzajú v okolí novootvorených 
predajní. Časť svojho obratu totiž venuje na kúpu športových a didaktických potrieb podľa výberu škôl. 
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Farmaceut od 1200 € + mo�vačný systém

Laborant od 900 € + mo�vačný systém
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Rakúska firma ponúka prácu

roznos letákov a novín
vo Viedni

Info v slov. jazyku: 
A. Fratrik
mail: filiale03@feibra.at
tel.: +43 676 838 84650
(po-pia 8:00 - 16:00 h)
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto

Kaufland Malacky Mzda: 4,247 €/h. brutto 

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

v Stupave

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

Kontakt: 0915 973 529

SERVISNÝ TECHNIK
vodičský preukaz skupiny B

stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru

nástupný plat 900 EUR brutto

(po zaškolení 1100 EUR brutto)
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PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948  427 428

JIT (práca na zmeny)
MKD (kolečká SK-D, víkend doma)

Mzda 623 € bru�o + variabilná zložka
(ne�o 1800 – 2100 €) // Zálohy
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0901 714 410

Ponúkam voľné
pracovné miesto

v Stupave

900 € bru�o + odmeny

automechanika

Mzda
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PRIJMEME
UPRATOVAČKU

na penzión Zuzana
v Malackách

Mzda: 623 € mes. brutto
+ individuálny bonus

Nástup ihneď
Tel.: 0908 416 089
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Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

0908 979 469

INZERCIA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E
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2Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatreniaD d ži

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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