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Škodlivá slepota

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal 
zrak, sú často požehnaním spoloč-
nosti. 

Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život, 
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či 
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť 
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často 
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho 
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku 
mali pútať viac pozornosti Vidiacich, 
najmä vidiacich politikov, ale aj majite-
ľov a prevádzkovateľov budov, doprav-
cov, architektov, samosprávy. To je však 
problém celej spoločnosti, spoločenstva 
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.

Iným problémom je slepota vidia-
cich. Veľmi vážnym problémom, stavom, 
priamo ohrozujúcim demokraciu, princí-
py právneho štátu a ideály slobody. Sle-
pota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej 
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť do-
životne už len v nejakých predstavách. 
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná 
dezinformačnými webmi, hlúposťami, 
vydávanými za pravdu, dávno prežitými 
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme, 
mnohými inými „...izmami“, ktorých, 
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zba-
viť už v období politicko-spoločenských 
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj 
keď dnes táto charakteristika začiatku 

deväťdesiatych rokov znie už iba ako 
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka 
tým neochotným vidieť. Tým slepým fa-
natikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú 
kritizovať to, čo je podložené faktami, 
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami 
takých inštitúcií ako je Národná banka 
Slovenska, Štatistický úrad SR či európ-
sky štatistický úrad Eurostat.iba pre to, 
že „je to hanobením Slovenska“.

Slovensko sa s týmito slepcami 
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa, 
akoby najmä ich pričinením a neschop-
nosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Mo-
rálne, hodnotovo, eticky, civilizačne. 
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno 
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za 
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe 
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že 
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v 
poriadku je iba máločo. Nemožno milo-
vať Slovensko tak, že odmie-
tame vidieť chyby jeho po-
litikov a ekonómov. To je, 
akoby sme milovali dieťa 
a odmietali ho vychovávať. 
Krkavčia láska, duchov-
ná slepota.
Veľa šťastia vám!
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

MALACKY, KOZIA 46/B
0917 568 470

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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FARBY LAKY IFFKA
PREZENTAÈNÝ

10.07.2019
-10%*

-10%
*-1

0%
*

MALACKY, JILEMNICKÉHO 1190/8A

PRI NÁKUPE
NAD 10 EUR Z¼AVA

*

STREDA
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VÁM VYČISTÍ
KRTKO ZÁHORIE

0915 87 93 49
0940 50 30 50

www.krtkozahorie.sk

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • 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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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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PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Asi ste si všimli, 
že posledné dva 
týždne noviny a 
časopisy Penty vo 
veľkom vedú špi-
navú kampaň proti 
mne, mojej rodine 

a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až 
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajo-
vať jeho mimoriadne neférový krok s Ve-
ronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi 
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na 
novú vládu národného zmierenia KISKA 
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER. 
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, 
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a 
bude vzhliadať už len k svetlým zajtraj-
škom „bez hádok a škriepok“.

Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na 
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetro-
vaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chlá-
dečku za kámošom Kočnerom a rovnako 
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok 
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá 
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je 
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby 
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.

Vie, že s nami by sa Haščák nedoho-
dol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch 
ako pes po údenom a v base by skončili 
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku 
tiež. ... a to je ich nočná mora.

Preto robia spolu všetko, aby nás 
utopili a mohli sa tak po voľbách vyho-
voriť ako Bugár či Procházka „musíme 
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš 
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné 
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené mé-
diá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všet-
ko preto, aby sa im tento perfídny plán na 
odpustky pre zločincov nevydaril.

ps. Presne toto isté skúšali na nás aj 
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a 
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverej-
ňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%, 
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo. 
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme 
presne dvojnásobok = 11% podporu od 
ľudí. Rozdiel medzi 
vtedy a dnes je len 
jediný - vtedy sme 
sa v klube zomkli, 
ale teraz niektorí po-
kušeniu neodolali a 
dezertovali na druhú 
stranu. Bude to o to 
ťažšie, ale zvládneme 
to, nebojte;o)
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FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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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!
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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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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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V pohode na Pohodu
AUTOBUSOM AŽ K BRÁNE B

Odvezte sa vďaka nám
na festival Pohoda špeciálnym
autobusom nielen z Bratislavy
ale aj zo Senca a Malaciek.

ZĽAVA
5 €

www.bratislavskykraj.sk
Lístky kúpite na www.slovaklines.sk.
Zľava 5 € sa vzťahuje na prvých
1 000 lístkov.
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MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3   //  0911 690 217, 0905 690 217   //   DATOM@DATOM.SK

NOVOSTAVBY  //  PASÍVNE DOMY  //  MONTÁŽ  //  KOMBINOVANÁ PENA SOUDAL
IZOLAČNÉ PÁSKY SOUDAL, ILLBRUCK WWW.DATOM.SK

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
PROFILOVÝ SYSTÉM

EFORTE 84 mm
PRESTIGE 76 mm
ARCADE 71 mm

PROFILOVÝ SYSTÉM

HARMONY 82 mm
SMART 76 mm

EUROOKNÁ

HRÚBKA RÁMU
92 mm
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Dňa 8. 7. 2009 nás navždy 
opustil vo veku 80 rokov náš 
milovaný manžel, otec, ded-
ko a pradedko Ján Szí z Pla-
veckého Mikuláša. Uplynulo 
10 rokov, čo nám veľmi chýba 
a s láskou spomína manžel-
ka Mária, synovia Ján s man-
želkou, Štefan, Tibor a dcéry 
Mária a Betka s rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Dňa 9. 7. 2019 
si pripome-
nieme 10. vý-
ročie úmrtia 
Rudolfa Stu-
deniča z Veľ-
kých Levár. 
Spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a ostatná rodina.

Prestalo sr-
diečko tĺcť, 
prestali sa 
ústa smiať, 
b u d e m e 
m a m i č k a 
drahá stále 
na Teba spomínať. Dňa 11. 7. 
2019 uplynú 4 roky, čo nás vo 
veku 87 rokov opustila naša 
drahá mama a babka Anna 
Písečná z Malaciek. S láskou 
spomínajú dcéra Mária s 
manželom, vnučky Gabika a 
Silvia a syn Kamil s rodinou.

Dňa 12. 7. 
2019 si pri-
pomíname 
11. výročie 
úmrtia našej 
maminky Jo-
zefíny Smr-
tičovej zo Závodu. Spomína 
manžel, synovia a dcéra s 
rodinami.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01
» Predám Ford Focus 2, 1,8 
TDCI, 85 kW, modrá metalíza, 
r.v. 2006, plná výbava, nové 
letné pneu s aluminium.dis-
kami, zimné s diskami, cena 
2400 €.Tel. 0907721667
» Predám VW Golf V r.v. 2005, 
naj. 240 tis km, čierna farba, 
letné pneu na elektrónoch, 
zimné na diskoch, výmena 
oleja a filtrov 05/2019, ne-
búrané, vo výbornom tech-
nickom stave, 2. majiteľ, cena 
3500 €.Tel. 0948091425

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim auto, ponúknite.Tel. 
0903416726
» 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 

(nie úplne vegetariánska strava) 
V rebríčku najzdravších a najlepších 

diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej 
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný 
názov vystihuje podstatu – spojenie fle-
xibility a vegetariánstva. Ide o prevažne 
vegetariánsky spôsob stravovania, 
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexi-
teriáni využívajú všetky výhody zkonzu-
mácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale, 
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené 
mäso, chudý hamburger a samozrejme 
ryby. 

Je známe, že vegetariáni vážia menej, 
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a 
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý. 
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadvá-
hy to u mužov znamená menej o 15 kilo-
gramov a u žien o 10-12 kilogramov. 

Pri uprednostňovaní rastlinnej po-
travy pred zmiešanou so živočíšnymi 
výrobkami, sa znižuje výskyt metabo-
lických a srdcovo-cievnych ochorení, 
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V 
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva 
túto skladbu stravy, len niekedy ani neve-
dia, že pomenovanie flexiteriánska diéta 
vystihuje práve ich spôsob stravovania. 
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na 
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a 
prirodzene na domácu stravu. Niekedy 
sa používa aj názov semi-vegetarián. 

Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nej-
de o diétu so špeciálnymi obmedzeniami. 
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo 
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru, 
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne 
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je 
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah zá-
visí od toho, či ste boli zvyknutý na kaž-
dodenné konzumovanie mäsa. Pre toho, 
kto je na mäso a  mäsové výrobky zvyk-
nutý niekoľkokrát denne, zmena môže 
byť významná, ale ten, kto mäso má na 
tanieri maximálne raz za deň, ľahko do-
siahne zmenu. A história dáva za pravdu. 
V minulosti ľudia mávali mäso iba v ne-
deľu a počas týždňa sa stravovali prevaž-
ne vegetariánsky a  výskyt civilizačných 
ochorení bol významne nižší.

Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevy-
užíva mäso, ale bielkoviny z  rastlinnej 
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa 
a  hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem 
skupiny nemäsových bielkovín, diétu 
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín: 
ovocie a  zeleniny, celozrnné obiloviny, 
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiad-
na zo skupín sa nevynecháva. Strava je 
v režime 300-400-500: raňajky majú 300 
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé 
jedlá medzi nimi majú 150 
a  tak celkový denný prí-
jem je 1 500 kcal, čo pred-
stavuje 6  300 kilojoulov. 
Podľa dennej aktivity je 
možné samozrejme prí-
jem zvýšiť.  

Flexiteriánska diéta

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

metabolizmu a výživy
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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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Prestalo biť dobré srdce, 
utíchol Tvoj hlas a Ty sa 
nevrátiš nikdy medzi nás. 

Dňa 11. 7. 2019 si pripomenieme
3. výročie úmrtia
nášho manžela, otca, deda 
IVANA JURKOVIČA
z Malaciek. 
S láskou a úctou spomínajú manželka
Marta, syn Ivan s rodinou, dcéra Jana,
vnučka Emmka, pravnuk Adamko
a rod. Gajarová. Dedo, chýbaš nám. 
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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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Myslite na svoje

zdravie a chudnite

pod odborným 

dohľadom

s programami 

UTRIFOOD®

0910 628 555  •  www.nutrifood.sk
Budova APOLYS, Jánošíkova 4, Malacky
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NOVINKY
ZDRAVOTNEJ OBUVI

15
-0

05
4

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

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 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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. 2390 € • 1-hr. 1790 €
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KAMENÁRSTVO Janko
1-hrob - africká impala: 1000 €
2-hrob - africká impala: 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

Robíme
najlacnejšie

Záruka
15 rokov

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

JARNÉ ZĽAVY
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KAMENÁRSTVO CH&B

0902 576 007

» nové pomníky žula a mramor
» rekoštrukcie starých hrobov
    a strojové brúsenie
» betónovanie základov

Kamenárstvo s 20-roč. praxou
ponúka všetky druhy prác.

r TERAZ
ZĽAVY

AŽ DO 

40%
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Záhorácka 54/20, Malacky
(oproti Floriánovi)

tel.: 0915 726 087

Hudobný večer v pohode, radosti a harmónii, ktorú
si po koncerte iste odnesiete v sebe aj domov...

Jano Svetlan Majerčík

11.7.2019 o 19:00 h
slovenský rodofolkový pesničkár z Východnej

Výmena energií: 7 €. Prihlasovanie: SMS 0915 726 087
alebo cajovna.v.raji@gmail.com (meno + počet ľudí). 

Kapacita obmedzená!
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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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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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všetko od motorizmu (trofe-
je).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938
» Predám čierny dvojdverový 
peugeot 207 diesel, rok 2007, 
dobrý stav, vozidlo je veľmi 
pekné a má spotrebu do 5 
litrov, cena 1500 euro, Skalica 
0903232072
» Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918
» Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

BYTY - PREDAJ 03
» Predám 3-izb byt v Ma-
lackách 64 m2, + balkón, + 
murovaná pivnica, dispozícia 
bytu je predsieň, obývačka, 
kuchyňa, 2x spálňa, kúpeľ-
ňa s vaňou, samostatné WC. 
Byt je po čiastočnej rekon-
štrukcii, cena dohodou.Tel. 
0949436383
» Predám 3-izb byt v Malac-
kách, tichá lokalita, 71 m2, 
cena 99.000 €, volať od 9:00 
do 13:00 h.Tel. 0907240195
» Predám 3i byt Ma centrum, 
Ul. 1. mája, posch. 1/3, cena 
110.000 €.Tel. 0905597874
» Predám malometrážny byt 
v Malackách na Stupavskej 
ul., je po rekonštrukcii, par-
kovacie miesto na auto patrí 
k bytu, cena 65.000 €.Tel. 
0944607739
» Predám 3-izb byt v Stu-
dienke, cena 73.000 €.Tel. 
0911231582

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem 1,5-izb byt v 
Zohore, nájom 330 €/mes, 
dlhodobo.Tel. 0944212052
» Dám do prenájmu 1-izb byt 
v Malackách centrum, plne 
zariadený.Tel. 0944447531
» Ubytujem v RD v Zohore, 
20 km od Ba 8 ľudí - ideálne 
partiu, lacno.Tel. 0949345129
» Ponúkam na prenájom 
1-izb byt v centre Ma, 37 m2, 
8/8 posch, balkón na medzi-
poschodí, teplý a slnečný byt, 
voľný ihneď.Tel. 0905838397
» Prenajmem 3i byt Ma cen-
trum, Ul. 1. mája, čiastočne 
zariadený, cena 600 € s ener-
giami / mes.Tel. 0905597874
» Prenajmem, prípadne pre-
dám garáž v Ma - Juh.Tel. 
0905310750

DOMY - PREDAJ 05
» Predám 2-podlažný RD v 
Gajaroch vhodný na 2-ge-
neračné bývanie, rozloha 

Občianska
riadková
inzercia

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

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc., 
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nosi-
teľom Goldmanovej environmentálnej 
ceny, členom medzinárodnej siete ino-
vátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je 
autorom a spoluautorom mnohých, vo 
svetových odborných kruhoch uznáva-
ných publikácií. 

Médiá sú plné tém o zlate, rope, 
plyne, ale vode sa nevenuje okrem po-
vodní pozornosť takmer vôbec. Kedy 
ju konečne akceptujeme ako základ-
nú životnú a strategickú komoditu? 

Žijeme v ilúzii, že sme strechou Euró-
py a že do našej krajiny zneba padá vody 
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť 
s hydrologickým cyklom premena kraji-
ny. Lenže sme rozorali medze, odstránili 
remízky, mokrade a odvodnili poľnohos-
podársku krajinu, v mestách aobciach 
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné 
a tak sa nám každoročne zo Slovenska 
sa začala voda strácať. Každým rokom v 
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko, 
je to tá voda, ktorá v minulosti ostáva-
la v ekosystémoch, doplňovala zásoby 
podzemných vôd, vyparovala sa cez ve-
getáciu a udržiavala primeranú teplotu 
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez 
dažďa. 

Zavodňovanie krajiny v období kli-
matických zmien – nemalo by sa stať 
stabilnou súčasťou vládnych progra-
mov?

Základnou filozofiou politík by mala 
byť zodpovednosť za ochranu podstaty 

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú 
verejné politiky v oblasti vodného hospo-
dárstva orientované do využívania vod-
ných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slo-
venská vodná politika, ale aj v ostatných 
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to 
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej gar-
nitúry je ťažko očakávať orientáciu na 
novú generáciu legislatívnych nástrojov. 
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia 
kde je problém i ako ho riešiť.  

Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu 
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu. 
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia 
vodného cyklu viac pracovných príle-
žitostí?

Už v roku 2011 som s kolegami na úrade 
Vlády pripravil pre Nórsky finančný me-
chanizmus plán odštartovania konverzie 
banského na vodný priemysel na Hornej 
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baník-
mi a kúpeľmi v boji o využívanie termál-
nych vôd ako príležitosť. Prvá investícia 
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dl-
hodobý plán konverzie ekonomických 
činností z pohľadu sociál-
nych, environmentálnych 
i ekonomických tém na 
Hornej Nitre. Nevedno 
na čo sa minuli peniaze 
z Nórskeho finančného 
mechanizmu. Moderná 
ekonomika sa 
však volá Modrá 
ekonomika.

Na rovinu

» Ing. Michal Kravčík Csc.
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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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KLIMATIZÁCIA

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

www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

16
-0

01
4

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

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

D
PH

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

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

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY

ZN
ÍŽ

EN
IE

CI
EN
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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com



MA19-27 strana - 7

7
BÝVANIE, SLUŽBY

16
-0

01
2

10
-0

12
7

Martin Strnád
+421 907 069 701

» ÚP 108,56 m2 na dvoch podlažiach
» pozemok 308 m2 (všetky IS) 
» holodom 
» oplotenie pozemku
» dom je na Stupavskej ulici smer Vysoká
   pri Morave a Stupava
» možnosť dokončenia do štandardu po dohode
» materiál: tehla, okná sú 3-sklo, príprava
   na klimatizáciu, elektroinštalácia, podlahové
   kúrenie, kotol na plyn, príprava na alarm
» dobré susedské vzťahy
» možnosť hypotekárneho úveru

114 000 €
+ dohoda

4i RD v Záhorskej Vsi
Prenájom 2- izbového bytu s garážou v Stupave. 

Čiastočne zariadený (kuchynská linka, spotrebiče, práčka). 
Mesačný nájom 380 eur + 120 eur energie.

Kontakt: 0903 277 799
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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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pozemku 10,3 ára, cena do-
hodou.Tel. 0905438605
» Predám RD v Gajaroch, cena 
30.000 €.Tel. 0940535403
» Predám 4i dvojpodlažný, 
dvojgeneračný RD v Brod-
skom na 16,6 á pozemku, 
garáž, prístavba, bazén, 
2x studňa, 135.0000,- eur, 
0908776508

POZEMKY - PREDAJ 06
» Predám 18 á stav.pozemok 
v Lozorne, šírka 18 m, 110 € / 
m2.Tel. 0904644830
» Predám 8 á pozemok na 
rekr.dom v Perneku, všetky 
IS, 55 €/m2.Tel. 0904644830

REALITY - INÉ 07
» Kúpim rodinný dom, SP ale-
bo byt, 35 km od Bratislavy.
Tel. 0903765606
» Predám chatu v Ma Nad 
Výhonom na 4 ár pozemku, 
zast.plocha 20 m2, cena 
18.000 €.Tel. 0905438605
» Prenajmem, prípadne pre-
dám garáž v Ma - Juh.Tel. 
0905310750
» Vymením malometrážny 
byt na Stupavskej ul.v Ma-
lackách, výmena bytu bližšie 
do centra Malaciek, byt je 
po rekonštrukcii, parkova-
cie miesto patrí k bytu.Tel. 
0944729128

STAVBA 08
» Predám sklolamináto-
vé žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vodo-
merné plastové šachty, cena 
od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09
» Predám 1-ročný plynový 
ohrievač vody 120 l, ešte v 
záruke, cena 220 €, dohoda 
možná.Tel. 0902556032
» Predám veľkú hnedo-bé-
žovú rozkladaciu úložnú do 
U-čka sedačku (rozpätie 3,5 
m), ako nová, vhodná do veľ-
kej miestnosti, odvoz nutný, 
cena 400 €, len vážny záu-
jem.Tel. 0903262772
» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú linku, 
rôzne, 0919 17 62 33 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám mäsové kurčatá  4 
- 8-týž na dokŕmenie, živé na 
zabitie  1,90 € / kg a očistené 
2,90 € / kg, M.Cauner, Kos-
tolište 152, 0911 206 783.Tel. 
0908151966

HOBBY A ŠPORT 11

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   

Každý sa v  lete teší na dovolenku. 
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vo-
pred. Zavedením nového zákona 
o  zájazdoch boli značne rozšírené 
práva cestujúcich.

Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a 
medzery v  dovtedajšej právnej úprave 
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa 
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie 
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je po-
trebné poskytnúť tak výraznú ochranu. 
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov, 
ktoré sú poskytované na čas kratší ako 
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubyto-
vanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú 
príležitostne, len obmedzenej skupine 
cestujúcich a  bez záujmu dosiahnutia 
zisku. Ide napríklad o  cesty, ktoré naj-
viac niekoľko ráz ročne zabezpečujú 
športové kluby alebo školy pre svojich 
členov alebo žiakov, pričom sa neponú-
kajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový 
zákon neuplatňuje na služby cestovné-
ho ruchu spojené so zabezpečením pra-
covnej cesty, zakúpené na základe rám-
covej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na 
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu spoje-
ných tým istým obchodníkom, v takom 
prípade je táto kombinácia považovaná 
za zájazd. Taktiež ide o  zájazd v  zmys-
le nového zákona, ak tieto služby boli 
skombinované predtým, ako cestujúci 
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu, 
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“, 

ale môžu byť zakúpené od viacerých 
obchodníkov, ak majú prepojené online 
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah 
informácií, s ktorými musia byť cestujúci 
oboznámení a je upravený v tzv. formu-
lári štandardných informácií. Ide najmä 
o informácie o základných znakoch po-
núkaného zájazdu (napr. miesto, trasa, 
druh a kategória dopravného prostried-
ku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet 
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o 
celkovej cene či platobných podmien-
kach. Tieto informácie musia byť poskyt-
nuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením 
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva 
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a 
podmienky služieb rôznych cestovných 
kancelárii. V novom zákone sú upravené 
aj jednotlivé možnosti zmien v  zmluve 
pred začiatkom poskytovania zájazdu, 
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie po-
vinnosti cestovnej kancelárie pri posky-
tovaní služieb. Novou právnou úpravou 
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená 
ochrana, a  to najmä prostredníctvom 
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestu-
júci nemôže vzdať, a preto dojednania, 
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil 
sú neplatné. 

Zájazdy a služby cestovného ruchu

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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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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ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

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

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk

16
-0

23
6

0910 925 357

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

0908 469 134

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
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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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0907 721 667, Malacky

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

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE

MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

Téma mojej diplomovej práce je epi-
lepsia. Toto ochorenie má množstvo 
podôb a je veľmi nepríjemné. Člo-
veka zastihne neočakávane. Náhle 
v plnom zdraví ho zrazí k zemi, vy-
straší ho a prehodnotí mu životné 
priority.

Ak by ste boli svedkom takejto uda-
losti, zľaknete sa. Zasiahnutý človek 
sa trasie v kŕčoch na zemi a má fialovú 
tvár, neuvedomuje si, čo sa deje okolo 
neho. V prípade záchvatu ide o čas a ur-
čite okamžite volajte číslo 112 alebo 155. 
V žiadnom prípade s chorým nehýbte. 
Nepokúšajte sa záchvat zastaviť. Nevy-
ťahujte mu jazyk. Neoblievajte ho vo-
dou, nekričte, ani pacienta neudierajte. 
Nesnažte sa vystierať jeho končatiny, 
ktoré sú v kŕčoch. Tieto vonkajšie pod-
nety môžu mozog chorého vyprovoko-
vať k ešte dramatickejšiemu priebehu 
záchvatu. Uvoľnite mu tesné oblečenie. 
Odstráňte z bezprostredného okolia 
všetky predmety, ktoré môžu postih-
nutého zraniť.

Epiletická záchvat a jeho okolnos-
ti, či už z pozície postihnutého, alebo 
svedkov, je pre mňa veľkou paralelou 
pre obyčajný život. Ak zažijete tvrdý 
pád na zem, stratíte istotu a ovládne 
vás strach. Môžete spraviť dve veci. Za-

čnete si vyčítať kroky, ktoré vás k tomu 
pádu viedli. Vytvoríte si bludný kruh 
a zostanete vystrašení stáť. Alebo sa 
pokúsite aj napriek bolesti postaviť a 
kráčať. Prijať neistotu a ísť odhodlane 
vpred. Posuniete sa ďalej. Možno opäť 
na nejakú kľukatú, neistú a náročnú 
časť vašej cesty. Ale vedúcu ďalej a ďa-
lej. 

Je to jednoduché. Prijať okolnosti, 
ktoré nezmeníme. Zapamätať si ich. 
Vstať a ísť. Vybrať si tú svetlejšiu a 
usmievavejšiu z možností. Pretože čím 
viac svetla zažnete, tým menšia bude 
tma. Telo aj myseľ sa poďakuje. A vy 
tú vďačnosť v sebe pocítite a posuniete 
svojmu okoliu.

Ja ďakujem všetkým ľuďom, ktorí 
mi určitým spôsobom pomohli k do-
siahnutiu terajšej kapitoly. A všetkým 
udalostiam, ktoré ma 
ovplyvnili, či už v 
dobrom alebo zlom. 
A pokračujem, pre-
tože zvyšok môjho 
príbehu je nedopí-
saný.

Krásne leto plné 
oddychu, pohody a 
človečiny.

Spadni a choď

» Váš Miško Scheibenreif.
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11
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NÁTER  BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
Nie hmoždinka, ale PVC prí-

chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale  honcovať.
Slovenčina naša
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HALA 600 m2

HALA
600 m2

NA PRENÁJOM

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960

50 x 12 m, výška 4,5 m
vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

NOVÝ
CINTORÍN

CESTA MLÁDEŽE

CESTA MLÁDEŽE

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)
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» Kúpim hudobný nástroj.Tel. 
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, 
odznaky, mince, staré hodi-
ny, trofeje.Tel. 0903416726
» Predám horský bicykel 
Olpram, zachovalý, cena 40 
€.Tel. 0918327985

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13
» Predám harmoniku HO-
HNER 80b, 0902425058

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím indivi-
duálne so zaručeným úspe-
chom v písaní, čítaní, rozprá-
vaní, kanadská lektorka.Tel. 
0902649353
» Doučím nemčinu študentov 
aj pracujúcich, Malacky.Tel. 
0904264465

ZOZNÁMENIA 16

POĎAKOVANIE 
» Dňa 29. 6. 2019 som navští-
vil pohotovosť v Malackách. 
Mal som zdravotné problémy 
a tak som navštívil lekára 
v Malackách. Bol som milo 
prekvapený s jednaním pána 
doktora a sestričky aj z ľud-
ského hľadiska aj po odbor-
nej stránke. Veľká vďaka ne-
mocnica Malacky. Váš čitateľ 
Lubo Babiak

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    

POĎAKOVANIE

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.

V  Česku chcú riešiť nedostatok 
učiteľov tak, že pripravili zámer 
umožniť vyučovať aj odborníkom s 
vysokoškolským titulom, no bez pe-
dagogickej profilácie. 

Ako riaditeľ som sa pri „lovení“ uči-
teľov neraz zamýšľal nad tým, prečo 
by to nemohlo byť tak, že vyučovať by 
mohli aj neučitelia, najmä ak je v nie-
ktorých regiónoch ťažké nájsť pedagó-
gov. Dokonca tvrdím, že v niektorých 
prípadoch by stačilo na vyučovanie 
stredoškolské vzdelanie. Zámer našich 
susedov preto považujem za užitočný, 
hoci sa v diskusii stretáva s konštato-
vaním neodbornosti, s degradáciou 
učiteľského povolania. I  keď ide len 
o zámer, privítal by som aj u nás, aby 
mal riaditeľ možnosť siahnuť po tomto 
riešení. Najmä ak má presvedčenie, že 
by záujemca učenie zvládol na úrovni 
a  zároveň mal predpoklady viesť deti. 
Normálny riaditeľ, ktorému záleží na 
kvalite vyučovania, to vie posúdiť. 
Kvalita pedagóga nezávisí od toho, či 
absolvuje na fakulte pár psychologic-
ko-pedagogických predmetov a niekoľ-
kohodinovú prax.  

Základné otázky: Je možné kva-
litne učiť bez pedagogického vzdela-
nia? Spraví pedagogické vzdelanie zo 
študenta kvalitného učiteľa? Stane sa 
odborník učiteľom po absolvovaní pe-
dagogického minima? Som presved-
čený, že máme ľudí, ktorí dokážu učiť 
kvalitne aj bez štúdia pedagogiky. Veď 

samy školy si často pozývajú do školy 
rôznych  odborných rečníkov. Aj bez 
pedagogického vzdelania dokážu za-
ujať žiakov do takej miery, že vznikajú 
nezabudnuteľné interaktívne hodiny. 
Okrem iného je známy projekt Teach for 
Slovakia, v ktorom prejavili svoje peda-
gogické schopnosti ľudia z  nepedago-
gickej sféry.

Aj keď je takéto riešenie nedostatku 
učiteľov zo strany štátu nekoncepčné, 
ide o  dobrú, minimálne dočasnú mož-
nosť, ktorá by pomohla aj situácii u nás. 
Pretože snaha prilákať kvalitných učite-
ľov do školstva je v jeho súčasnom ma-
razme nemožná či je otázkou veľmi dl-
hého času. A chýba k tomu aj vôľa štátu.

Nech je plne v kompetencii riaditeľa, 
zvážiťzamestnanie neučiteľa. Prestaň-
me sa už strachovať, že každý návrh má 
za cieľ degradovať učiteľský stav a pri-
praviť ho o  zamestnanie. Okrem toho 
takáto konkurencia iba prospieva kva-
lite učiteľa a jeho sebazdokonaľovaniu. 
Nechajme riaditeľom pole pôsobnosti 
pri budovaní kvalitného pedagogic-
kého zboru. Ak tú možnosť nevyužijú, 
bude úplne jedno, kto im bude učiť.

Často je nekvalita dôsledkom poli-
tickej degradácie školstva, ktorú sa my 
učitelia snažíme zvyšovať aj bez po-
moci kompetentných. A stačí vôľa učiť, 
niekedy aj bez dostatočnej finančnej 
odmeny. 

Stačí vôľa učiť?

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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MAGRA - STAVMAGRA - STAV

Slavomír Marcinových
+421 905 803 936 / magrastav@gmail.com

STROJOVÉ OMIETKY
ZATEPLOVANIE FASÁD

Na Slovensku predčasne umiera 
kvôli znečistenému ovzdušiu viac 
ako 5 000 osôb ročne. Spolu s Poľ-
skom, Českom a Maďarskom patrí-
me ku krajinám s najviac znečiste-
ným ovzduším v EÚ. 

Centrum pre trvaloudržateľné alter-
natívy sa zameralo na kvantifikáciu 
časti škôd spôsobených znečisteným 
ovzduším. Jeho správa poukazuje na 
obrovské dopady a škody emisií, ktoré 
dýchame a na druhej strane absolútne 
nedostatočné, niekedy až žiadne účin-
né opatrenia a adekvátne financie zo 
strany kompetentných – tak na úrovni 
samosprávy, teda miest, obcí ako aj na 
úrovni štátu. Podľa OECD nás v roku 
2015 stálo znečistenie ovzdušia z dôvo-
du predčasných úmrtí 9,279 miliardy 
eur, čo predstavovalo takmer 6,5 per-
centa HDP krajiny...

Experti z občianskeho združenia 
Centrum pre trvaloudržateľné alterna-
tívy - CEPTA analyzovali metodikou 
Svetovej zdravotníckej organizácie si-
tuáciu v oblastiach s riadenou kvalitou 
ovzdušia našich krajských miest na zá-
klade údajov oficiálneho monitoringu 
SHMÚ. Hodnotili dopady prachových 
častíc PM 2,5 a PM 10 a oxidov dusíka 

NO x , teda troch hlavných znečisťu-
júcich látok v ovzduší našich miest, 
ktorých pôvodcami je predovšetkým 
doprava, priemysel s energetikou a 
spaľovanie tuhých palív v domácnos-
tiach.

Výsledky prepočtov CEPTA sú 
zarážajúce o to viac, o čo  ležérnejšie 
sa doteraz pristupovalo k riešeniu zne-
čistenia ovzdušia v našich mestách, 
obciach a rozpočtom v celej krajine. Je 
teda nevyhnutné bez zbytočného od-
kladu vyčleniť na ochranu ovzdušia 
adekvátne financie, vyriešiť kompeten-
cie pre samosprávy a podmieniť čerpa-
nie verejných financií vrátane EÚ fon-
dov zeleným verejným obstarávaním. 
Ďalej treba zaviesť účinné opatrenia 
regulácie dopravy a emisií z lokálnych 
kúrenísk, podporiť bezemisnú dopra-
vu, ukončiť výnimky zavedenia najlep-
šie dostupných technológií v priemysle 
a v energetike.

Znečistené ovzdušie spôsobu-
je predovšetkým kardiovaskulárne 
ochorenia, ochorenia dýchacích ciest 
vrátane astmy a chronickej bronchití-
dy, kognitívne poruchy, reprodukčné 
problémy vrátane predčasných pôro-
dov či nízkej pôrodnej hmotnosti.

Umierame úplne zbytočne

» Zdroj: CEPTA

Nie húpací, húpačka, ale hojdací, 
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí. 

Slovenčina naša
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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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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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Tel.: 0910 644 981

STROJOVÉ
OMIETKY
• sádrové
• vápenno-
  cementové
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Záhorácka 12 
oproti hotelu TATRA

9.7.2019 o 12.00 hod.

KDE ?
KEDY?

OTVÁRAME
TALIANSKÚ ZMRZLINU

Príď a ochutnaj 

našu taliansku 

zmrzlinu za 

úvádzaciu cenu 

0,30 centov
 Ponuka platí do 11.7.2019
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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
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FUNKCIE:
• CHLADENIE
• KÚRENIE
• VENTILOVANIE
• ODVLHÈOVANIE
• IONIZÁTOR
• WIFI READY

FUNKCIE:
• CHLADENIE
• KÚRENIE
• VENTILOVANIE
• ODVLHÈOVANIE
• IONIZÁTOR
• WIFI READY

ZABEZPEÈUJEME
MONTÁŽE A OBHLIADKY

ZABEZPEÈUJEME
MONTÁŽE A OBHLIADKY

DVERE • PARKETY • OKNÁ • BRÁNY • ŠATNÍKY • KLÍMY

s.r.o.
Malacky, Pezinská 11 (oproti STAVMAT)
tel.: 0918 713 156, 0918 544 730
e-mail: interierchp@gmail.com

2,5 kW
R DESIGN 499,-
3,5 kW 549,-R DESIGN

5,2 kW 829,-R DESIGN

5,2 kW 929,-V DESIGN

3,5 kW 779,-V DESIGN

VŠETKO SKLADOM
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Pri výbere dovolenkovej destiná-
cie by ste mali zohľadniť viacero 
faktov. Napríklad cestovanie do 
exotiky si vyžaduje dlhšiu a ná-
ročnejšiu prípravu než návšteva 
európskych krajín. 

Počas rozhodovania o vhodnej 
dovolenke je mimoriadne dôležité 
prihliadať aj na potreby a vek detí. 
Pred plánovanou cestou do zahrani-
čia  je vhodné navštíviť praktického 
lekára – nielen v prípade detí, ale aj 
v prípade dospelých. Je dobré overiť 
si očkovací status proti tetanu. Výber 
destinácie konzultujte s doktorom v 
prípade chronických ochorení so špe-
ciálnou liečbou alebo diétou. Ošetru-
júci lekár vám vzhľadom na charakter 
dovolenkovej destinácie poskytne 
informácie o povinných alebo od-
porúčaných očkovaniach, prevencii 
niektorých ochorení, odporúčaných 
liekoch na samoliečbu počas cesty, 
dôsledkoch cesty na  zdravotný stav a 
spôsobe obmedzenia rizík ochorení v 
zahraničí.

Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár 
odošle cestujúceho na niektoré z cen-
tier pre cudzokrajné choroby v Slo-
venskej republike, ktoré sú zároveň 
oprávnené vydať potvrdenie o očko-
vaní do medzinárodného očkovacie-
ho preukazu. Centrá pre cudzokrajné 

choroby poskytujú okrem informácií 
o epidemiologickej situácii v cieľovej 
destinácií, očkovaní a samotného 
očkovania aj komplexné služby pred 
vycestovaním.

Pri cestovaní s deťmi dodržujte 
tieto pravidlá

Deťom do dvoch rokov veku lekári 
neodporúčajú cestovať do exotických 
krajín predovšetkým pre riziko ná-
kazy infekčnými ochoreniami. Hroz-
bou pre zdravie môže byť aj kontakt 
s exotickými mikroorganizmami, 
jedovatými živočíchmi, či parazitmi. 
S malými deťmi dajte radšej prednosť 
menej náročným krajinám s časovo 
prijateľnými trasami a ubytovaniu v 
hoteloch na dobrej úrovni.

Pre deti mladšie ako dva roky 
nie je vhodná časovo náročná cesta 
lietadlom z dôvodu ešte krehkej det-
skej imunity. Pri starších deťoch by 
už nemali byť cestovné obmedzenia, 
odporúča sa však cestovať so zaoč-
kovaným dieťaťom vzhľadom na vek 
podľa očkovacieho kalendára. V prí-
pade ciest do exotických krajín by 
dieťa malo byť zaočkované aj proti 
ochoreniam, proti ktorým existuje 
odporúčané očkovanie.

Dovolenka bez zdravotných 
problémov I.

»  Zdroj: ÚVZ SR

Mgr. Vladislava Ufrlová

ufrlova@regionpress.sk
0908 979 469
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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk
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)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO

KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

0905 387 063

INZERCIA
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A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

tel.: 0944 958 096           e-mail: aizolacie@gmail.com

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
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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
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 



MA19-27 strana - 13

13
SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

15
-0

14
7

Hľadáte prácu? Pridajte sa k nám.
Ponúkame voľné pracovné miesto na pozíciu

UPRATOVAČKA v Autopriemyselnom parku
Lozorno. Dlhodobá práca na trvalý pracovný

pomer. 3-zmenná prevádzka. Nástupný plat je
od 500 € ne�o, záleží na vašich schopnostiach.

Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.

Viac info na tel: 0918 445 908
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Kia Sportage MAX
Vyžadujte maximum !

www.kia.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol 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 6-8,9 l/100 km, emisie CO2. 157-204 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Kia Sportage MAX
Limitovaná ponuka bez kompromisov !
Kia Sportage MAX Vás nikdy neprestane prekvapovať. S najnovšími 
bezpečnostnými technológiami, kvalitou, maximálnym vybavením 
a bezkonkurenčnou 7-ročnou zárukou Vám dá maximum. Získajte teraz  
aj celkové cenové zvýhodnenie až 2 900 €. Zistite viac na www.kia.sk 
alebo u Vášho predajcu Kia. Ponuka platí do konca júna 2019.

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ 2 900 €

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:
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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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mulčovanie • kosenie • rotavátorovanie

VÝRUB - VÝREZ STROMOV
aj rizikových,  ARBORISTIKA

✆ 0902 182 789

VYŽÍNACIE  PRÁCE
VYKONÁVAME:
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1www.melltrading.sk // 0907 154 850

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
zariadení

MELL Trading s.r.o.
budova APOLYS
Jánošíkova 1606/4, Malacky

aaaccíííccchhhh
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ofotravel@gmail.com
0917 466 250

Do TPP
PRIJMEME
VODIČA
VP sk. D

Nástupný plat od

7 € /h
v čistom
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ZA ŽIVOT / ZAMESTNANIE

Vysvedčenia sú už rozdané a rodičov 
i deti čaká prázdninový hromadný 
presun. 

Daktorí cez first moment či last minute 
už svoj dovolenkový pobyt absolvovali. 
V júni je totiž väčšina pláží ešte čistých 
a menej zaplnených. Tie zaujímavé prí-
morské miesta a výhodné ubytovania už 
dávno nefigurujú na hlavných stránkach 
bookingu. Čakajú na svojich stálych hos-
tí, alebo tých, ktorí majú prebrázdené 
a vopred zarezervované ponuky. Tým 
ostatným, zahádzaným pracovnými po-
vinnosťami do neskorého júla, ktorí sa 
ešte nespamätali, ostáva dobrodružne sa 
vybrať „na blint“. Objavia čaro hľadania 
neznámych zákutí a porovnávania cien 
nocľahov s tými agentúrnymi. Také sú 
mainstreamové chvíle nástupu leta.

No existujú aj netradične trávené do-
volenky – pomerne rozšírené – na stavbe 
domu, pri rekonštrukcii bytu, u čerst-
vých absolventov v prvej práci (s radost-
ným vedomím získania zamestnania), v 
tom lepšom prípade v priestoroch s kli-
matizáciou. A tiež smutné skupiny cho-
rých odkázaných na pobyt v nemocnici, 
domove sociálnych služieb a v penzió-
noch pre starých. Zamestnancom cestov-
ných agentúr a kultúrnych ustanovizní 
zas v lete nastáva hlavná pracovná se-
zóna, kedy je podnikanie v turistickom 
ruchu v plnom prúde. 

Viacerí dovolenkári sa rozhodujú 
pre odlety do exotických krajín, aby spo-
znali miestne kultúry a zvyky. Rozšíril sa 

trend spolubývania s domácimi obyva-
teľmi s možnosťou dobrovoľnej práce či 
s misijným rozmerom za účelom spoznať 
realitu krajiny bližšie a neostať iba v  izo-
lovaných luxusných rezortoch s umelou 
atmosférou. Charitatívne a misijné ciele 
môžu byť dobre zlučiteľné s poznáva-
ním prírody, posilňovaním telesnej a 
duchovnej zdatnosti a s altruistickým 
zameraním. Safari zájazdy a adrena-
línové výlety rôzneho typu sa zas stali 
modernou vlnou pre dobre situovaných 
klientov. A musím uznať, že dobrodruž-
stvo pozorovania zveri za ranného či 
večerného zore s kvalitným objektívom 
či aj bezprostredne pred sebou naživo je 
mimoriadne chytľavé aj pre safari nová-
čikov. 

Rozvíja sa pred nami v lete naozaj 
široké pole možností.  A to som nespome-
nula atraktívne pútnické zájazdy do San-
tiaga de Compostela, do Svätej zeme či 
do mexického Guadalupe na posilnenie 
religiozity v rodine či rast v osobnej viere. 
Zostáva teda na nás a našom nastavení, 
kam sa vyberieme.  Nezabúdajme, že cez 
nás budú iní ľudia čítať našu vyspelosť, 
posudzovať krajinu, ku ktorej patríme, 
všímať si náš vzťah k ochrane života a prí-
rody, ku kultúrnemu dedičstvu, hodnotiť 
náboženskú a rasovú znášanlivosť, čest-
nosť a schopnosť vnímavej komunikácie. 

Tak teda vám prajem poriadne „tú-
lavé nohy“ a na zážitky bohaté dovolen-
kové chvíle!

Letom svetom

» Mária Raučinová, Fórum života

16
-0

20
8

Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vykládka, nakládka kamiónov • Obsluha VZV
• Vizuálna kontrola obalov • Vyskladnenie a zaskladnenie materiálu do a z regálov • 
Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a výrobnej haly • Práca so skenerom • 
Zásobovanie montážnej linky komponentmi. 
Požiadavky na zamestnanca: Základné vzdelanie • Obsluha vysokozdvižného vozíka. 
Základná zložka mzdy (bru�o) a ďalšie odmeny: Mzda od 856 EUR + variabilná zložka
po skúšobnej dobe 73 EUR.
Zamestnanecké výhody, benefi : Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti • 
Bonusový systém • Príspevok na dopravu, dochádzkový bonus, príspevok na čistenie
oblečenia • Sociálny program • Pravidelné platové navýšenie. 
Miesto práce: Továrenská 15, 901 01 Malacky. Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď. 
Budeme kontaktovať iba vyhovujúcich uchádzačov.
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.

Manipulant VZV - Skladník
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Hľadáme strojníkov výroby      
 do cementárne v Rohožníku

Ponúkame prácu na 4 zmeny. 
Mzda od 740 € + 7,5 % mesačná variabilná zložka + 13. plat.
Svoj životopis posielajte na: recruitment@sk.crh.com 
alebo volajte na tel. č. 0902 464 106.
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HYDRO BG s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 629, mob: 0905 402 328

BETONÁRA - pracovníka
vo výrobe, obsluha vibrolisu

BG-Graspointner je najväčší výrobca na Slovensku 
s vedúcim postavením na trhu vo svojom odbore, 

špecializujúci sa na vývoj, výrobu a predaj 
betónových odtokových a káblových žľabov.

Na posilnenie svojho tímu v Kuchyni hľadáme:

Požiadavky:
- strojno-tech. myslenie, ovládanie VZV - prípadne    
   zaučíme,  chuť pracovať, bezúhonnosť
Ponúkame:          
- kvalitné zaškolenie, prácu blízko domova, žiadne 
   cestovanie, žiadna pásová výroba   
- základný plat od 750 €, celkovo s príplatkami až 
   do 1350 € brutto,13 mesačných platov   
- príplatky za nadčasy, iné príplatky nad rámec 
   zákona, pravidelné prehodnocovanie platov  
- stravenky, dobrý pracovný kolektív do 20 ľudí 
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Prijmeme

Možnosť zaučenia, 
získania praxe
a strojníckeho

preukazu.
Strojnícky preukaz

4,9 výhodou.
Plat 1000 € a dohoda.

0905 968 472 

STROJNÍKA
BAGRISTU
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Prijmem do TPP
pracovníkov SBS

na objekt
v Malackách

Plat 3,50 €/h bru�o
+ príplatky

tel.: 0918 900 138
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Pracovná doba: krátky/dlhý týždeň.
Hodinová mzda 4 EUR bru�o + príplatky

za sobotu,nedeľu a sviatok.
Viac info: motelm@motelm.sk,
0948/226 959, 0905/483 270 

HĽADÁME POMOCNÚ
SILU DO KUCHYNE

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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, expedície a lisovne

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• STROJNÍKA energetických zariadení

• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
• ELEKTRONIKOV 

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 800 € - 1 100 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady zasklievanie terásbalkóny

rámové
bezrámové

splátky od 35 € splátky od 149 € splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €
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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 
10
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NA VYBRANÉ
SLNEČNÉ

A DIOPTRICKÉ RÁMY

MALACKY
Záhorácka 15B (oproti AFK)

SENICA
Hurbanova 485 (hl. križovatka)

LETNÁ
ZĽAVA

Kompletné očné vyšetrenie,
diagnostika a meranie dioptrií OČNÝM LEKÁROM.
Lekárska správa pre odborných špecialistov. Cenník
výkonov a objednanie: www.oftalens.sk, 0918 734 397

-30%
AŽ

-50%

-30%
AŽ

-50%
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PONUKA NA PREDAJ PREBYTOČNÉHO
HNUTEĽNÉHO MAJETKU

VÝBEROVÉ KONANIE
1. Hnuteľný majetok
– ramenový nakladač ŠKODA LIAZ 150.260, RN-8012,
   rok výroby 1988, E.Č: MA-622AN.
   Minimálna predajná cena:  2 495,00 € bez DPH
   (2 994,00 € s DPH).

2. Hnuteľný majetok
– fekálna cisterna PRAGA V3S FEK 3,5,
    rok výroby 1982, E.Č: MA-621AN.
    Minimálna predajná cena:  2 058,33 € bez DPH
    (2 470,00 € s DPH).

TEKOS, spol. s r. o.
Partizánka 1089/2
901 01 Malacky 

Písomné ponuky zašlite do 19.7.2019 do 13:00 h. Obálku
označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE TEKOS, spol. s r.o.“.

Informácie o výberovom konaní na stránke:
www.tekosmalacky.sk


