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Hádam mi nechcete povedať...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ale áno, chcem. O tom nepochybuj-
te! Pretože každý má právo povedať si 
to, čo chce, ak to neodporuje elemen-
tárnym zásadám mravnosti, medzi-
ľudských vzťahov a zákonnosti. Sr-
dečný pozdrav, vážení čitatelia! Dnes 
by som vás rád povzbudil v tom, že aj 
keď snaha mnohých okolo nás je nás 
umlčať, nedajte sa. Nie, vôbec nejde o 
politiku, ani o politické strany či ich 
protagonistov. Umlčiavanie či snaha 
oň sa nám zo sociálnych sietí prenáša 
do nášho bežného života. Koľkí z tých, 
s ktorými bežne komunikujete, nesto-
ja o váš názor, o to, ako vy vnímate 
svoj i tento náš svet a potrebujú vás iba 
na počúvanie samých seba?

„Hádam nechcete povedať“, 
„hádam nechcete tvrdiť“, „hádam 
si nemyslíte“. Ale áno, je to presne 
tak. Chceme povedať, chceme tvrdiť, 
myslíme si. Veď sme mysliace bytosti, 
nie nerozmýšľajúca masa. Pozor na 
„demokratov“, ktorí takto reagujú na 
vami vyslovené myšlienky. Oni to totiž 
demokrati vôbec nie sú. Majú k nim asi 
tak ďaleko, ako Budha do Mekky. Naša 
spoločnosť potrebuje demokraciu ako 
soľ, nič viac jej tak nikdy nechýbalo, 
ako demokracia ako taká. Lenže de-
mokracia nesmie mať podobu príka-

zov mlčať, nemyslieť, neprezentovať 
svoje názory. Nech si nositelia tohoto 
moderného trendu v našej spoločnosti 
myslia čokoľvek. Sú presne tak isto ne-
demokratickí, ako všetky javy, ktoré – 
zdá sa – iba zdanlivo nahlas kritizujú. 
Iba bažia po moci. 

Aj oni chcú, raz, k zdrojom. Veď 
prečo nie?  Moc ako moc, hlavne nech 
je naša. Na toto treba myslieť vždy, keď 
vy sami volíte, komu zveríme do rúk 
náš štát, poslanecké lavice v Bruseli 
či prezidentský palác. Ak vám politik 
cez médiá odkáže „prečo si myslíte, že 
sa s vami chcem rozprávať“, potom sa 
treba vážne zamyslieť nad tým, kde v 
rebríčku vlastných „hodnôt“ má asi 
vás – občanov. Ak vám politici tvrdia, 
že  dva a dva je sedem a dokonca si 
to aj odhlasujú, opäť je najvyšší čas 
zamyslieť sa. A v budúcnosti? Určite 
nedávajte zelenú tým, kto-
rí poučujú a karhajú, či 
dokonca účelovo prekrú-
cajú fakty, ale predovšet-
kým tým, ktorí počúvajú. 
Vás, nás, mňa.

Pekný týždeň!
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PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

- ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCHafeed

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470

LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT

65 €
70 €

115 €

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,

ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00
ROZVOZ ZDARMA!
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • 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
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ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky
MUDr. Ingrid Kriváòová

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu

•Keramické fazety, korunky,
mostíky, protézy

•Lieèba parodontitídy
•Stomatochirurgia

•Zubná hygiena•Pieskovanie
Srdeène vítame nových pacientov
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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• sieťky proti
hmyzu 17 €

• žalúzie 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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Predaj mäsa
a domácich výrobkov

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

PEČENÉ
PRASA • REBRÁ

HUS • BAVORSKÉ KOLENÁ

KAČICA

dovezieme
aj k vám domov

klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...

15
-0

01
1

0908 979 469

INZERCIA
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ciach okresu: Závod, Studienka, 
Malé Leváre, Veľké Leváre, Pla-
vecký Mikuláš, Plavecké Podhra-
die, Rohožník, Gajary, Sološnica, 
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad, 
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Pla-
vecký Štvrtok, Pernek, Jablonové, 
Lozorno, Marianka, Borinka, Zo-
hor a Vysoká pri Morave

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné slovensko

stredné slovensko

Východné slovensko

bV 57.000 bratislavsko Východ
bz 67.000 bratislavsko Západ
ds 26.000 dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
sc 25.000 senecko
se 31.000 senicko+skalicko
tO 38.000 topoľčiansko+PE+BN
tn 52.000 trenčiansko+DCA+IL
tt 45.500 trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

bb 50.000 banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
Mt 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
Pb 30.000 Považsko=PB+PU
Pd 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

bJ 29.000 bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
Ks 22.250 Košicko okolie
sL 12.000 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 35.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
sn 30.000 spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Ústavný súd nesmie byť 
predĺženou rukou politikov

» Veronika Remišová
 predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Ústavný súd 
môže napomáhať 
spravodlivosti, 
no môže ju aj blo-
kovať. Rozhodol aj 
v kauze Gorila, že 
nahrávky z nej sa 

nemôžu použiť, a že treba chrániť práva 
ľudí, ktorí podľa spisu spriadali obrov-
ské korupčné schémy. Toto rozhodnutie 
mimoriadne sťažilo prácu vyšetrovate-
ľov. Ústavný súd takisto rozhodoval aj o 
zákone o preukazovaní pôvodu majet-
ku a kvôli rozhodnutiu ústavného súdu 
sa tento zákon do dnešného dňa nedá 
uplatňovať. Preto je dôležité zvoliť od-
borne zdatných a bezúhonných kandi-
dátov za sudcov ústavného súdu.

Proces výberu ústavných sud-
cov bol nespravodlivý a neférový. 
Kandidáti mali podať prihlášky aj so 
všetkými dokumentmi do 7.1. Všetci 
tak urobili, iba Robert Fico musel doku-
menty dodatočne dopĺňať. To však nie 
je férový prístup, predsa keď sa bežní 
ľudia hlásia napríklad do zamestnania 
a neodovzdajú kompletnú prihlášku, 
nikto sa s nimi nebaví. Spravodlivosť 
a pravidlá teda neplatia pre každého 

rovnako.
Vládna koalícia ma eminentný 

záujem, aby ústavný súd obsadila 
svojimi nominantami. Smer chce tep-
lé miesto pre R. Fica, no ten nemá po-
trebnú právnickú prax, ako stanovuje 
zákon. Fico bol dlhé roky premiérom, 
no premiér nie je právnické povolanie a 
môže ním byť aj človek bez právnické-
ho vzdelania. Premiér je v prvom rade 
riadiaca funkcia. Keď Robert Fico vy-
hlásil, že diaľnica do Košíc bude v roku 
2010 a nakoniec nebude ani v roku 
2030, nie je to právnický problém, je to 
otázka riadenia a odborných schopnos-
tí členov vlády.

Vládna koalícia robí obštrukcie 
a chce znefunkčniť 
ústavný súd, aby si 
tam mohla dosa-
diť svojich ľudí. No 
ústavný súd má byť 
nezávislý a chrániť 
práva občanov. Ne-
smie byť predĺ-
ženou rukou 
politikov.
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Dňa 18. 2. 2019 si pripomímane
nedožitých 90 rokov našej mamy a starkej
PAULÍNY ADAMOVIČOVEJ
z Lábu.

Roky ubehli ako voda,
nemôžeme ti ruku podať,
ani pár pekných slov povedať,
ale s láskou na teba spomínať.

S láskou a úctou spomína celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú

spomienku spolu s nami.
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Odišla si od nás ako tichý sen,
nepovedala si ani Zbohom, už neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, 
zapáliť sviečku a ticho spomínať.

Dňa 22. 2. 2019 si pripomíname 5. výročie úmrtia
našej drahej mamičky, babičky Anny Kratochvílovej
rod. Novákovej z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Jarmila a syn
Vladimír s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, 
prosím tichú spomienku.
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Dňa 21.2.2019 si pripomenieme 1. výročie, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec, dedo, brat, švagor, strýko, svokor

JOZEF MRÁZ z Malaciek.

S láskou a úctou spomína manželka Ružena, dcéry Oľga a Slávka,
vnuci Samko a Janko, zaťovia Ján a Vladimír.

"Nezomrel ten, kto zostáva 
v ľudských srdciach"

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0903 979 741 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
JANUÁR

2019

krátka
dodacia lehota

0905 859 679

INZERCIA
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
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ZABEZPEČUJEME DOPRAVU

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

od 89 €/t
od 210 €/t
 od 299 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE
KOKS

Ce
ny

 s
ú
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e 

D
PH

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

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t
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SLEDUJTE NÁS NA FB
ICM Malacky Tábor

TÁBOR LETO 2019  //  Kamenný mlyn

POBYTOVÝ TÁBOR 159 EUR
od 6 do 15 rokov
21.7. – 26.7.2019 / 11.8. – 16.8.2019

DENNÝ TÁBOR 119 EUR
od 4 do 15 rokov
22.7. – 26.7.2019 / 29.7. – 02.8.2019
05.8. – 09.8.2019 / 12.8. – 16.8.2019

V cene je zahrnuté: program a starostlivosť o deti 6 dní • raňajky,
desiata, obed, olovrant, ovocie, večera • pitný režim - materiál, pomôcky

na aktivi� • poistenie úrazu, zodpovednosti za škodu • vstup do
BIObazéna • hry a opekačka s rodičmi

Efektívne financovanie táborov (príklad)

=

=

= +

0903 775 850   •   info@protectwork.sk   •   FB: ICM Malacky Tábor

159 €
cena tábora

159 €
cena tábora

159 €
cena tábora

87,45 €
rekreačný poukaz

=159 €
cena tábora

159 €
hotovosť

87,45 €
rekreačný poukaz

87,45 €
rekreačný poukaz

71,55 €
doplatok hotovosť

+ +55 €
2% rodičia, babka, kolega

6,55 €
doplatok hotovosť

+ 71,55 €
2% rodičia, babka, kolega

Poznámka: rekreačný
poukaz v hodnote 87,45 €
= príspevok zamestnávateľa
vo výške 55% oprávneného
výdavku
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silný partner

Brnianska 4,  Malacky (smer Veľké Leváre- bývalý autoservis)

OTVÁRACIA AKCIA

Akcia platí do 28.2.2019

(

Akcia pla

ku každej streche nad 150 m2

VYSOKODIFÚZNA FÓLIA

1 ks ZDARMA

www.strechybejz.sk0911 950 299

Stretávam sa s názorom, že by som 
nemal vstupovať do politiky, veď ako 
vedec nemôžem rozumieť problémom 
bežných ľudí. My vedci vraj celé dni 
trávime zavretí niekde v laboratóriu a o 
skutočnom živote nevieme nič... V sku-
točnosti je to práve naopak: dobrý vedec 
robí vedu kvôli ľuďom. Chceme zlepšiť 
život sučasným aj budúcim generáciám, 
chceme pomôcť budovať lepší svet. 

Všimli ste si, že väčšina politikov 
na Slovensku sú právnici? Právnik 
narába s pravdou podľa potreby, ohýba 
ju podľa okolností. My vedci si pravdu 
ctíme nadovšetko. Veď ak by sme v prá-
ci prekrúcali fakty, podvádzali, klamali, 
na konci dňa zomrie človek. Keď však 
svoju prácu robíme poctivo a čestne, 
bojujeme za pravdu a držíme sa faktov, 
na konci dňa často zachránime ľudský 
život.

Bol som zvedavé dieťa a keď som 
ako školák vyhral okresné kolo chemic-
kej olympiády, o mojej životnej dráhe 
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v 
zahraničí sa mi vo svete otvárali obrov-
ské možnosti, ale ja som túžil venovať 
svoj talent Slovensku. Vrátil som sa do-
mov, spoločne s manželkou Zuzkou sme 
si založili rodinu - a fi rmu, ktorá dnes 
patrí medzi svetovú špičku. Naše tech-
nológie používajú nielen tisíce vedcov a 
univerzít po celom svete, ale aj fi rmy ako 
Nike, Samsung, Apple či CocaCola. Vý-
sledky našej práce pomáhajú lekárom v 

boji proti zákerným chorobám, pri kon-
trole kvality potravín, vody a čistejšieho 
životného prostredia... Nielen vo svete, 
ale aj tu, na Slovensku.

Robiť vedu pre mňa znamená po-
máhať človeku. Spomínate si, ako 
celé Slovensko prežívalo spolu s naším 
olympionikom Matejom Tóthom jeho 
podozrenie z dopingu? Uvedomil som 
si, že vďaka mojej práci môžem poskyt-
núť potrebné dôkazy na očistenie jeho 
mena, ponúkol som teda pánu Tóthovi 
pomoc. Zabojovali sme, expertný posu-
dok nášho tímu nakoniec uznala aj Me-
dzinárodná atletická federácia (IAAF), 
revidovala svoje rozhodnutie a Matej 
tak môže opäť súťažiť o medaily za Slo-
vensko.

„Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu 
brániť,“ povedal môj vzor, M. R. Štefá-
nik. Bol nielen veľký politik, ale aj nada-
ný vedec a mimoriadne čestný človek. 
Som odhodlaný byť prezidentom, kto-
rý bude jeho odkaz ďalej rozvíjať – pre 
ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko.

Pomôcť blížnemu svojmu

» Robert Mistrík
nezávislý kandidát na prezidenta SRý p
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S tichou spo-
mienkou k 
Tvojmu hro-
bu chodíme, 
pri plamien-
koch sviečok 
sa za Teba modlíme. Dňa 
16. 2. 2019 uplynie 12 rokov 
od úmrtia Alžbety Krivdo-
vej z Malaciek. S láskou 
spomína syn s rodinou.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám výhodne prí-
vesný vozík, Malacky.Tel. 
0949502721

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 
všetko od motorizmu (tro-
feje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938
» CZ 150 125 JAWA PERAK 
JAWA 350 TYP 634 KY-
VACKA CALIFORNIA. KÚPIM 
TIETO MOTORKY AJ DIELY 
0915215406

BYTY - PREDAJ 03

» Predám alebo dám do 
prenájmu garsónku za-
riad., Ma Juh 5. posch.s 
balkónom (internát).Tel. 
0905525169
» Predám 4-izbový byt 
v centre Malaciek, cena: 
139000,. tel. 0910727773

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1-iz. byt centrum 
Malaciek. Tel. 0903 775 484
» Prenajmem 2-izb byt v 
Závode.Tel. 0907548260
» Prenajmem v rod.dome 
bezdetnému páru kom-
fort.zar.izbu + wifi v Zo-
hore, dobrá cena.Tel. 
0903361804
» Prenajmem 1-izb byt 
Ma 1. mája 96/89.Tel. 
0907173765
» Prenajmem 2-izb byt v 
Ma - Juh, 1. posch., 50 m2, 
čiastočná rekonštrukcia, 
čiastočne zariadený, + piv-
nica, cena 450 € s energia-
mi, voľný od 1. 5. 2019. Tel. 
0948 091 425 

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 

04 BYTY / prenájom 

Jedným zo zabezpečovacích inštitú-
tov, ktoré náš právny poriadok upravu-
je, je ručenie, ktorým sa zabezpečuje 
pohľadávka veriteľa voči svojmu dlžní-
kovi, pričom podstatou tohto právneho 
vzťahu je záväzok ručiteľa, že uhradí 
pohľadávku veriteľa namiesto dlžní-
ka v  prípade, že veriteľa neuspokojí 
samotný dlžník. Tento zabezpečovací 
prostriedok je upravený tak v Občian-
skom zákonníku, ako aj v Obchodnom 
zákonníku. 

Ručiteľský záväzok vzniká na zá-
klade dohody medzi veriteľom a  ruči-
teľom, ktorá musí mať písomnú formu, 
v  opačnom prípade ide o  neplatný 
právny úkon. Na platnosť takejto doho-
dy sa súhlas dlžníka vo všeobecnosti 
nevyžaduje. Napriek tomu, však môže 
dôjsť k situácii, kedy sa takýto súhlas 
vyžadovať bude, a  to napr. vtedy, ak 
má dlžník na osobnom plnení záujem. 
V prípade ručenia ide o vedľajší záväz-
kovo-právny vzťah, čo znamená, že 
ručenie môže existovať len popri inom, 
hlavnom záväzkovo-právnom vzťahu. 
Takisto je potrebné poznamenať, že 
rozsah ručenia je limitovaný samotnou 
pohľadávkou, ktorá je predmetom ru-
čenia, t.j. ručiteľ nemôže byť na základe 
ručenia zaviazaný vo väčšom rozsahu 
ako dlžník sám. 

Ručenie sa môže viazať na celú 
pohľadávku alebo len na jej časť. Zo 
zákona nie je vylúčené, aby za jednu 
a  tú istú pohľadávku veriteľa ručilo 

viacero ručiteľov súčasne. Pri dojedná-
vaní ručenia si je potrebné uvedomiť, 
že ručiteľský záväzok ručiteľa plniť za 
dlžníka v prípade, ak ten svoj dlh ne-
plní, sa viaže nie na osobu dlžníka, ale 
na pohľadávku veriteľa ako takú. To 
znamená, že v  prípade smrti dlžníka 
pohľadávka a  tým pádom ani ručenie 
vo všeobecnosti nezaniká. Ručením sa 
v praxi najčastejšie zabezpečuje peňaž-
ná pohľadávka, t.j. peňažná suma, ale 
nemenej častým predmetom ručenia 
sú aj nepeňažné pohľadávky. 

Tieto však môžu byť predmetom 
ručenia len vtedy, ak ide o zastupiteľné 
plnenie, t.j. také, ktoré nie je priamo 
viazané na osobu dlžníka. Najčastej-
ším dôvodom zániku ručenia býva 
uspokojenie veriteľa, t.j. zánik samot-
nej pohľadávky. Dôležité je spomenúť, 
že ručiteľ je povinný za dlžníka plniť 
až po tom, ako veriteľ dlžníka preu-
kázateľne vyzval na plnenie a  ten aj 
napriek takejto výzve neplnil. Veriteľ 
teda nemôže žiadať ručiteľa, aby plnil 
v prípade, keď ním dlžník nebol vyzva-
ný, prípadne ak dlžník bol pripravený 
plniť, ale nemohol, a to z dôvodu, že mu 
to veriteľ neumožnil.

Ručenie ako zabezpečovací inštitút

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

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

JANUÁR - FEBRUÁR
OKNÁ + EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIEAKCIA!
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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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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE

16
-0

02
1

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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» Ubytujem v rodin-
nom dome v Malackách 
v 2,3 posteľovej izbe. 
Tel.0910727773
» Prenajmem 2 i. byť na Zá-
horáckej ul. 0908593047
» Prenajmem 1izb, čiastoč-
ne zariadený byt v centre 
Ma. 0903452315

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám 5a SP Malé 
Leváre, cena 25000€, 
0908577910

REALITY - INÉ 07

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt, 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682
» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty, 
cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku.Tel. 0905925991

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám ošípané.Tel. 
0915284292
» Predám králiky na chov 
aj na zabitie, cena doho-
dou.Tel. 0902743401
» Predám kurčatá na mäso 
živé na zabitie 1,90 € / kg 
a očistené 2,90 € / kg, M.
Cauner, Kostolište 152, 0911 
206 783.Tel. 0908151966
» Predám drobné zemiaky 
na kŕmne účely 0,10 € / kg.
Tel. 0903427721
» Predám pšenicu 18 €, Láb.
Tel. 0904343062
» Predám ovos.Tel. 
0903770577
» Predám ošípanú 180 
kg, cena dohodou.Tel. 
0944682112

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726

Občianska
riadková
inzercia

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

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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Limitovaná ponuka 100 kusov
s navigáciou zadarmo

www.kia.sk

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

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

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km, emisie CO2. 129-180 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

SUV Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.
Zmeňte svoje sny na reálne dobrodružstvá a vychutnajte si nové zážitky 
s rodinným SUV Kia Sportage. Využite atraktívne cenové zvýhodnenie až 1 300 € 
a ako darček vám navyše pribalíme zimné pneumatiky. Aby ste na svojej ceste už 
nikdy nezablúdili, máme pre vás limitovanú extra ponuku na 100 kusov vozidiel Kia 
Sportage vo výbave Gold s navigačným systémom a 8“ dotykovou obrazovkou 
ZADARMO. Poponáhľajte sa, táto limitovaná ponuka platí len do konca februára 2019.

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

1300 €
NAVIGAČNÝ
SYSTÉM
ZADARMO

ZIMNÉ
PNEUMATIKY
ZADARMO
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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∙ Rekonštrukcie
   bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
   sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

igorkrajcir01@gmail.com
0908 420 353
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 
Jablonové

Najnižšie podanie: 108 000 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 13.03.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Zasadačka  na prízemí, Apollo 
klub, Súkennícka 4, 821 09  
Bratislava, okres Bratislava II, 
Bratislavský kraj.

Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 355 postavený na parc.č. 211 
a hospodárska budova súp.č. 355 postavená na parc.č.212/2. Pozemky 
parc.č. 211, 212/1, 212/2 a 213  o celkovej výmere 917 m2. Predmet 
dražby je evidovaný na LV č. 85, k.ú. Jablonové (Malacky). 

Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859, 
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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NEBYTOVÝ
PRIESTOR

V STUPAVE
80 m2

Hlavná 47 
0905 721 683

dám do prenájmu
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Dám do prenájmu

Volať len vážny záujem
0910 956 312

v Suchohrade

ZABEHNUTÝ
HOSTINEC

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva
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Jeden z  najčastejších mýtov  týka-
júci sa postavy je, že kilogram tuku 
je ťažší ako kilogram svalov. Je to 
podobné, ako s  detským vtipom, či 
je ťažší kilogram železa, alebo peria. 
Kilogram je vždy kilogram. Hmotnosť 
je rovnaká. Rozdiel  je v niečom iný - 
v hustote,  teda denzite tkaniva. A tá 
je iná pre tuk a sval. Tuková bunka má 
inú štruktúru ako svalové vlákno. Ak 
by sme položili vedľa seba kilogram 
svalu a  rovnaké množstvo tuku, tuk 
zaberá oveľa väčší priestor, má väč-
ší objem ako sval. Dôvod je hustote 
oboch tkanivových štruktúr. Je to 
podobné, ako kilogram polystyrénu 
zaberie väčší priestor ako rovnaká 
hmotnosť železa a  navyše je rozdiel 
v objeme, ak sa jedná o stlačený po-
lystyrén, alebo voľne uložený vo vre-
cúšku.

Sval je tvorený svalovými vlák-
nami, ktoré sú pevne k sebe spojené, 
podobne ako vlákna oceľového lana. 
Na druhej strane tuk je tvorený bun-
kami, ktoré majú rozličnú veľkosť, 
medzi nimi sú rôzne veľké medzi-
bunkové priestory.  A  navyše, čí je 
človek obéznejší a čím sa menej hýbe, 

tým rovnaká váha tuku zaberá väčší 
priestor, tuk je viac „rozliaty“, nemá 
jasné mantinely. 

Kilogram tuku, vždy zaberá väčší 
priestor  ako kilogram svalu. 1,2 – 3,5 
násobne!  Týka sa to podkožného 
tuku a aj zhromaždeného medzi vnú-
tornými orgánmi. Veľkosť zväčšené-
ho objemu tuku voči svalom  závisí od 
celkového množstva prebytočného 
tuku, pohlavia, hormonálnej aktivi-
ty, genetiky, fyzickej práce a telesnej 
konštitúcie. 

Často sa stáva, že ľudia, ktorí za-
čnú cvičiť, ale aj tí, ktorí si zlepšujú 
kondíciu dlhodobo, sú sklamaní, lebo 
sa im neklesá hmotnosť, alebo sa po-
kles zastavil, aj napriek ich snahe. Je 
častým javom, keď sa 
stráca tuk a  zväčšujú 
sa svaly, hmotnosť sa 
nemení. Zlepšuje sa 
ale tvar tela, jeho pro-
porcie a vyhliadky na 
zdravie. 

Je kilogram tuku ťažší 
ako kilogram svalu?

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon Ultralight
2/10 číra
9,07 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné
zasklievanie a prestrešovanie 

polykarbonát
plexisklo
hliník

Macrolux 7/16 bronz
17,35 €/m2 s DPH
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STUPAVA

Pohrebná služba IVOS Stupava

PREVOZ ZOSNULÝCH NON-STOPwww.pohrebnictvoivos.sk

0949 555 292

- 24 hod. prevoz zosnulých z nemocníc a domov
- Kompletné pohrebné a kremačné služby
- Predaj rakiev a urien, vencov a kytíc
- Zabezpečujeme výkop a zásyp hrobu
- Všetko vybavíme za Vás
- Pohreby od 500€ aj na splátky
  
- Stupava, Lozorno, Zohor, Láb, Marianka
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» Kúpim rôzne starožitnos-
ti aj v poškodenom stave. 
Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám prívesný vozík 
a stavebnú miešačku.Tel. 
0911393881

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov 
ZŠ a SŠ a angličtiny pre 
každého.Tel. 0949764183

ZOZNÁMENIA 16

» Hľadám priateľku, ktorá 
má rada cyklistiku, príro-
du, šport a zvieratá, vek 
okolo 60 rokov. Kontakt pí-
somne na Kancelária Ma-
lacko, Bernolákova 1/A, 901 
01 Malacky, Zn. cyklistika.

Občianska
riadková
inzercia

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

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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.

63
-0

03
3

BilMont TIENIACA TECHNIKA

Zasklievanie
BEZKONKURENČNE

NÍZKE CENY

+421 949 200 988
bilmont@gmx.at

ŽALÚZIE • ROLETY • SIEŤKY PROTI HMYZU
GARÁŽOVÉ BRÁNY • PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC • MARKÍZY
TERASOVÉ ZASKLENIE

BALKÓNOV

15
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2Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY

DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

ZIMNÉ
ZĽAVY
do konca marca
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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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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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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Pánske, dámske mikiny

široký
výber
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Milí priatelia, často dostávam otáz-
ky typu „Keď budete prezident, v 
čom budete iný ako ostatní?“

Sú 2 typy prezidentských kandidá-
tov. Jedným typom sú stranícki repre-
zentanti, ktorí budú vždy počúvať svo-
ju domácu stranu a ani nekandidujú 
ako „nezávislí“. Takýmto prezidentom 
ja nebudem, lebo do volieb idem ne-
závisle a bez akýchkoľvek dohôd 
alebo podpory politických strán. 

Druhým táborom sú takzvaní slnieč-
kári, ktorých nikto pred rokom nepo-
znal a na základe ľúbivých sloganov, 
profesionálnych agentúr a obrovských 
peňazí z otáznych zdrojov (častokrát 
presahujúcimi plat prezidenta za celé 
5-ročné obdobie), sa snažia presvedčiť 
Slovensko, že sú tí najlepší kandidáti. 
Až pri rozhovoroch si občania všim-
nú, že sú to kandidáti, ktorí keď majú 
povedať nenaučenú vetu, pozerajú do 
zeme a trasie sa im hlas. Moju prácu 
sudcu poznáte už desiatky rokov a 
moja kampaň je najlacnejšia, bez je-
diného bilboardu. Som samorast. 

Ja, Štefan Harabin, budem iný 
ako ktorýkoľvek prezident predo 
mnou a som iný ako moji dnešní 
protikandidáti. 

Po prvé, vytvorím kanceláriu pre-
zidentských odborníkov pozostáva-
júcich z čestných ľudí a hlavne nepo-
litikov. Spoločne s odborníkmi sa 
budem účastniť každého dôležitého 

zasadnutia vlády, kde v priamom 
prenose budem prísne kontrolovať, 
čo vláda robí. Nebudem tolerovať roz-
krádanie, korupciu a ani amaterizmus. 
Mojím hlavným obsahovým cieľom je 
podpora suverenity Slovenska, tradič-
nej kresťanskej rodiny, hodnôt a práv-
neho štátu.

Po druhé, budem robiť neohlásené 
kontroly všade, kde bude potreba. 
Pri výstavbe diaľnic sa budem pýtať, 
prečo to tak dlho trvá a tak veľa stojí, 
v nemocniciach budem kontrolovať 
starostlivosť o pacientov a na úradoch 
prístup k občanom. Budem dôsledný a 
neoblomný ako vždy doteraz.

V treťom rade vytvorím osobitnú 
kanceláriu Prezidenta SR, ktorej kaž-
dý občan bude môcť napísať s pod-
netom na preverenie nepráva, ktoré 
sa mu udialo. Budem tak pomáhať 
občanom domôcť sa spravodlivosti. 
Hlavne budem vždy rozhodovať na 
základe faktov a v súlade so zákonom. 
Nikdy populisticky podľa želania tre-
tích strán.

Pre občanov budem robiť na 
100%, to mi verte.

HARABIN: Váš prezident na 100%

Štefan Harabin
čianský kandidát 
na prezidenta SR

100%, to mi verte.
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Dlhé zimné večery sa pomaly, ale 
isto chýlia ku koncu. Dni sa predl-
žujú a sú čoraz viac krajšie vďaka sl-
nečným lúčom. Ľudské telo vždy za-
čiatkom jarného obdobia prirodzene 
reaguje na tieto zmeny počasia. 

Mnoho ľudí pociťuje únavu či 
menšiu pracovnú výkonnosť ako 
obvykle. Našťastie ide len o dočasné 
nepohodlie, ktoré vieme prekonať 
rýchlejšie jednoduchými trikmi. 
Proti jarnej únave vieme zabojovať 
prirodzene vyhrievaním sa na pr-
vých jarných slnečných lúčoch. Ide-
álne počas obednej alebo pracovnej 
prestávky, či lyžovačky, aspoň 20 
minút. Takto dodáme telu potrebnú 
chýbajúcu dávku vitamínu D priro-
dzenou cestou, čo náš organizmus 
veľmi ocení. Budeme mať lepšiu ná-
ladu vďaka aktivovaniu „hormónu 
šťastia“ serotonínu. 

Ďalším výborným pomocní-
kom je pohyb na čerstvom vzduchu. 
Ranná chôdza do práce, víkendový 
výlet na lyžovačku alebo turistika 
v  horách nielen okysličia mozog 
a  tkanivá, ale rovnako tak prinesú 
aktívny oddych a regeneráciu mysle. 
Samozrejme, treba myslieť na vhod-
né oblečenie, aby sme organizmus 
na zubatom slniečku nepodchladili 
a  neprechladli sme. Bojovať s  vy-
čerpanosťou môžeme aj zmenou 
denného stereotypu. Jarné uprato-
vanie má svoj praktický význam. Po 

dlhej zime je upratanie domácnosti 
zdravé nielen v  boji proti mikroor-
ganizmom, ale pomáha usporiadať 
si myšlienky a  naštartuje tvorivé 
myslenie. 

Kreativite sa medze nekladú 
a aj nudnú povinnosť vieme zmeniť 
na zábavu pre celú rodinu, čím si ju 
zmeníme na skvelý zážitok a  zába-
vu. Ovocie a zelenina sú jednoznač-
ným pomocníkom. Jablká, poma-
ranče, kapusta, rajčiny či cvikla sú 
skvelým zdrojom vitamínu C. Dobijú 
nám chýbajúce zásoby vitamínov 
a osviežia, samozrejme, s mierou. 

Takisto výdatné horúce polievky 
pomáhajú pri vyčerpanosti a navra-
cajú telu silu. Nezabúdajme aj na sl-
nečnicové semienka, ryby či pečeň, 
ktoré sú zdrojom vitamínu D. Dôle-
žitý je aj dostatočný príjem tekutín, 
na ktorý počas zimného obdobia 
prirodzene zabúdame. Nepodceňuj-
te teda príznaky jarnej únavy a dajte 
svojmu telu aj mysli 
priestor na aktívnu 
regeneráciu. Usmie-
vajte sa a tešte sa zo 
slnečných dní. Veľa 
zdravia, pohody 
a  zážitkov Vám pra-
jem.

Jarná únava

» Miško Scheibenreif
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

-30%zimné
bundy
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NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH POMNÍKOV

NA ZÁHORÍ

NOVÉ TVARY POMNÍKOV
UŽ V PREDAJNI

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

0903 792 674
www.kamex.sk

Hurbanova 2942, Senica

20 rokov na trhu!
Nové tvary

pomníkov 2019

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

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

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

DO POLOVICE
FEBRUÁRA
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA FEBRUÁR 2019

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

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1040 € • 2-hrob od 1340 €

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

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
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0910 444 024

upratovanie
vchodov
a spoločných
priestorov

Poskytujeme ubytovanie v Malackách v 2-3-4
postelových izbách v RD. Tel.: 0910 444 024.

Firma

ponúka službu
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 110908 979 469

INZERCIA
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0907 721 667, Malacky

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

INZERCIA

0905 859 679
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Takto pozýval Ježiš svojich učení-
kov. Viete, že väčšina z nich boli pod-
nikatelia? Aj naše spoločenstvo kres-
ťanských podnikateľov rastie. Slovo 
kresťanský nepoužívame tak, že by 
sme účastníkom kontrolovali rodné 
listy – ide nám hlavne o to, aby naše 
správanie bolo v súlade s Božími prin-
cípmi. Snažíme sa nerobiť druhým, čo 
nechceme, aby oni robili nám, rozši-
rovať lásku a nie zlo, posilňovať milo-
srdenstvo a odpustenie, nie nenávisť, 
prijímať a rešpektovať druhých ľudí, 
neodsudzovať, požehnávať a nepre-
klínať, nerozdeľovať ale spájať, netú-
žiť po moci, ale slúžiť. Za desať rokov 
medzi nás prišlo veľa ľudí, ktorí neboli 
veriaci a vykonali veľa dobra. Boli aj 
takí, ktorí si v tomto období našli svoju 
cestu k Bohu. Slovo podnikateľ nezna-
mená, že každý z nás vlastní firmu. 
Chodia medzi nás podnikatelia, kňa-
zi, rehoľníci, lekári, ochrancovia prí-
rody, umelci, novinári, vedci, učiteľky 
so svojimi žiakmi, sociálni pracovníci, 
mladí aj dôchodcovia, ktorí hľadajú 
svoju ďalšiu cestu. 

Vďaka obrovskej energii Ľubka 
Klieštika sa stretávame každý mesiac 
– východ, stred a západ. A chodia k 
nám aj naši priatelia z Čiech a Moravy. 

Tím zo Spoločenstva pri Dóme sv. Mar-
tina nám poskytuje duchovnú službu, 
zázemie a perfektnú organizáciu. 

Mnohí ľudia v politike, aj pod zá-
stavou kresťanstva, sú ako slovenskí 
futbalisti – strkajú do seba a nadávajú 
si, simulujú, rozbíjajú hru aj tím, pre-
hrávajú a prestupujú z klubu do klu-
bu. Naše spoločenstvo rastie a raduje 
sa. Keď som videl pred pár dňami vyše 
200 ľudí, ktorí spievali k Bohu, modli-
li sa s Vladkom Maslákom a Mirkom 
Klimantom, bol som šťastný. Je nás 
stále viac. Nenecháme si svoje slová a 
činy iba do kostolov a farských spolo-
čenstiev. Sme všade a budeme meniť 
tento svet tak, ako to od nás chce náš 
Pán. Viera, láska a nádej je to, čo nás 
spája. Naša sila je tichá, ale silnejšia 
ako všetky svetské koalície a peniaze. 
Náš Pán nám pove-
dal: „Poďte a na-
sledujte ma.“ A my 
hovoríme – poďte 
a pridajte sa k nám. 
Buďme soľou zeme a 
svetlom sveta.

Nasleduj ma!

» Ján Košturiak

Aj vďaka vášmu hlasu, ak jej venujete 
chvíľočku času a jeden klik na internete. 
Na okraji obce Kopčany, na tichej lúke, 
stojí stará lipa a starý kostol. Navzájom 
sa chránia a odolávajú nástrahám poča-
sia už viac než dvesto rokov. Kostolík z 9. 
– 10. storočia je jedna z najstarších sta-
vieb veľkomoravského obdobia na Slo-
vensku. Tvoria pre našu krajinu typickú 
sakrálnu dvojicu - Lipa svojimi koreňmi 
chráni zabudnuté príbehy predkov z 
dôb Veľkomoravskej ríše a dotvára ne-
opísateľnú atmosféru tohto archeologic-
ky a kultúrne významného miesta.

Podporiť kopčiansku lipu, slovenský 
Strom roka 2018, možno počas celého 
februára na stránke www.treeoftheye-
ar.org.

Kostol svätej Margity Antiochijskej 
leží pri slovensko-českej hranici blíz-
ko veľkomoravského sídla Mikulčice - 
Valy. Na základe leteckého prieskumu 
sa južne od neho predpokladá zatiaľ 
neodkrytý veľmožský dvorec, ktorého 
by mal byť súčasťou. V okolí kostola 
existovali malé osady až do 13. storočia. 
Keď zaniklo pôvodné veľkomoravské 
hradisko, obyvatelia sa začali postupne 
z osád sťahovať a poslední z nich odišli 
približne v 16. – 17. storočí. Kostol však 
slúžil naďalej až do 18. storočia, keď bol 

postavený nový kostol priamo v dedine 
Kopčany. Neskôr sa tu až do roku 1994 
konali len príležitostné bohoslužby pri 
púti, ktorá súvisela s patrónkou kostola, 
svätou Margitou z Antiochie. Ku kostolu 
patril aj priľahlý cintorín, na ktorom sa 
pochovávalo až do 17. – 18. storočia a za-
choval sa až do 20. storočia.

Kostol je pôvodná predrománska 
stavba so zachovanými pôvodnými 
bočnými múrmi takmer ku korunnej 
rímse. Ide o jednoloďový kostol s jed-
notlivými miestnosťami zoradenými za 
sebou (predsieň – loď – presbytérium). 
Dĺžka kostola s nartexom je 11,9 m, šírka 
lode a nartexu 5,21 m.[4]. Počas svojej 
existencie bol viackrát upravovaný, v 13. 
storočí bol upravený v gotickom štýle. 
Vo svojej dobe bol netypicky postave-
ným kostolom a dodnes priťahuje po-
zornosť historikov.

Slovenská lipa môže v Európe vyhrať

» red     Foto: Autor Pavol Demeš
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

náradia

profesionálne
odvlhčovače
a ohrievače
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VÝROBA A PREDAJ
HYDRAULICKÝCH,
VZDUCHOVÝCH,
PALIVOVÝCH HADÍC

Továrenská 5362/21E, 901 01 Malacky
+421 907 985 603, info@alfimex.sk, www.alfimex.sk

Predaj ostatných
hydraulických
prvkov – čerpadlá,
nádrže, rozvádzače,
filtre, chladiče...
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
ZIMNÁ AKCIA

-30% NA PRÁCU
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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

0905 859 679

INZERCIA



MA19-07 strana - 13

13
ZA ŽIVOT, SOCIÁLNE/ SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Motívom väčšiny skutkov človeka je 
jeho túžba po šťastí. Dokonca aj zloči-
ny vyplývajú z  nedostatku jej splne-
nia, prípadne z pomsty, ktorá volá po 
vlastnom uspokojení (falošnom šťastí). 
Vymykajú sa len činy nezištnej pomo-
ci, ktoré chcú šťastie dopriať druhému, 
nie sebe. Paradoxne, výsledkom je opäť 
šťastie  - šťastie zo šťastia iného.  

Nie každý si vie zodpovedať, odkiaľ 
sa táto túžba po šťastí berie. Možno je 
to práve ten kúsok dobra a svetla, kto-
ré driemu v každom človeku. A ktoré si 
treba vážiť ako čistú pramenitú vodu v 
ľudskej existencii. Ak teda bez výnim-
ky každý túži po šťastí, môžeme spolu 
aj plánovať stratégiu, ako šťastie do-
siahnuť. 

V dejinách sa tak niekoľko ráz stalo 
po skúsenosti vojnových a genocíd-
nych ukrutností a  neľudskostí. Svet 
sa spamätal a zhodol sa na potrebe 
jednotnej stratégie, aby spoločnosť do-
siahla blaho a rovnováhu. Určilo sa, čo 
pozitívne treba urobiť, aby človek mo-
hol šťastne žiť a čoho sa treba vyvaro-
vať, aby nedošlo opäť k sebazničeniu. 
Nepochybne bolo potrebné stanoviť 
normy, limity, príkazy a zákazy. 

Ale ak to tak je, prečo sa dnes toľko 
ľudí (najmä v  mladej generácii) bráni 

slovám „musíš a  nesmieš“? Prečo sa 
nepoučíme z minulosti? Čo je to druhé 
v človeku, čo v skutočnosti bojuje proti 
ceste za šťastím? V bežnom každoden-
nom živote plníme x povinností a  ne-
vnímame ich ako obmedzenia, ale ako 
spôsoby, ktorými dosahujeme ciele. 
Napríklad vzdelanie, presadenie sa v 
zamestnaní, úspešné vzťahy s  ľuďmi, 
dopravné či colné predpisy, daňové po-
vinnosti. Toto všetko plníme, lebo vie-
me, že by nás to skôr či neskôr dobehlo. 
Sankcie nevnímame ako niečo, čo brá-
ni nášmu šťastiu, ale ako usmernenie, 
aby sme šťastné a  pokojné spolužitie 
dosiahli.

Takýto cieľ v  spoločnosti plní aj 
etika či morálka. Súhrn princípov a 
zásad nás má viesť po ceste k šťastiu, 
k vyplneniu našej odvekej túžby srdca. 
Práve preto by sme ju nemali vnímať 
len ako jednu zo spoločensko-vedných 
disciplín, ktorej sa môžeme alebo ne-
musíme venovať, ktorú dokonca mô-
žeme obísť či právnicky zdeformovať. 
Bez dennodenného sprítomňovania 
etických pravidiel totiž môžeme rýchlo 
zísť z cesty za šťastím a dostať sa tam, 
kde to naše „ja“ vôbec nechcelo. 

Každý bez výnimky túži po šťastí

» Mária Raučinová, Fórum života

Tento u nás pomerne zabudnutý, hoci 
historicky pomerne „mladý“ deň bol vy-
hlásený novembri roku 2007 na zasadnu-
tí Valného zhromaždenia OSN a pripomí-
name si ho od roku 2009. Členské štáty sa 
počas neho veľmi intenzívne a ukážkovo 
venujú podpore sociálneho rozvoja. Ten-
to deň je venovaný sociálnej spravodli-
vosti, boju proti chudobe, podpore plnej 
zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti 
a spravodlivým podmienkam zamest-
nancov a v neposlednom rade dodržia-
vaniu ľudských práv a slobôd.

A tu si pripomeňme to, o čom sa u 
nás takmer zásadne nič nehovorí. Mob-
bing je druh rafinovaného šikanovania 
na pracovisku. Označuje najrôznejšie 
formy znepríjemňovania života na pra-
covisku. Ide o útoky skupiny proti jed-
notlivcovi. Charakteristická je pre nich 
skrytosť, rafinovanosť a zákernosť. Inou 
variantou šikanovania na pracovisku je 
tzv. bossing. Je špecifický tým, že šikano-
vania sa dopúšťa nadriadený pracovník. 
Bossing je psychické šikanovanie v za-
mestnaní, ktorého sa dopúšťa na svojom 
podriadenom nadriadený pracovník. Ide 
teda o správanie nadriadeného,   ktoré 
poškodzuje podriadeného pred jeho ko-
legami, sťažuje či znemožňuje mu jeho 
prácu. Bossing sa samozrejme vyvíja a 

stupňuje. Táto šikana zhoršuje vzťahy 
na pracovisku a zvyšuje kult osobnosti 
vedúcich. Čím odborne menej zdatnejší 
nadriadený a čím šikovnejší podriadený, 
tým je spravidla bossing intenzívnejší.

Cieľom mobbingu je poškodenie 
druhého so zámerom následného pre-
pustenia zo zamestnania.

Podľa posledného prieskumu z roku 
2001, ktorý uskutočnila agentúra Gfk, 
zažilo šikanu na pracovisku u nás 16 
percent ľudí. Štatistiky zo západných 
krajín uvádzajú polovičné hodnoty, 8-10 
percent.

Brániť si svoje sebavedomie možno 
snáď len stálym opakovaním si, že kto 
nám škodí týmto spôsobom, už s nami 
vlastne súboj prehral. Kto sa k takému 
rokovaniu znižuje, nemôže byť silný ani 
sebavedomý. Kolektívnou obranou sú 
rozmanité výzvy a petície proti neľud-
ským vzťahom v zamestnaní.

Obranou proti mobbingu je tiež včas-
ná prevencia a informovanosť. Obeť sa 
musí začať brániť hneď spočiatku. Ak 
nepomôže klasická obrana (vzoprieť sa 
mobbingu), je vhodné kontaktovať od-
borníka či občianske združenie. Tiež by 
ste sa mohli obrátiť na Ombudsmanku 
alebo dokonca na Inšpektorát práce.

Svetový deň sociálnej spravodlivosti

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

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

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
   letáky) cena 0,08 EUR/kg

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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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
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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• strojové omietky
    - vápenno-cementové
    - sadrové
• montáž/demontáž lešenia

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112
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Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.

Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická

ruka
Plat do 1500 € v čistom

0915 503 521
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SBS prijme
nových

zamestnancov
na prevádzku
v Rohožníku
Podmienka: POS

Plat: 3,20 € brutto/h
+ príplatky

Nástup IHNEĎ.

0905 704 306
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Hydro BG

HYDRO BG s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 626,  0905 402 328,

fax : 034 / 77 85 011
e-mail: peter.wirth@bg-company.com

PRACOVNÍK ODBYTU

Hydro BG je  spoločnosť s vedúcim postavením na trhu 
vo svojom odbore, špecializujúca sa na vývoj, výrobu a 

predaj betónových odvodňovacích a kábelových žľabov. 
Na posilnenie svojho tímu hľadáme mladého 

spolupracovníka/-čku na pozíciu

Pracovná náplň: príjem objednávok, evidencia, 
komunikácia so zákazníkom, výrobou a nákupom • 
komunikácia so zákazníkmi a obchod.zástupcami, 
vystavenie dodacích listov • tvorba cenových ponúk a 
ich správa • vystavovanie dodacích listov • správa a 
údržba kmeňového stavu výrobkov • mesačná 
sumarizácia  a štatistika
Požiadavky: ukončené stredoškolské  vzdelanie 
najlepšie technického zamerania • ukončené stredoškol-
ské  vzdelanie,môže byť aj absolvent • práca s 
počítačom, Word, Excel, nemecký jazyk je výhodou nie 
podmienkou • komunikatívny, výrečný typ • technické 
myslenie, �exibilita, znášanie záťažových situácii • 
spoľahlivosť, dôslednosť, zodpovednosť, bezúhonnosť
Ponúkame: odborné zaškolenie s možnosťou ďalšieho 
zvyšovania si kvali�kácie • stále novú a zaujímavú prácu 
• mladý kolektív • slušné platové ohodnotenie, priem. 
plat 700 - 800 € ,13. mes. platov, stravenky štvrťročné 
prémie, pravidelné prehodnocovanie

0905 387 063

INZERCIA
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VÝBEROVÉ KONANIE
Obec Kostolište prijme do zamestnania

OPATROVATEĽA/KU
na plný pracovný úväzok prípadne na skrátený

pre opatrovanie klientov v domácnosti.
Potrebný je opatrovateľský kurz alebo ukončené 

stredoškolské zdravotnícke vzdelanie. Výška 
mesačného platu podľa platovej tabuľky verejnej 

správy zákona č. 553/2003 Z.z. Nástup možný ihneď.
Žiadosti treba posielať na adresu: 

Obec Kostolište, Obecný úrad, č. 66, 900 62 Kostolište.

0905 859 679
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Prijme na 
HLAVNÝ PRACOVNÝ POMER

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na: 
tel. 0902 900 557  /  petra.makova@leadec-services.com

Elektrikárov
a Mechanikov

Hrubá mzda nad 1300 € mesačne

Čo robíme?
Obsluha, údržba a oprava
technických zariadení budov
Odstraňovanie zistených porúch

Čo požadujeme ? 
Osvedčenie v elektrotechnike §22 
Prax ako elektromechanik alebo 
mechanik 2 roky
Technické znalosti v diagnostike závad
Skúsenosti s údržbou 

Čo ponúkame ? 
Základná mzda 1200 €
Výkonnostná prémia
13. plat
Stravné lístky v hodnote 4,00 Eur

Stabilná práca
Možnosť kariérneho rastu 
Príjemné pracovné prostredie
Prácu na tri zmeny
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∙ Široká ponuka
   práce na kamión
∙ Jazdíme SK + EU
∙ Zánovný vozový park
∙ Priem. hr. mzda 600 €
   + diéty + odmeny =
   možný zárobok 2.400 €

0908 203 203
www.ruzatransport.sk

Prijmeme
vodičov MKD

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
CHYŽNÚ (650 EUR/ mes. brutto).

Tel.: 0903 434 366
16
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku

OBSLUHA - POKLADNÍK
Plat 1000 € brutto. Možnosť aj na živnosť.

Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

Klasický termín, klasický program. 
I tak by sme mohli charakterizovať už 
tradičný hádzanársky turnaj pre chlap-
cov, ktorý začiatkom februára hostí 
Záhorie. Presne týmito slovami začínal 
článok o ZORNO CUP-e minulý rok, ale 
pre tento ročník by to nebola pravda, 
takto začať. Prečo? Čítajte nižšie.

Opäť ďalšie rekordy
Niekde som raz čítal, že najstaršou 

vecou sú vraj včerajšie noviny. Asi to 
napísal nejaký novinár. Keď však kon-
frontujem minuloročný turnaj s tohto-
ročným, tak mu môžem dať za pravdu. 
Minulý rok sme písali o tom aké re-
kordy sa utvorili, ale dnes sa stanovili 
nové. Porovnajme to. Minulý rok hostili 
ZORNO CUP dve mestá, dnes tri (Stupa-
va, Malacky a premiérovo Modra). Boli 
štyri kategórie, teraz päť (pridala sa 
mini hádzaná U10). Boli tri haly, teraz 
päť hál. Bolo 153 zápasov, teraz 206 zá-
pasov. Bolo 820 hráčov, teraz 1050 hrá-
čov! Už samozrejmosťou je online vý-
sledkový servis. Nad ním dohliadal už 
tradične Martin Renčo a tak sme mohli 
mať tento turnaj ako na dlani, aj keď 
sme neboli práve v hale. Pod ďalší bod, 
ktorý umocňoval dojem z turnaja, boli 
priebežne doplňované fotky na web. 
O toto sa starali Lesanka Jánošíková a 
Lucia Obžerová. O video sa postarala 
spoločnosť blackboat.

Atmosféra
Ako to už na takýchto trojdňových 

turnajoch býva, tak s pribúdajúcimi 

zápasmi dávajú o sebe viac vedieť i 
diváci, ktorí v hojnom počte zapĺňali 
všetky haly. Čím bol zápas dôležitejší, 
tým bola atmosféra elektrizujúcejšia a 
napätie sa dalo krájať. Po záverečnom 
hvizde neraz prevládali emócie, ale to 
k športu, a ku kontaktnému, obzvlášť 
patrí.

Slovo Ruda Draškoviča
Rudo Draškovič zhrnul turnaj na-

sledovne: „Veľmi pekne ďakujem všet-
kým, ktorí sa podieľali na organizácii 
najväčšieho chlapčenského hádzanár-
skeho turnaja ZORNO CUP na Sloven-
sku. Turnaj sme tento rok rozšírili o dve 
haly, o hracie miesto Modru a o kategó-
riu minihádzaná. Nie je sranda zor-
ganizovať podujatie v tomto rozsahu. 
Preto sa chcem poďakovať všetkým, 
že ste nám pomohli postarať sa o 1050 
hádzanárov, približne 400 fanúšikov, 
mnoho rozhodcov a samozrejme tréne-
rov. Ďakujem aj majiteľom reštaurácie 
ZORNO, že pred šiestimi rokmi išli do 
toho s nami a podporujú nás doteraz.“ 
Len dodajme, že turnaj priniesol aj me-
dzinárodnú konfrontáciu najšpičko-
vejších družstiev jednotlivých krajín. 
Či už to boli napríklad Dukla Praha, 
Frýdek Místek, Fivers Wien, Éles Vesz-
prém, Tatran Prešov alebo rôzne regio-
nálne výbery.

Výsledky nájdete na webstránke 
www.hctatranstupava.sk

ZORNO CUP

» Daniel Jančár

V uplynulý piatok 8. februára 2019 
sa konali Majstrovstvá Bratislavského 
kraja v Judo dorastencov, juniorov, mu-
žov a žien v Bratislave. Za náš JUDO-
-club TJ Strojár Malacky sa v kategórii 
dorasteniek premierovo predstavili – 
Kristína Vašková a Viktória Zuzicová. 
V kategórii junioriek sa predstavila 
skúsenejšia Denisa Cabadajová  a ka-
tegóriu mužov zastupoval Ján Matko-
vič. Po ukončení váženie zúčastnených 
pretekárov začala súťaž. Vzhľadom na 
staršie vekové kategórie sme videli pek-
né zápasy.

Naši pretekári vo svojich váhach 
nesklamali a z podujatia sme odchá-
dzali zo štyrmi titulmi: Majsterka Brati-
slavského kraja v kategórii dorastenky: 
Kristína  VAŠKOVÁ, Viktória ZUZICO-
VÁ. Majsterka Bratislavského kraja v 
kategórii juniorky: Denisa  CABADAJO-
VÁ, Vicemajster Bratislavského kraja v 
kategórii muži: Ján MATKOVIČ

V sobotu 9. februára 2019 sa konala 
Liga olympijských nádejí Bratislavské-
ho krajského zväzu judo žiakov a žia-
čok v Pezinku. Na súťaži sa zúčastnilo 
137 pretekárov a pretekáriek.   

Náš JUDO-club TJ Strojár Malacky 
reprezentovalo 11 pretekárov v štyroch 
vekových kategóriách.  

Po ukončení váženia nastali oka-
mihy, kedy sme očakávali rozpisy sú-
ťažiacich, aby sme vedeli zaradenie na-
šich malých pretekárov. Z rozpisov sme 
získali prvé informácie o počte súperov 

pre našich borcov. Všetci sa snažili aby 
získali cennú medailu,  vydali maxi-
mum a podali výborné výkony. 

Napokon sme sa domov vracali s 
úsmevom a radosťou – doviezli sme si 
10 medailí z jednotli-vých vekových a 
váhových kategórií: 1. miesto – Tamara 
BINČÍKOVÁ, Adam LEŠKO, 2. miesto – 
Lucia BREZINOVÁ, Stanka PULLMA-
NOVÁ, Janka KUJANOVÁ, Katarína 
OKRUHLICOVÁ, 3. miesto – Emma MA-
TULOVÁ, Lucia NERÁDOVÁ, Richard 
SLÍVA, Filip VANÁK

GRATULUJEME a do ďalších súťaží 
prajeme veľa úspechov.

Malackí džudisti zbierali medaily 

» jk
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0SALESIANER MIETTEX s. r. o., Panónska cesta 3943, 851�04 Bratislava

Tel.: +421 2 68 255 111, Fax: +421 2 68 255 110, E-mail: b.chovancova@salesianer.sk

Die Salesianer Miettex Gruppe je rakúska rodinná spoločnosť so 100
ročnou tradíciou. Základným jadrom spoločnosti je kompletná ponuka

prenájmových textílií pre hotely, gastronómiu, zdravotníctvo, pracovného
oblečenia pre priemysel a�obchod.�Naše ďalšie služby sa rozširujú na servisný

prenájom textílií do čistých priestorov, hygienické produkty ako aj čistiace
a reklamné rohože.

Pracovná náplň:
Manipulácia s bielizňou, rozvoľňovanie rovnej a osobnej bielizne // Strojové žehlenie
rovnej bielizne, pracovných odevov vrátane košieľ na žehliacich strojoch, lisoch
a naparovacích figurínach // Skladanie bielizne // Práca v dvojzmennej prevádzke:
ranná zmena od 05:30 - 13:45 hod, poobedná zmena 13:45: 20:00
Požiadavky na zamestnanca:
Manuálna zručnosť // Tímová spolupráca // Nástup ihneď
Ponúkame:
Práca na trvalý pracovný pomer // Práca v najmodernejšej prevádzke v regióne // 
Možnosť zabezpečenia ubytovania // Ponúkaná mzda 700 €/brutto + výkonnostné
odmeny do výšky 100 €/brutto + extra finančná odmena a všetky príplatky

PRACOVNÍK/ČKA
V PRÁČOVNI
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• ROBOTNÍKOV do výroby a expedície
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
• ELEKTRIKÁRA, ELEKTRONIKA
• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
• KOPISTU 

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

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

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

Mzda od 700 € - 1 000 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 100 €)
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Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

Ponúkame: stabilnú a �zicky nenáročnú prácu vhodnú pre manuálne zručných ľudí • 
bonusový systém – dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, príspevok na čistenie
OOPP, príplatky nad rámec Zákonníka práce, cafeteria, príspevokna ubytovanie • 
zabezpečené stravovanie priamo na pracovisku • práca v čistom pracovnom prostredí 
• 8-hodinové zmeny (2-zmenná prevádzka) + 12-hodinové zmeny
Plat: nástupný plat 700 €, po skúšobnej dobe základ. plat 715 € + 61 € variabilná zložka
• 20 € dochádzkový bonus • príspevok na čistenie oblečenia • príspevok na dopravu
Požiadavky: manuálna zručnosť • zodp. prístup k práci • práca vhodná pre absolventov
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie: 
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01  Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.

OPERÁTOR VÝROBY
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky
v Malackách

Nástup IHNEĎ!
Kontakt:

0948 066 491

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
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Prijmem KLAMPIARA - LAKÝRNIKA
do autoservisu v Lozorne. Prax vítaná. Mzda 500 €

bru�o/mes. plus odmeny. Info: 0905 711 381

na roznos novín počas víkendov na dohodu

Informácie na t.č. 0908 979 469, e-mail: malacko@regionpress.sk, po – pia: 8.30 – 16.30 h
+ PRÍPLATKY: VÄČŠÍ POČET STRÁN NOVÍN, ROZNOS LETÁKOV, NÁROČNOSŤ RAJÓNU

» Marianka
» min. 5,20 € bru�o za 1 roznos
» Stupava
» min. 5,27 € bru�o za 1 roznos
» Malacky
» min. 4,90 € bru�o za 1 roznos
» Kostolište
» min. 4,32 € bru�o za 1 roznos

» Záhorská Ves
» min. 4,60 € bru�o za 1 roznos
» Plavecký Mikuláš
» min. 3,01 € bru�o za 1 roznos 
» Lozorno
» min. 7,42 € bru�o za 1 roznos 
» Plavecký Štvrtok
» min. 5,27 € bru�o za 1 roznos

HĽADÁ KOLPORTÉROVMALACKO
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Práca na živnosť
Platové podmienky 14.000 €/RD

Nástup ASAP

Kontakt:  0917  860  693
zucomsro@gmail.com

PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV
na výstavbu

rodinných domov
v Belgicku
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

onuky r žov-o trov t ov

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. križovatka), Senica

www.oftalens.sk

1+1 ZDARMA
SKLADOVÉ SKLÁ1+1 ZDARMA
SKLADOVÉ SKLÁ

MERANIE OPTOMETRISTOM
A OČNÝM LEKÁROM
Objednajte si svoj termín: 0918 734 397
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KONSAD s.r.o.

0905 310 906

prijme do TPP

•ZAHRADNÍKA
•POMOCNÉHO

PRACOVNÍKA
plat 5,00 EUR/h brutto, VP sk. B vítaný

Nástup od 1. 3. 2019
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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• robotník
• brigádnik

hľadá nových ľudí na pozíciu:

Kontakt: info@moderngarden.sk, 0944 097 201

4,50
mzda
brutto

€ / h


