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Pekný a už čiastočne aj kalendárne 
jarný týždeň vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

O pár dní sa začnú zapĺňať bocianie 
hniezda. Všimli ste si, že je bežné, ak o 
týždeň dva skôr priletí samček a až potom 
samička? Tá už má hniezdo z väčšej čas-
ti pripravené, poopravované, všetko už 
čaká iba na to, aby sa založila nová gene-
rácia. Dokonca aj na vchodových dverách 
bytových domov sa (v lepšom prípade) 
objavujú oznamy o tom, že v tom a v tom 
byte sa začína rekonštrukcia, že sa bude 
robiť denné od-do a že potrvá mesiac, 
dva, tri. Aj preto u nás v našom týždenní-
ku dáme pravidelnejší priestor téme stav-
ba. Nielen tej však.

„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľo-
vať trivialitami, keď sa kultúrny život vy-
medzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď 
seriózna verejná komunikácia dostáva po-
dobu detského bľabotania, keď sa – struč-
ne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo 
a z verejných záležitostí estráda, potom sa 
národ ocitol v nebezpečenstve a jeho kul-
túrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“ 
To kedysi povedal  Neil Postman  (8. marec 
1931, New York, New York, USA – 5. októ-
ber 2003, New York), americký odborník 
na masmédiá, mediálny teoretik, kultúrny 
kritik, pedagóg, profesor a redaktor. 

Preto sa na našich stránkach bude-

me snažiť aj naďalej nezaoberať sa iba 
spomínanými banálnosťami práve tak, 
ako sa naďalej budeme usilovať odvracať 
vyššie naznačenú „kultúrnu smrť“ náro-
da. Hoci aj informáciami, ktoré inde iba 
ťažko nájdete. Lebo – ako napísal v mi-
nulom storočí mladý francúzsky prozaik 
a všestranný umelec Boris Vian - „uteká-
me, čo nám nohy stačia do budúcnosti, 
bežíme tak rýchlo, že nám uniká prítom-
nosť a minulosť sa nám stráca v prachu, 
ktorý sme pri tom behu rozvírili.“ Je to 
škoda. Pretože prítomnosť, najmä teraz, 
na prahu jari, je predsa prekrásna. 

Stačí, aby ste sa častejšie ako v uplynu-
lých mesiacoch vybrali do prírody, alebo si 
našli čas chvíľku posedieť na záhrade. Za-
staviť ten nadiktovaný rytmus a pár oka-
mihov byť pánmi svojho času. Stačí, aby 
sme sa všetci venovali menej 
tomu nepodstatnému, čo je 
takmer bez hodnôt a zame-
rali sme sa na niečo oveľa 
dôležitejšie. Život nás, náš, 
a našich najbližších a jeho 
kvalitu. Preto ešte raz 
- pekný týždeň vám 
všetkým.
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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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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OKENNÉ, DVEROVÉ
SIEŤKY PROTI HMYZU,

ŽALÚZIE, ROLETY
0903 300 378

PREDAJ A MONTÁŽ
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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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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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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

0948 307 878
www.drstavmont.sk

Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

JCB 1cx
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VODOINŠTALÁCIE
PLYNOINŠTALÁCIE

KÚRENIE
0903 425 708
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REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY

VŠETKO
PRE VÁŠ DOM

TOP KVALITA
0907 304 888
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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.

Spravodlivé Slovensko pre všetkých

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Naše hnutie 
OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osob-
nosti (OĽANO) 
pred týždňom 
predstavilo ná-
vrh otázok pre 

hĺbkové referendum. Navrhli sme 17 
riešení problémov, ktoré doteraz politici 
nemali záujem riešiť. Zároveň sme dali 
ľuďom možnosť diskutovať o nich, a tiež 
doplniť ďalšie problémy, ktoré podľa vás 
trápia Slovensko natoľko, že by o nich 
mali ľudia rozhodnúť v referende. Ľudia 
za týždeň na našej FB stránke otázkam 
rozdelili cca 70 tisíc hlasov, čo svedčí o 
mimoriadne veľkom záujme a nás to veľ-
mi teší.

Dovoľte, aby som Vám otázky bliž-
šie predstavil - 1. skupinu otázok sme 
nazvali Spravodlivé Slovensko:

1. Navrhujeme hmotnú zodpoved-
nosť politikov. Chceme presadiť, aby 
politici a vysokí štátni úradníci za ne-
zákonné a zjavne nevýhodné rozhod-
nutia ručili svojím majetkom. Výrazne 
to pomôže, aby sme zlodejov odradili od 
pokušenia kradnúť z nášho spoločného, 
lebo škodu by platili zo svojho.

2. Chceme, aby si každý okres mo-
hol zvoliť svojho poslanca do NR SR. 

Až 17 okresov (zväčša najchudobnej-
ších) nemá svojho zástupcu v NR SR, 
ale z Bratislavy a okolia ich je 53! Preto 
chceme, aby sa kandidát do NR SR s naj-
vyšším počtom hlasov v každom okrese 
stal automaticky poslancom. Ostatní sa 
doplnia presne takým spôsobom, aký 
funguje dnes ... a priblížime politiku k 
ľuďom.

3. Za účasť na voľbách deň dovo-
lenky navyše. Záleží nám na tom, aby 
svoj názor vyjadrilo čo najviac ľudí. Pre-
to navrhujeme deň dovolenky za účasť v 
každých voľbách a referende.

4. Umožnime konečne voliť cez 
internet. Sme v 21. storočí, ale ak ste 
náhodou na dovolenke, voliť nemôžete. 
Estónci už 13 rokov môžu voliť bez ohľa-
du na to, kde sú - v za-
hraničí, na horách, 
v nemocnici či len 
doma v záhrade. 
Technicky je to rie-
šiteľné, len treba 
trochu chcieť.

Ide nám o spra-
vodlivé Slovensko. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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Obec Záhorská Ves je jedným z part-
nerov projektu cezhraničnej spolupráce 
BIG SK – AT. Súčasťou mojej práce lek-
torky nemeckého jazyka je nielen oboz-
namovanie detí MŠ a ZŠ s nemčinou, 
ale tiež sprostredkovať deťom možnosť 
stretnúť sa s kamarátmi v partnerských 
školách v Rakúsku a spoznať život, tra-
dície a kultúru partnerskej krajiny.

Dňa 20.2.2019 sme s radosťou prijali 
pozvanie do MŠ v Angerne. Deti sa na 
spoločné stretnutie a návštevu škôlky 
veľmi tešili a spoločne sme pre deti pri-
pravili prekvapenie v podobe detských 
pesničiek. Výletu sa zúčastnili deti  tre-
tej a oboch štvrtých tried v sprievode 
svojich pani učiteliek. Ani sme sa ne-
nazdali a už sme aj stáli v Angerne pred 
materskou školou. 

Naše spoločné dopoludnie ubehlo 
nečakane rýchlo. Po privítaní sme sa 
všetci zhromaždili v telocvični a spolu 

sme si zaspievali. Vybrali sme pesničky, 
ktoré poznajú deti v oboch jazykoch, ta-
kže sme mali možnosť na vlastné oči vi-
dieť, ako hudba a spev zbližujú a aké je 
to výborné, keď nás niečo spája a jazyk 

nie je prekážkou. Potom na všetkých ča-
kalo chutné občerstvenie. Nasledovná 
činnosť bola pre deti najzaujímavejšia. 
Objavovanie. Deti si mohli pozrieť celú 
materskú školu, pohrať sa s čímkoľvek 
a s kýmkoľvek. Pani učiteľky zatiaľ roz-
právali o plánoch ďalšej činnosti a po-
rovnávali život v jednotlivých škôlkach. 
Vážime si, že si na krátky rozhovor s 
nami našiel čas i pán starosta Robert 
Meißl. Príjemné doobedie sme zavŕšili 
spoločným šantením na školskom dvo-
re.

Deti si odniesli z návštevy v Rakúsku 
veľa príjemných zážitkov, o ktorých sme 
sa v nasledovných dňoch rozprávali. 
Svoje zážitky sme sa snažili i výtvarne 
spracovať a na konci celého projektu sa 
môžete tešiť na vernisáž.

Na úplný záver mi nezostáva nič iné 
len pozvať všetkých v mene MŠ a ZŠ v 
Záhorskej Vsi na najbližšiu kultúrnu 

akciu. Je ňou už veľmi dobre známe Ví-
tanie jari, ktoré sa bude konať 20.3.2019 
na slovenskom brehu rieky Moravy v Zá-
horskej Vsi. Tešíme sa na vás.

Mgr. Jana Báchorová

Návšteva detí v Angerne 
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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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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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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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Kto bol milovaný,
nebude zabudnutý... 

Uplynuli 4 roky od odchodu  nášho
milovaného manžela, otca, dedka a brata 
JOZEFA MACEJA. 
S láskou a úctou naňho spomínajú
manželka Anna, dcéra Gabriela
s manželom, vnúčatá  Barborka a Dávid
a rodiny jeho súrodencov.
                                         S láskou spomíname... 
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Meranie zraku
optometristom
3D Pascal

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

DNI ZRAKOVEJ
POHODY

5. 3. 2019 – 31. 3. 2019

www.oftalens.sk

» každý utorok a štvrtok ZDARMA
» objednajte si svoj termín:
   0918 734 397
» bližšie info v optike

OČNÁ OPTIKA
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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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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...
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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



MA19-11 strana - 4

4
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Stále je ťažko a smutno 
nám všetkým, nič už nie 
je také, ako bolo predtým. 
Všade chýba Tvoj hlas, 
mali sme Ťa radi a Ty nás. 
Dňa 15. 3. 2019 uplynulo 5 
rokov, čo nás opustila naša 
milovaná mama, starenka, 
prastarenka Jolana Gabr-
helová z Perneka. Za Teba 
sa modlíme, aby Ti Pán Boh 
milosť dal, keď si Ťa k sebe 
povolal. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry Veronika, 
Edita a syn Peter s rodina-
mi. Kto ju poznal, spomenie 
si, kto ju mal rád, nikdy na 
ňu nezabudne.

Slza v oku, v 
srdci žiaľ, čo 
drahá nám 
bolo, život 
vzal. Dňa 15. 
marca si pri-
p o m í n a m e 
6. výročie úmrtia Jána Ka-
barca z Malaciek. S láskou 
a úctou spomína manželka 
a celá rodina.

Klesli ruky, 
ktoré veľa 
p r a c o v a l i , 
dotĺklo srd-
ce, ktoré sme 
milovali. Za 
jeho príklad, 
lásku, obetavosť je každý 
z nás veľmi vďačný. Ne-
zomrel ten, ktorý ostáva 
v ľudských srdciach. S bo-
lesťou v srdci si 17. 3. 2019 
pripomíname 2. výročie, čo 
si Pán k sebe povolal nášho 
milovaného manžela, otca, 
svokra a dedka Františka 
Mackovícha z Jablonového. 
S vďačnosťou a úctou na 
neho spomínajú manželka, 
synovia, nevesta a vnúča-
tá. Nech odpočíva v pokoji.

Odišiel si ces-
tou, po ktorej 
kráča kaž-
dý sám, ale 
spomienky v 
srdci zostali 
nám. 22. 3. 
2019 si pripomíname 6. vý-
ročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý Bohumil Žilavý z 
Malaciek. S láskou a vďa-
kou spomínajú manželka, 
dcéra Mirka s rodinou, syn 
Stanislav s Ivkou, Ivo s 
Valikou, sestra s rodinou, 
švagriná s rodinou a ostat-
ná rodina

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

V dnešnom článku naviažeme na ten 
predchádzajúci a  budeme sa venovať 
ďalšej z  podstatných náležitostí zmluvy 
o dielo, ktorou je vykonanie diela zhoto-
viteľom na vlastné nebezpečenstvo. Vy-
konanie diela na vlastné nebezpečenstvo 
zhotoviteľa znamená, že zhotoviteľ zod-
povedá za zmarenie, resp. zničenie diela, 
a to najmä počas jeho realizácie. Vo vše-
obecnosti teda za uskutočňovanie diela 
nesie zodpovednosť samotný zhotoviteľ, 
pričom predmetom tejto zodpovednosti 
je plnenie, resp. zhotovované dielo. 

V  zmysle uvedeného tak zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za to, že dielo bude 
jednak zhotovené riadne a  včas, a  to 
v  súlade s  podmienkami upravenými v 
zmluve o dielo, a zároveň za to, že dôjde 
aj k  samotnému odovzdaniu takto zho-
toveného diela. Ako sme si už vysvetlili 
v  predchádzajúcich článkoch, predme-
tom zmluvy o dielo nie je pracovná čin-
nosť, ktorú zhotoviteľ vykonáva za úče-
lom zhotovenia diela, ale výsledok tejto 
pracovnej činnosti, t.j. dielo samotné. 
Z tohto dôvodu zmarenie, resp. zničenie 
diela nemá za následok zánik záväzku 
zhotoviteľa vykonať dielo, ale naopak, 
tento je povinný dielo vykonať opätovne, 
a to na vlastné náklady. 

Napriek uvedenému však môže na-
stať situácia, kedy zmarením, resp. zni-
čením diela, zaniká aj záväzok zhotovite-
ľa dielo zhotoviť. Ide o prípad objektívnej 

alebo subjektívnej nemožnosti plnenia. 
Na to, aby došlo k zániku záväzku zhoto-
viteľa z dôvodu subjektívnej nemožnosti 
plnenia sa vyžaduje, aby bolo zmluvne 
dojednané osobné zhotovenie diela zho-
toviteľom, prípadne to z  povahy diela 
vyplývalo. 

V prípade nemožnosti plnenia je mož-
né riešiť otázku náhrady škody, prípadne 
bezdôvodného obohatenia. K zmareniu, 
resp. zničeniu diela môže dôjsť v dôsled-
ku ľudského konania (napr. stratou ma-
teriálu poskytnutého objednávateľom 
zhotoviteľovi na zhotovenie diela), ale-
bo z  dôvodu objektívnych príčin (napr. 
ak povodňou došlo k  znehodnoteniu či 
zničeniu zhotovovaného diela). V  prí-
pade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pros-
tredníctvom tretej osoby, zodpovedá za 
jeho zhotovenie rovnako, ako keby ho 
zhotovoval on sám. Čo sa týka časovej 
dĺžky tejto zodpovednosti zhotovite-
ľa, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ 
zodpovedá za zhotovenie diela v štádiu 
vyhotovovania diela, ako aj po jeho vy-
hotovení, resp. dokončení, ak dielo ešte 
neodovzdal objednávateľovi.

Zmluva o dielo a zodpovednosť 
za vyhotovenie diela

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o.
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

Po-Pia: 7:45-17:00 h.
Sob: 7:45-12:00 h.

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie
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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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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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• 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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STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

fasádne
lešenie

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk
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Folklór je naším národným bohatstvom a kul-
túrnou dušou Slovenska. Preto ho štát musí podpo-
riť výrazne viac ako doposiaľ, zhodujú sa predseda 
vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica 
Laššáková.

V rámci nového projektu „Folklór duša Sloven-
ska“ vyčlenil štát osobitnú sumu 1,5 milióna eur na 
podporu folklórnych aktivít a ľudových umelcov. Mi-
nisterka však upozorňuje, že záujemcovia o príspev-
ky z tejto sumy sa musia poponáhľať.

„Vyhlásená výzva sa končí 25. marca 2019 
o 15:00, dokedy musí byť podaná elektronicky, poš-
tou či osobne. Ak potrebujú folklóristi pomocnú 
ruku, môžu sa obrátiť aj na našich krajských koor-

dinátorov. Všetky potrebné informácie však nájdu aj 
na webovej stránke www.folklordusaslovenska.sk,“ 
vysvetľuje Ľubica Laššáková. 

Premiér Pellegrini oceňuje, že ministerka kladie 
taký dôraz práve na regionálnu kultúru a osobitne 
na folklór. „Hádam niet na svete inej krajiny ako Slo-
vensko, kde na takom malom kúsku zeme môžeme 
vidieť takú rôznorodosť folklóru, ktorý tu je najkrajší 
na svete. Preto sme na podporu folklóru ako auten-
tického zdroja tradičnej slovenskej ľudovej kultúry 
vyčlenili doteraz nevídanú sumu, ktorá bude od-
rážať všetky potreby slovenských folklóristov. A už 
dnes vravím, že ak to bude potrebné, na budúci rok 
túto sumu znásobíme,“ dodáva premiér Pellegrini. 

Pán premiér, rozhodli ste sa osobne podpo-
riť projekt „Folklór duša Slovenska“, pretože 
v ňom vidíte obrovský kus národného bohat-
stva. Aký je však váš osobný vzťah k folklóru?

Veľmi úprimný, pretože som sa mu sám niekoľ-
ko rokov venoval vo folklórnom súbore v Banskej 
Bystrici. Hral som na akordeón i tancoval. Okrem 
krásnych zážitkov s ľuďmi nadšenými pre folklór 
mi toto obdobie dalo aj väčšie sebavedomie pri 
vystupovaní pred ľuďmi. Dovtedy som bol mimo-
riadne hanblivý (úsmev). 

Priviedli vás k  tomuto krásnemu koníčku 
rodičia?

Rodičia ma priviedli k hre na akordeón. Počas 
štúdia som však hrával iba ľudové piesne, a  to 
vždy len z hlavy, nikdy nie z nôt. Neskôr som mal 
aj vlastné vystúpenie – v  kroji a  so sprievodom 
akordeónu som na rôznych podujatiach spieval 
„Mám sa ženiť, peniažky šporovať“. Bola to krás-
na etapa môjho detstva.

Čo vám ešte z vášho folklórneho obdobia ut-
kvelo v pamäti?

Mimoriadne pozitívna energia, ktorá z  folklo-
ristov vyžaruje. Títo ľudia sa vedia tešiť zo života 
a túto radosť odovzdávajú ďalej. Preto dodnes vy-
hľadávam stretnutia s folkloristami, ktorí do svo-
jej záľuby vkladajú kus svojej duše.

Pani ministerka, čo pre vás osobne zname-
ná folklór? 

Nádhernú časť ľudového umenia, ktorá prežíva 
odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria ju 
skutoční nadšenci, bez nároku na honorár či spo-
ločenské uznanie. Robia to, lebo im to vštepovali 
ich rodičia a  starí rodičia, v  ich dedine funguje 
folklórny súbor či spevácka skupina a oni sa úpl-
ne prirodzene od detstva zapájali do ich činnosti. 
Plne sa stotožňujem s tvrdením, že folklór je duša 
Slovenska.

Potrebuje folklór naozaj podporu od štátu?
Musí byť naším spoločným cieľom udržať si túto 

jedinečnú formu kultúrneho dedičstva a  vytvá-
rať jej podmienky na to, aby bola ľuďom čo naj-
prístupnejšia. Ak raz máme zapálených ľudí pre 
folklór, ak máme mladé talenty, ktoré vedia tento 
jedinečný zdroj tradícií obohatiť o súčasné inšpi-
rácie, podajme im ruku a  pomôžme im šíriť toto 
pozitívne kultúrne posolstvo.

Čo sa vám osobne na folklóre najviac páči?
Že ľudia, ktorí sa mu venujú, mnohokrát vôbec 

netúžia po vavrínoch. Do každého predstave-
nia dávajú kus srdca a  majú nefalšovanú radosť 
z toho, že si môžu spoločne zaspievať, zatancovať, 
vychutnať si predstavenie priateľov z iného regió-
nu a spolu hľadať zabudnuté slovenské korene. 

Projekt „Folklór – duša Slovenska“ prináša 
podporu aktivít v oblasti tradičnej slovenskej kul-
túry v celkovej sume 1,5 milióna eur

S  podporou predsedu vlády Petra Pellegrini-
ho projekt pripravilo ministerstvo kultúry vedené       
Ľubicou Laššákovou, výzvu 26. februára vyhlá-
sil  Fond na podporu umenia

O  túto podporu sa môžu do 25. marca 2019 
uchádzať profesionálne i neprofesionálne folklór-
ne telesá, ale aj individuálni ľudoví umelci

Profesionálne nekomerčné folklórne zosku-
penia sa môžu uchádzať o podporu od 5000 do 
60 000 eur. Povinné spolufi nancovanie predsta-
vuje 5 percent rozpočtu

Neprofesionálne folklórne zoskupenia sa 
môžu uchádzať o podporu od 2000 do 60 000 eur 
s povinným spolufi nancovaním 5 percent

Individuálni umelci, napríklad ľudoví reme-
selníci, môžu požiadať o štipendium v maximál-
nej výške 5000 eur. Pri štipendiu sa nevyžaduje 
žiadna spoluúčasť umelca

Výzvy treba predložiť elektronicky do 15:00 h 
25. marca 2019. Všetky projekty musia byť zreali-
zované od 1. júna tohto roka do 31. mája 2020.

Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých ak-
tivít a podujatí, napríklad uvedenie a reprízy no-
vého predstavenia, účasť na seminároch a sústre-
deniach, spoluprácu so zahraničnými partnermi 
a podobne. Podporu môžu žiadatelia využiť aj na 
nákup krojových kostýmov, rekvizít či hudob-
ných nástrojov, ale na prezentáciu svojej tvorby 
prostredníctvom zvukových alebo multimediál-
nych nosičov. Takisto môžu využiť tieto fi nancie 
na cestovné náklady

Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia 
na webovej stránke 

               www.folklordusaslovenska.sk

Podpora folklóru čaká na záujemcov

Peter Pellegrini: Ľubica Laššáková:

Skutočná pomoc folklóru

Ak chcú folklóristi získať podporu od štátu, 
musia sa poponáhľať

Z folklóristov žiari pozitívna 
energia

Podajme ruku folklóristom

Predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka kultúry Ľubica Laššáková 
na podujatí v Očovej.
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všetko od motorizmu (tro-
feje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938
» CZ 175 TYP SKUTER SPORT 
STANDARD PIONIER STADION 
MUSTANG KÚPIM TIETO MO-
TORKY.Tel. 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
» Kúpim starý stabilný 
motor, alebo staré auto. 
Tel.0949744793

BYTY - PREDAJ 03

» Predám zánovný 1i byt v 
centre Malaciek, + balkón.
Tel. 0908761258
» Predám 3-izb byt, + 
garáž, Veľké Leváre.Tel. 
0908761258
» Predám 1-izb byt 36 m2 
na Štúrovej ul.v Malackách, 
po čiastočnej rekonštrukcii, 
3/8 posch., cena 65000 
€.Tel. 0944203927
» Predám 1-izb byt, ho-
tovosť 45.000 €, Ma.Tel. 
0905526832
» Predám 4-izbový byt v 
Malackách, tel. 0910727773

BYTY - PRENÁJOM 04

» Dám do prenájmu veľký 3i 
byt v Rohožníku alebo pre-
dám.Tel. 0905525169
» Dám do prenájmu garsón-
ku Ma - Juh internát alebo 
predám.Tel. 0905525169
» Ubytujem partiu ro-
botníkov v Stupave.Tel. 
0902284542
» Dám do dlhodobého pre-
nájmu 1-izb byt, zariadený, 
v rod.dome, samostatný 
vchod, Malé Leváre.Tel. 
0907480124
» Hľadáme spolubývajú-
cu do neprechodnej izby 
v 3-izb byte v centre Ma, 
nájom mesačne s inter-
netom, bez depozitu.Tel. 
0949668573
» Dám do prenájmu izby v 
rodinnom dome v Malac-
kách. Tel. 0910727773

DOMY - PREDAJ 05

» Predám 4i rodinný dom, 
centrum Stupavy, 450 m2 
pozemok, 220 000 €, tichá 
ulička.Tel. 0908898025
» Predám 4i rodinný dom, 
centrum Jablonové, 450 m2 
pozemok, 180 000 €, tichá 
ulička.Tel. 0908898025
» Predám pekný RD v Kos-
tolišti, 6-izb, + garáž, let-
ná kuchynka, pozemok 
7,5 á, cena 195.000 €,.Tel. 
0903214187
» Predám st. rodinný dom 
v Závode, na 12 á pozemku, 
47.000,- eur, 0948033023

Občianska
riadková
inzercia

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

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

Občianske združenie Fórum živo-
ta organizuje verejnú informačnú 
kampaň ku Dňu počatého dieťaťa. 
Každoročne si 25. marca pripomína 
práva nenarodených. 

„Pre kampaň sme podobne ako po iné 
roky hľadali vhodný spôsob, ako osloviť 
ľudí. Cieľom nie je ísť do konfliktu. Chce-
me ponúknuť argumenty na zamysle-
nie,“ zverejnila hlavná koordinátorka 
kampane Lucia Mihoková. Kampaň 
bude prebiehať v  uliciach slovenských 
miest. Biela stužka symbolizuje, že na 
nenarodenom ľudskom živote záleží. 
Poukazuje však aj na konkrétnu a systé-
movú pomoc pre tehotné ženy a preven-
ciu.  S  činnosťou Fóra života sa spájajú 
projekty konkrétnej pomoci. Poradňa 
Alexis sprevádza ženy, ktoré v dôsledku 
tehotenstva zvažujú potrat. Cez projekt 
Zachráňme životy ďalšie pomáhajúce 
organizácie kontaktujú matku v zložitej 
situácii. Projekt je postavený na „adop-
cii“ ženy a  jej dieťaťa. Počas jedného 
roka žena dostáva finančnú podporu na 
ubytovanie, stravu, lieky a na odborné 
sprevádzanie. V Leviciach, mieste s naj-
vyššou mierou potratov a  rozvodov, 
Fórum života prevádzkuje Centrum 
konkrétnej pomoci Femina, ktoré hľadá 
riešenia pre ženy v ťažkej situácii. Ďalšie 
centrá vznikajú v Prešove a Snine. Pro-
jekt Tlakový hrniec ponúka študentom 
stredných škôl netradičné debaty o in-

terrupciách, manželstve, nevere či por-
ne. Cieľom je, aby študenti zaujali postoj 
a vedeli ho s rešpektom obhájiť.  

Nedeľa 17. marec 2019 – Putovanie 
za život do Rajeckej Lesnej so začiatkom 
o 16:00, slávením liturgie v Bazilike Na-
rodenia Panny Márie a chválach s kape-
lou Joel Worship Band.

Pondelok 18. marec 2019 – benefič-
ný Koncert za život spojený s udeľova-
ním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu 
života v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca so začiatkom o  19:00. Účinku-
je Komorný orchester ZOE. Koncert je 
určený na podporu žien trpiacich po 
spontánnom potrate. 

Sobota 23. marec 2019 - Konferencia 
Vyber si život s  témou Ochrana života 
na všetkých úrovniach politiky v  kon-
gresovej sále Úradu ŽSK so začiatkom 
o 9:00. S prednáškami vystúpia odbor-
níci a poslanci na regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni.

Viac info o kampani na 
www.25marec.sk. 

Deň počatého dieťaťa 
ponúka argumenty

16
-0

10
7

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

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

OTVORENÉ OD 20. 3. 2019
utorok – piatok
sobota

9.00 – 18.00
8.00 – 12.00

24
-0
03
7

2 182 7,,()9

 ✆ 0902 182 789
VÝRUB - VÝREZ STROMOV
v domovej zástavbe
☑  výrub - prierez rizikových stromov
☑  prerezávanie - odvetvovanie lanovou metódou
☑  rezanie - strihanie živých plotov
☑  výchovný rez ovocných stromov
☑  štiepkovanie    ☑  odvoz odpadu 
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

0908 979 469

INZERCIA

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600 m². Kosačka je 
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou sledovanie 
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line 
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym 
farebným krytom kolies.

 ■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon 
kosenej plochy až 40 %.

2 399 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie väčších 
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy 
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart 
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi 
priechodmi. 

 ■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon 
kosenej plochy až 40 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600 m². Kosačka je
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou sledovanie 
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line 
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym 
farebným krytom kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon 

kosenej plochy až 40 %.

2 399 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER  310HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie väčších 
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy 
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi
priechodmi. 
■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon

kosenej plochy až 40 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU
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KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ 
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 

 ■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty 
a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu 
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie. 

 ■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací 
výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 
■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty

a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací 

výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ 
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 

 ■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty 
a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu 
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie. 

 ■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací 
výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 
■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty

a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací 

výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu stanicu

Plat 850 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

POKLADNÍČKU DO
SAMOOBSLUŽNEJ REŠTAURÁCIE
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Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

UPRATOVAČKU
Plat 680 € brutto.

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16
-0

10
9

Prijmeme do predajne

Mzda: 4,00 € / hod. bru�o

Informácie na tel. č.: 0908 706 258
prosekova@aprozc.sk, www.aprozc.sk

POMOCNÚ SILU - BRIGÁDNIČKU

Štefánikova 54, Malacky
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Dlhoročná stavebná firma z Českej republiky

hľadá MURÁROV

PONUKA PRÁCE

Viac info: +420 606 541 706
Josef Gajdoš, okres Břeclav (Juhomoravský kraj)

na stavebné práce a zateplovanie
fasád na ŽL. Ponúkame zaujímavé platové

ohodnotenie.

Pre  príchod jari sú typické rôzne 
očistné kúry, ktoré sú obľúbené hlavne 
kvôli odstráneniu následkov zimného 
hodovania a často aj ničnerobenia. 

Očistené kúry a  pôsty sú staré 
ako ľudstvo samo. Ide o  dobrovoľnú 
činnosť, najčastejšie z  náboženských 
alebo zdravotných dôvodov. Niekedy 
zažívame aj extrémne situácie – hla-
dovanie. Je prirodzené, že organizmus 
vystavený nedostatočnému alebo ne-
pravidelnému príjmu potravy pod-
lieha mnohým zmenám vo všetkých 
svojich systémoch, ktoré môžu mať 
prechodné, ale aj trvalé následky. 
Preto dobrovoľné podstúpenie dlhodo-
bých očistných kúr a hlavne hladoviek 
je potrebné vždy konzultovať s  leká-
rom.

Pri nedostatku energetického príj-
mu počas kúry si organizmus získava 
potrebnú energiu na bazálny meta-
bolizmus a  na normálne fyziologické 
deje, hlavne dýchanie, trávenie, čin-
nosť srdcovo-cievneho systému, mo-
čovo-pohlavného systému a na tvorbu 
tepla zo zásob glykogénu v pečeni a 
svaloch. Tieto zásoby sú ale obmedze-
né, predstavujú asi 400 g a vyčerpajú 
sa už pri 1-2 dňoch. Potom organizmus 
hľadá náhradné zdroje a tými sú tuky, 
čo je vhodné pri chudnutí. U dospelé-
ho človeka, s normálnou hmotnosťou 
zásoby tuku dokážu pokryť energiu 
asi na dva mesiace, u  ľudí s  nadvá-
hou samozrejme na dlhšie. Ale pozor 

– organizmus pri nedostatku prísunu 
potravy nesiaha iba po tuku, ale ako 
zdroj energie mu poslúžia aj vlastné 
bielkoviny, napríklad zo svalov, čo ale 
už nie je prospešné. Navyše sa mení 
hormonálna rovnováha, klesá vylu-
čovanie inzulínu, stúpa vylučovanie 
glukagónu, stúpajú katecholamíny, 
rastový hormón.

Preto hladovka z medicínskeho 
hľadiska nie je vhodná, ale na druhej 
strane treba povedať, že zdravý človek 
2-3 dňovú zvládne bez následkov. Ne-
vyhnutným predpokladom je ale za-
bezpečenie prívodu tekutín. Odľahču-
júce diéty sú z medicínskeho hľadiska 
prijateľnejšie.

Existuje mnoho verzií trojdňových 
diét, všetky sľubujú výrazný úbytok 
hmotnosti a  zlepšenie kondície už za 
tri dni. Za takto krátke obdobie dochá-
dza síce k  poklesu ručičky na váhe, 
ale zväčša iba na úkor straty vody, 
menej tuku. Drastickejšie kúry dovo-
ľujú piť prvý deň iba vodu, druhý jesť 
iba ovocie a ovocné šťavy, no a na tretí 
deň si môžete pochutiť na 
zelenine a zeleninových 
šťavách.

(Nabudúce si predsta-
víme vzorový „jedálni-
ček“.)

Jarné očistné kúry I.

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

metabolizmu a výživy
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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:

VZDELÁVANIE S KOCKAMI

Kockaté hlavy?

KDEŽE! S nami sa zážitky menia na vedomosti
a LEGO® získava ďalší rozmer.

Info: FB CVČ, www.brickbybrick.sk, 0904 682 466

Hľadajte nás
aj v škôlke.

Krúžok Brick by Brick
začína

v CVČ Malacky. 

PRE DETI
OD 6 ROKOV
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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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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 15 - 20 - týždňové Mládky
Nosnice rôznej farby
ROZVOZ zabezpečíme ZDARMA

Ponúka na predaj:
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» Predám  6i dvojpodlažný 
RD v Malackách, garáž, 5á 
pozemok, 250.000,- eur, 
0948 033 023 
» Predám 4i dvojpodlaž-
ný RD v Brodskom na 16,6 
á pozemku, garáž, prí-
stavba, bazén, 2x studňa, 
0908776508

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám 20 á parcelu v 
Kuchyni 10 m šírka na sta-
veb účely alebo záhradu.
Tel. 0901910401
» Predám pozemok 3800 
m2 v priemyselnej časti Ma.
Tel. 0905526832
» Predám  stav.pozemok o 
výmere 53 árov v Morav-
skom Sv Jáne určený na 
výstavbu rodinných do-
mov , el., voda, kanlizácia 
pri pozemku, 15,- EUR/m2, 
0908776508

REALITY - INÉ 07

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

STAVBA 08

» 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
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Kúpim rôzny nábytok 70. 
roky.Tel. 0905526832

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám ošípané.Tel. 
0915284292
» Predám kurčatá na mäso 
živé na zabitie 1,90 € / kg a 
očistené 2,90 € / kg, M.Cau-
ner, Kostolište 152, 0911 206 
783.Tel. 0908151966
» Predám víno - rizling vlaš-
ský 1 € / 1 l, odber ihneď, K. 
Kulifaj, Vinosady 56.Tel. 
0336463940
» Darujem 6-roč fenku nem.
ovčiaka.Tel. 0907716800
» Predám kŕmne zemia-
ky 0,10 € a obilie pšenicu 
čistenú 18 € / q, Láb.Tel. 
0903427721
» Predám ibišteky rôzne 
farby.Tel. 0265968232

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Predám piano Petrof, Ma.
Tel. 0902127061
» Kúpim staré mince, ban-

Občianska
riadková
inzercia

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

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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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
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Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.

Honorár dohodou.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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Spoločnosť zaoberajúca sa úpravou
vody so sídlom v Lozorne príjme

do zamestnania pracovníkov na pozície:

Kontakt: 0915 973 529

Požiadavky: elektrotechnické vzdelanie,
vodičský preukaz sk. B.

Nástupný plat 900 EUR brutto.

SERVISNÝ TECHNIK

Požiadavky: stredoškolské
elektrotechnické vzdelanie s maturitou,

práca v administratíve.
Nástupný plat 1000 EUR brutto.

ELEKTROTECHNIK
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 700 € bru�o + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •

zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania • 

preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy

v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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Obec Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

a  § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta riaditeľa materskej školy

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
• odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č.317/2009 Z.z.
 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
 neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné predpoklady  
 a osobitné  kvali�kačné  požiadavky  pre  jednotlivé  kategórie  pedagogických  zamestnancov  a  odborných 
 zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požadované predpoklady:
• bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zák. NR SR č.317/2009 Z.z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zák. NR SR č. 317/2009 Z.z.
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,
• �exibilita, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať samostatne, 
• práca s PC 

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt) 
• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zák. č. 317/2009
   Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene   
  a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadostí: do 16.30 hod. dňa 29.04.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného 
úradu v Gajaroch.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s 
označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:
Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné  nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky do VK.

10
-0

06
7

Obec Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa základnej školy
Požiadavky v súlade s § 5 ods. 3 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., v súlade s § 3 
ods. 5 a § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zákonom 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p:

Predpoklady na výkon funkcie:
• vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
• kvali�kačné predpoklady v súlade so zák.č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných  zamestnancoch
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné 
   predpoklady a osobitné kvali�kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
   odborných zamestnancov,
•  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady,
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ostatné kritéria a požiadavky:
• znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
• aktívne ovládanie štátneho jazyka,
• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,
• �exibilita, schopnosť pracovať samostatne, 
• práca s PC 
• zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt) 
• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov
• overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
   a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadostí: do 16.30 hod. dňa 29.04.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného 
úradu v Gajaroch.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s 
označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:
Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné  nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky do VK.
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.
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kovky, odznaky, pohľadnice, 
vyznamenania a rôzne sta-
rožitnosti. Tel.: 0903 753 758

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám miešačku na 380 
V, cena 300 €, predám veľké 
búracie kladivo Hitach 52J, 
cena 600 €, predám malú 
miešačku na 220 V, cena 
150 €, predám vchodové 
bezpečnostné dvere so 
zárubňou nové, cena 250 
€, predám plastové okno 
komplet aj s vonkajšou a 
vnútornou žalúziou, sieť-
kou a parapetami, nové, 
cena 200 €.Tel. 0910925357
» Predám palivové drevo 
metrovicu, cena za priesto-
rový meter, agát, dub, ja-
seň nza 31 €, borovica za 
20 €, agát tenký za 24 €.Tel. 
0904177808

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 každé-
ho.Tel. 0949764183
» Hľadám prácu ako opra-
vár osobných áut.Tel. 
0950342605
» Hľadám prácu ako murár, 
obkladač.Tel. 0950342605

ZOZNÁMENIA 16

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.
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Voľba hlavného kontrolóra obce Suchohrad
Obec Suchohrad vyhlasuje v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov  voľbu na obsadenie funkcie 

Hlavného kontrolóra obce Suchohrad
s nástupom od 01.05.2019

Pracovné podmienky:
Výkon práce bude v obci Suchohrad – pracovný úväzok 0,25

Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné vzdelanie 

Výhodou bude:
1. prax v oblasti verejnej správy a kontrolnej činnosti
3. skúšky hlavného kontrolóra
4. prax v oblasti ekonomiky 
5. ovládanie PC – Word, Excel, internet
znalosť zákonov o účtovníctve, zamestnanosti, Zákonníka práce, o výkone 
práce vo verejnom záujme, o sťažnostiach, o �nančnej kontrole, obchodný 
zákonník, občiansky zákonník, o obecnom zriadení, o majetku obcí a 
súvislosti s inými právnymi predpismi, zákon o rozpočtových pravidlách.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. prihláška
2. profesijný životopis
3. doklad o vzdelaní
4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
5. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby voľby 
hlavného kontrolóra v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov.

Prihlášku doručte poštou v zalepenej obálke, alebo osobne na adresu:
Obec Suchohrad, Obecný úrad Suchohrad č. 140, 900 64 Suchohrad 
do 29.3.2019 do 13,00 hod. s označením „Voľba HK.“
Informácie na tel. č. 0902 965 902, starosta@suchohrad.sk
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Obec Suchohrad  so sídlom Obecný úrad 900 64 Suchohrad 140 v zmysle § 4 
ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy 

Suchohrad
Kvalifikačné a osobitné predpoklady:
- získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a 
doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 
ktorou sa stanovujú kvali�kačné predpoklady a osobitné kvali�kačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov 
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe 
- bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. 
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. 
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. 
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť 

Požadované doklady uchádzačov: 
- písomná prihláška do výberového konania 
- štruktúrovaný životopis 
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a v prípade absolvovania 
funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. aj doklad o 
jeho ukončení 
- návrh koncepcie rozvoja školy 
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového 
konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti 

Uzávierka prihlášok: do 29.3.2019 do 13.00 hod. 
Prihlášky posielajte na adresu: Obecný úrad Suchohrad, 900 64 Suchohrad 
140.
Obálku označte „Výberové konanie riaditeľ MŠ“ „Neotvárať“ Termín a 
miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní 
pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky do 
výberového konania. Neúplné prihlášky nebudú akceptované.

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva
52
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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
• STROJNÍKOV energetických zariadení 

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) 
Plat: nástupný plat 717 €, po skúšobnej dobe základ. plat 732 € + 62 € 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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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
720 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
619 € brutto + príplatky a bonus
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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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

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 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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tel: 00099911188/441335882, 0090044/8888111 444111888, 

����� innfofo@g@gsksksrroo.skkk
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TESSÁÁÁRRRRRROOOOOOOVVVVVV
��������������������������������������������������������

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�����������������
 1000 - 1200 EUR/netto

�������������� 
11 EUR/hod.

����������������������
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Firma REMIREL s.r.o., CZ

prijme

Práca v Českej republike 
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VÝBORNÉ  PLATOVÉ PODMIENKY
+421 918 607 897  +421 917 650 018

+421 905 775 463

VODIČ VZV

ZVÁRAČ CO2
OPERÁTOR 
VÝROBY
ELEKTRIKÁR

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 
VÝROBY
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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8KRMIVÁ JOKIKRMIVÁ JOKI Hviezdoslavova 34 (200 m od kina), Malacky, 0907 059 647

• Nosnice Dominant / 17-týždňové
• Káčatá / 14-dňové
• Husokačky Mulard / 8-dňové
• Húsatá / 14-dňové
• Morky / 6-týždňové

AKCIA! KRMNÉ ZMESI ZA    VEĽKOOBCHODNÉ CENY
PONÚKAME KVALITNÉ KŔMNE ZMESI

BERIEME OBJEDNÁVKY NA Rybárske potreby, šroty,
červíky.

Ponúkame chovateľské
a farmárske potreby, 

kvalitné granule pre psy
a mačky za skvelé ceny!!!
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POĽNÁ 2, MALACKY
tel.: 034 / 772 68 60
www.chmela-pneu.sk

Túto akciu môžete využiť

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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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11
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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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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
15
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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
MAREC

2019

krátka
dodacia lehota
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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.

Človek je súťaživý, má potrebu pre-
konávať iných, a tým aj samého seba. 
Je to prirodzené aj pre deti. Rozvíjať 
súťaživosť ich vlastne pripravuje na 
život. Aj preto ich zapájame do súťaží a 
aktivít, kde môžu prejaviť svoje schop-
nosti. Okrem toho úspech v  súťažiach 
sa škole dobre prezentuje a vníma sa 
tak, že škola má šikovných žiakov.

Dobrá súťaž pozostáva z nápadu, 
z jednoduchého priebehu a z prime-
raného (dôstojného) ocenenia, keďže 
vynikajúce výkony by mali byť vyni-
kajúco odmenené. Ako je to v športe, 
v zamestnaní, tak to má byť aj v ško-
le. Je dôležité, či má súťaž aj odbornú 
porotu. Rozmohli sa totiž súťaže, ktoré 
vyhrávajú iba na základe počtu „laj-
kov“, čo je v rozpore s kompetentným 
rozhodovaním a vyhráva škola, ktorá 
má najväčší počet žiakov, teda najviac 
ťuknutí. Dôležité je aj to, aby súťaž po-
skytovala spätnú väzbu v čo najkrat-
šom čase. 

Veľmi často sa stáva, že cena za 
súťaž je symbolická, jednoduchá, bez-
cenná. Veľmi ťažko sa potom deťom 
vysvetľuje, prečo vyvíjali takú náma-
hu, keď je cena „o ničom“. Viacerými 
súťažami nás zahŕňa štát. Práve tie sú 
veľmi zle financované, hoci často ide 
o populárne súťaže. Ich finančné za-
bezpečenie sa počíta len v niekoľkých 
desiatkach eur. Z tých sa musí zabez-
pečiť porota, priestory, ceny a aj občer-
stvenie. Na to štátny príspevok nepo-

stačuje. Takéto nedôstojné podmienky 
sa týkajú aj dlhoročných celosloven-
ských súťaží, akými  sú olympiády či 
rôzne recitačné súťaže. Štát si zapíše 
kolónku, že inicioval súťaže, no de fac-
to je všetko, vrátane dofinancovania, 
na organizátorovi, teda na centrách 
voľného času, príp. na školách. Neraz 
som počul o zrušení niektorej súťaže 
z dôvodu zlého financovania. A rea-
lizovať pedagogickými dokumentmi 
odporúčanú súťaž bez minimálnych 
prostriedkov je nedôstojné a demoti-
vujúce. Neraz sa stalo, že žiaci s učiteľ-
mi čakali na súťaženie ako v čakárni u 
lekára bez akéhokoľvek občerstvenia. 

Odmietam tézu, že nie sú pros-
triedky aj na takúto dôležitú činnosť, 
ktorou sú školské súťaže. Prostriedkov 
je viac, ako si želáme. Len sú nekom-
petentne prerozdeľované. V tejto situá-
cii je lepšie zúčastniť sa súťaží komerč-
ných firiem alebo zodpovednejších 
organizátorov, ktoré ponúkajú oveľa 
dôstojnejšie podmienky zápolení. Je 
rozdiel, keď dieťa oceníme tabletom 
alebo len diplomom. Isté však je jed-
no - peniaze z našich daní by konečne 
mali mieriť k našim žiakom, ktorí po-
trebujú motiváciu. A isté je aj to, že deti 
treba motivovať aj inak ako hrabaním 
zadarmo, keďže to ani v živote často 
nefunguje. 

Žiacke súťaže

» Ján Papuga 
riaditeľ ZŠ

Po celom svete si civilizované spo-
ločnosti pripomenuli Svetový týždeň 
glaukómu. Očného ochorenia, ktoré 
môže viesť až k oslepnutiu. Pridajte sa 
aj vy a urobte niečo pre zdravie svojich 
očí... Stačí málo – prísť a dať si zmerať 
vnútroočný tlak. Glaukóm, inak nazý-
vaný aj zelený zákal, je ochorenie zra-
kového nervu. V dôsledku postupného 
odumierania jednotlivých vlákien, z 
ktorých sa skladá zrakový nerv, dochá-
dza k poruchám v zornom poli pacien-
ta, ktoré si mnohokrát dlhú dobu ani 
neuvedomuje. Preto sa glaukómu ho-
vorí aj tichý zlodej zraku. Pacient často 
zistí, že horšie vidí až pri náhodnom 
prekrytí lepšie vidiaceho oka. Neskoro 
diagnostikovaný, neliečený, či extrém-
ne rýchlo progredujúci zelený zákal sa 
môže končiť slepotou.

Vnútroočný tlak
Rizikovým faktorom pre vznik glaukó-
mu je zvýšený vnútroočný tlak. V prí-
pade, že sa odhalí, lekár vám odporučí 
vhodnú liečbu – najčastejšie pomocou 
očných kvapiek. V  niektorých prípa-
doch sa najskôr volí operácia – laserom 
alebo chirurgicky. Výskyt ochorenia  
môžu podporiť aj rizikové faktory, ako 
sú rôzne ochorenia či zlý životný štýl.

Čo je varovným signálom?
Spozornieť by ste mali pri opakovaných 
bolestiach hlavy, bolesťou „za očami“, 
pričastou únavou očí, ak zaznamenáte 

stratu periférneho videnia, máte hmlis-
té či rozmazané videnie, najmä po pre-
budení. Mnohé z týchto príznakov pri-
pisujeme vyčerpaniu, nadmernej práci 
na počítači a  pritom je príčina niekde 
inde... V ochorení, pri ktorom hrá včas-
ná diagnostika zásadnú rolu.

Vyšší vnútroočný tlak = glaukóm?
Môže, ale aj nemusí. Rozhodne však ne-
podceňujte tento ukazovateľ, ak vám ho 
v  rámci preventívneho vyšetrenia na-
merajú. Ak vnútroočný tlak nie je v po-
riadku, treba situáciu riešiť s lekárom!

Kto je ohrozený?
- ľudia s rodinnou predispozíciou na 
vznik glaukómu
- pacienti s cukrovkou, vysokým či níz-
kym tlakom
- krátkozrakí (nad - 4 dioptrie) i ďaleko-
zrakí
- tí, ktorí majú za sebou úraz alebo ope-
ráciu oka
- ľudia vo veku nad 40 rokov
- pacienti s ochorením ciev
- fajčiari, ľudia, ktorí holdujú alkoholu

Kde nájdete informácie k proble-
matike glaukómu?
Napríklad na www.sgs.sk, čo je we-
bová stránka Slovenskej glaukómovej 
spoločnosti. 

Použité zdroje: skls.sk, senioradvisor.com

Svetový týždeň 
glaukómu a prevencia

» Eliška Fričovská,
PR manažérka 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Malacká hudobná jar 
oslávi 55 rokov

Vyše polstoročia sa v Malackách organizuje 
podujatie Malacká hudobná jar (MHJ) plné zaují-
mavých kapiel, tento rok už 55. ročník. Hlavný aj 
sprievodný program bude prebiehať od 24. marca 
do 17. apríla.

Festival rozbehne 24. marca (nedeľa) o 16.00 h v 
Kultúrním domečku známa malacká kapela AC+. 
Skupinu založili spevák Juraj Ďuri Trebuľa a gita-
rista Vlado Johny Novák v roku 1982 s pôvodným 
názvom Termix. Názov na AC+ si kapela zmenila 
až o dva roky neskôr (1984). V tom istom roku sa 
tiež dostavil prvý významný úspech s pesničkami 
Pacient a Roleta (ocenenie na Hudobnom festivale 
mladých v Bojniciach). Ich pravdepodobne najväč-
ším hitom je pieseň Klára (Na ulici stála, volala sa 
Klára...) z roku 1986. Jej pôvodnú verziu rádia ni-
kdy neodohrali, ale aj napriek tomu videoklip tri-
krát zvíťazil vo vtedy veľmi populárnej televíznej 
hudobnej hitparáde 5xP. V roku 1991 kapela vydala 
svoj prvý album s názvom Nemusíš sa tieňov báť. 
Počas desiatok rokov na scéne sa síce členovia ka-
pely pomenili, ale na tomto ročníku MHJ ich máte 
možnosť vidieť v pôvodnom aj novšom zložení.

O týždeň neskôr (31. marca o 16.00 h) do malac-
kého kina zavíta Aimée Allen Quartet. Speváčka 
Aimée Allen pochádza z USA a jej súčasný reper-
toár tvorí výber jazzových štandardov z „veľké-
ho amerického spevníka“ (great american song 
book), brazílska bossa nova a tiež lyrické piesne po 
francúzsky. Skupina má medzinárodné zloženie. 
Členovia pochádzajú nielen zo Spojených štátov 
amerických, ale aj z Nemecka a Českej republiky.

V predveľkonočnom období (7. apríla o 16.00 h) 
sa kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
rozoznie hudbou Katedrálneho zboru sv. Martina 
z Bratislavy. Zbor vznikol v roku 2011 za účelom 
obnovenia viac ako 600-ročnej tradície liturgické-
ho spevu a hudby v Dóme sv. Martina v Bratislave. 
Tam pravidelne účinkuje na bohoslužbách a iných 
slávnostných príležitostiach. Repertoár zboru je 
zameraný čisto na sakrálnu tvorbu, keďže ich pri-
oritou je vystupovanie na sv. omšiach. Dirigentom 
je Ján Miškovič a stálym organistom Daniel Gabčo.

Hosť z Rakúska, Harald Kräuter, Thomas Vigl 
a ich projekt Sax & Crime, sa Vám predstavia 18. 
apríla o 19.00 h v Kultúrním domečku. Sax & Cri-
me je založený na fúzii neuveriteľného koncertné-
ho nasadenia, rapu, jazzu, reggae, funky, kaba-
retu, paródie pop-kultúrnych ikon a asi desiatich 
ďalších žánrov a štýlov. Ich originalita spočíva 
v sebairónii, búraní všetkých umelých bariér a 
predsudkov.

Okrem hlavného programu Vás pozývame aj na 
sprievodné podujatia. Výtvarné muzicírovanie – 
Detský tvorivý ateliér pre školské kluby a družiny 
sa uskutoční 19. marca a 16. apríla o 14.00 h v bu-
dove Mestského centra kultúry (MCK). Prechádzka 
melódiami našej mladosti s Libušou Kerakovou 
v sprievode klaviristu Miloslava Khuna sa bude 
konať 13. apríla o 16.00 h v galérii MCK. Domček, 
domček, kto v tebe býva... Hudobno-divadelné 
predstavenie divadla Rozprávkovo je pre deti pri-
pravené 14. apríla o 17.00 v Kultúrním domečku v 
rámci Rozprávkovej nedele.

Hudobný koncert žiakov a učiteľov Základnej 
umeleckej školy v Malackách sa odohrá v ponde-
lok, 15. apríla, o 18.00 h v Kultúrním domečku.

»  Patrícia Arpášová
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silný partner

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY 
smer Veľké Leváre bývalý autoservis

0911 950 299
CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 
0949 636 264

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

w w w. s t r e c h y b e j z . s k
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NEZMEŠKAJTE NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU ROKA!
Už v pondelok je tu najvýhodnejších 7 dní Peugeot, keď ponúkame skvele vybavené modely s bonusom až do 4 700 €* a leasingom
s 0% navýšením. Pozor, ponuka je limitovaná a platí na väčšinu modelov Peugeot len do 25. 3. vrátane! Viac na peugeot.sk

*V závislosti od modelu a verzie.
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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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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 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 1090 € • 2-hrob od 1390 €

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. 2300 € • 1-hr. 1700 €

15
-0

03
9

INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

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

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

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

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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0903 438 961
0908 577 901

topa.studne@gmail.com

VŔTANIE
STUDNÍ

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva
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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

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIEAKCIA!

Odber krvi v Malackách
SČK Miestny spolok Malacky Vás pozýva na od-

ber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 25.03.2019 od 8.00 
– 11.00 hod. v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. 
mája. Na odber si prineste občiansky preukaz, kar-
tu poistenca, preukaz darcu. Záujemcovia hláste sa 
na t. č. - 0949/123 362, klaudiakov@centrum.sk.
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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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

balkóny terasyzimné záhrady 

16
-0

00
2

• 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

OBROVSKÉ
MARCOVÉ

Z¼AVY

Jedným z neduhov súčasnej moder-
nej doby, ktorý v niektorých krajinách 
dosahuje rozmery epidémie, je obezita. 
Jej častým sprievodcom je porucha me-
tabolizmu základných živín, čo často 
vedie k cukrovke, zvýšenej hladine tu-
kov a cholesterolu.

Čo je cukrovka? Cukrovka (diabetes 
mellitus) už dávno nie je problémom len 
starších ľudí. Prierezovo zasahuje všet-
ky vekové kategórie. Je to metabolické 
ochorenie, ktoré je spôsobené abso-
lútnym nedostatkom (diabetes 1. typu) 
alebo relatívnym nedostatkom hormó-
nu inzulínu (diabetes 2. typu). Lieky po-
užívané na liečbu diabetu (cukrovky) 
označujeme ako antidiabetiká. 

Ako správne používať antidiabe-
tiká?  Musia byť užívané pravidelne, 
zvyčajne v prísnom súlade s konzumá-
ciou jedla. Jedlo totiž, vďaka obsahu 
sacharidov, zvýši krvnú hladinu glukó-
zy a úlohou antidiabetík je, aby sa toto 
zvýšenie pohybovalo v normálnom 
rozmedzí. Veľkou chybou u diabetika 1. 
typu je napr. injekčná aplikácia rýchlo 
pôsobiaceho inzulínu, ktoré nie je na-
sledované konzumáciou adekvátneho 
množstva jedla. Významný pokles hla-
diny krvného cukru, ku ktorému takto 
môže dôjsť, sa nazýva hypoglykémia. 
Tá sa prejavuje slabosťou, zvýšeným 
potením, búšením srdca, pocitom hla-
du, poruchou jemnej motoriky a pri 
vážnej hypoglykémii napríklad aj kŕč-
mi a bezvedomím. Hypoglykémia je 

nebezpečná predovšetkým pre mozog. 
Najväčšou chybou u diabetika 2. typu je 
nepravidelné užívanie antidiabetík ale-
bo vynechávanie dávok. Pretože majú 
jednotlivé perorálne antidiabetiká rôz-
ne vlastnosti a spôsob účinku, platia 
pre ne rôzne odporúčania vo vzťahu k 
jedlu. 

Pozor, alkohol! Pre diabetikov je 
otázka konzumácie alkoholických ná-
pojov zásadná. Ten môže byť príčinou 
vzniku hypoglykémie, nebezpečná je 
predovšetkým konzumácia alkoholu 
bez toho, že by pacient zjedol potrebné 
množstvo jedla. Diabetici by sa mali vy-
hýbať destilátom. Alkohol v kombinácii 
s jednoduchými cukrami môže dokon-
ca vyvolať hypoglykémiu aj u zdravých 
jedincov.

Self monitoring Veľmi dôležité je, 
aby pacient s diabetom sledoval svoju 
krvnú hladinu glukózy, t. j. aby vykoná-
val tzv. self monitoring. Môže tak robiť 
napr. pomocou glukometra, teda prí-
stroja, ktorý pomerne veľmi presne me-
ria hladinu krvného cukru z kvapôčky 
krvi odobratej z prsta.

Hľadajte odborníka Aj zdanlivo 
bežné, dlhodobo užívané lieky môžu v 
kombinácii s inými zasiahnuť do zdra-
via pacienta. Akékoľvek kombinácie 
liekov je preto vhodné si overiť na strán-
ke www.interakcieliekov.sk a prípadné 
riziko konzultovať s odborníkom – far-
maceutom.

Život s cukrovkou

» Ondrej Sukeľ, prezident SLeK
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Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

náradia

My vám
pripravíme

vašu kosačku
už teraz!

Ste pripravení
na sezónu?
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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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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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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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• strojové omietky
    - vápenno-cementové
    - sadrové
• montáž/demontáž lešenia

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112
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V tejto chvíli nikto, ani len samotná 
premiérka Veľkej Británie netuší, čo na 
stane po 29. marci – teda o pár dní, keď 
už by táto ostrovná krajina nemala byť 
členom Európskej únie. My však vieme, 
čo by bolo dobré zariadiť, aby nikomu 
z tých našincov, ktorí tam cestujú, 
študujú či pracujú, nenastali zbytočné 
problémy. Mnohé z nich sa totiž dajú 
predvídať a preto sa im aj predísť.

Nie je pravdepodobné, že pri vstu-
pe do Británie po brexite budú od ob-
čanov EÚ požadované víza. Európska 
komisia navrhla, že ani britskí občania 
nebudú musieť mať pri krátkodobom 
pobyte v EÚ (do 90 dní) víza. To by 
malo platiť aj naopak. Británia však 
avizovala, že po brexite nebude uzná-
vať bežné preukazy totožnosti, ale len 
biometrické pasy. Či to bude hneď po 
brexite, alebo neskôr, nie je zatiaľ isté.

V prípade tvrdého brexitu európsky 
pas pre zvieratá asi nebude v Británii 
platný, a úrady budú požadovať doda-
točné veterinárne doklady.

Európske karty zdravotného pois-
tenia poskytujú zdravotné poisťovne 
bezplatne. V prípade tvrdého brexitu 
by však stratili platnosť. V takom prí-
pade sa odporúča uzavrieť dodatkové 
medzinárodné zdravotné poistenie.

Ako sa táto udalosť dotkne zahra-
ničných študentov? Podľa nášho mi-
nisterstva zahraničných vecí bude mať 
na Slovákov študujúcich v Spojenom 
kráľovstve v prípade brexitu bez do-

hody najväčší vplyv prípadná zmena 
spoplatnenia štúdia. Vo vyhlásení re-
zortu sa ale hovorí, že britská vláda sľú-
bila, že pre študentov EÚ začínajúcich 
štúdium v akademickom roku 2018/19 
alebo 2019/20, zostanú poplatky a fi-
nančná pomoc na rovnakej úrovni, ako 
to je v súčasnosti. A to bez ohľadu na 
to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne 
opustí Európsku úniu.

Odborníci na leteckú dopravu va-
rujú pred výpadkami a oneskoreniami 
letov. Lepšie chránení sú tí ľudia, ktorí 
si cestu objednajú v cestovnej kancelá-
rii alebo online. Je to preto, že taký pre-
vádzkovateľ ručí za uskutočnenie letu v 
každom prípade.

Britské úrady oznámili, že pre drži-
teľov európskych vodičských preuka-
zov cestujúcich do Spojeného kráľov-
stva sa nič nemení. Nebudú potrebovať 
medzinárodný vodičský preukaz. Iné 
je to v prípade poistenia. Keď bola do-
teraz zelená poistná karta len odporú-
čaná, po brexite bude povinná. Navyše 
motoristi by si mali skontrolovať pod-
mienky svojho poistenia, aby sa uistili, 
že pokrývajú všetky škody aj na území 
Veľkej Británie.

V prípade odchodu Británie bez do-
hody je pravdepodobné zavedenie col-
ných kontrol. Takže na tzv. „zelenom“ 
východe z letiska už na vás budú čakať 
colníci, ktorí môžu zisťovať, čo z krajiny 
vyvážate.

Do Británie po brexite

» red
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DR-STAVMONT s.r.o
Malacky, 0948 307 878
denis.rigo@drstavmont.sk

www.drstavmont.sk

∙ domy na klúč
∙ montované domy
∙ rekonštrukcie
  RD a bytov
∙ zatepľovanie domov
∙ montáž sadrokartónu
∙ obklady, dlažby
∙ maliarske práce
∙ dovoz materiálu
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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
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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Slovensko v  posledných dňoch zaliala 
smutná správa. Ďalšie letecké nešťastie 
sa  ocitlo na zozname aktuálnych správ. 
Obeťou sa stali okrem množstva zahranič-
ných cestujúcich aj štyria Slováci. A hoci sa 
letecká doprava považuje za jednu z  naj-
bezpečnejších, v ostatnom čase o katastro-
fách počujeme akosi viac. Zaiste každého 
pri prečítaní správy prenikol mráz. Mňa 
veľmi. Trasu a leteckú linku, na ktorej sa to 
stalo, som totiž používala aj ja a moji blíz-
ki neraz. Určite sa teda mnohí cestovatelia 
empaticky vžili do situácie, čo sa asi dialo 
v  posledných sekundách pred nehodou, 
i do úlohy šokovaných pozostalých. 

Zároveň sa však pri kondolenciách 
znova potvrdilo, že život považujú všetci 
za mimoriadne vzácnu skutočnosť. Nie-
len pre samotného existujúceho človeka, 
ale aj pre jeho okolie a pre blízkych. Nikto 
úplne nenahradí originalitu ľudskej by-
tosti, jemnú sieť jej vzťahov, vyžarovanie 
osobitého výrazu a jej jedinečné pôsobe-
nie vo svojom prostredí. No ukazuje sa aj 
iné. Širšie spoločenstvo rovnako s  úctou 
pristupuje k  životu, keď ho niekto stratí, 
ako tí najbližší. Fungovalo to tak odjak-
živa a  funguje to tak teraz. Nie je to len 
formálna tradícia. Verím, že „úprimná 
sústrasť“ je skutočným prejavom solida-
rity ľudí a  vedomým uznaním hodnoty 

života. Je to základ, na ktorom môžeme 
stavať v diskusiách o prvenstve práva na 
život a o ľudskej dôstojnosti, a to naprieč 
všetkými svetonázorovými postojmi. 

Ak ide o život, vieme sa radovať, keď 
sa má niekto narodiť, vieme sa spojiť, aby 
sme život chránili, vieme smútiť, keď ho 
niekto stratí, vieme mať účasť aj na ži-
votoch blízkych známych i  neznámych. 
Vždy ma oslovuje, keď v  deň pamiatky 
zosnulých vidím zapaľovať sviečky na 
hroboch neznámych ľudí. Hoci tam niet 
priameho vzťahu, silno pôsobí všeobec-
ná myšlienka úcty k životu a spomienky 
na smrť ako jeho dôstojnej súčasti. V ča-
soch spochybňovania hodnoty života či 
odstupňovania jeho kvality pôsobí táto 
hlboko vžitá ľudská obyčaj ako nezmaza-
teľná stopa vo svedomí a ako jasný dôkaz 
pravdy o človeku. 

Pripájam sa k spoločenstvu tých, ktorí 
majú účasť na smútku nad náhlou smrťou 
ľudí počas leteckého nešťastia, v  nádeji, 
že nám svojou stratou pomôžu uvedomiť 
si nezastupiteľnú hodnotu každého živo-
ta. Pripínam si obe - čiernu i bielu stužku 
(biela symbolizuje počaté dieťa), pretože 
ľudský život je nedeliteľný. Jeho začiatok 
v sebe nesie koniec a koniec odkazuje na 
začiatok. 

Pripínam si čiernu i bielu stužku

» Mária Raučinová, Fórum života
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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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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

AKCIA

Akcia platí od 1.3. do 31.3.2019

SUNRAY  Z80109 
veľ.  36-47

FARMIS O1 LOW Z20165
veľ.  37-48

SPACER S1P Z61119
veľ.  38-48

COOPER 01 C80110 
veľ.  37-48

ALEGRO S1P
SANDAL C61030V65 
veľ.  36-48

A

SUNRAY  Z80109 
veľ.  36-47

MAREC

21.90

24.90

19.90
5

25.90

34.40

31.00

29.00

33.00

43.00

29.90


