Č. 5 / 1. FEBRUÁR 2019 / 23. ROČNÍK

MALACKO
Týždenne do 25 500 domácností

ČISTENIE

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

0915 213 700

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

www.upchaty-odpad.sk

Miriam
tel.: 0915 677 453

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

CHUDÍK -

JCB 1cx

0948 307 878
www.drstavmont.sk

15-0018

0905 662 395

NON STOP

KANALIZÁCIA?

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu 17 €
• žalúzie 17 €
10-0008

0908 437 079

52-0008-1

• čistenie kožených
sedačiek

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad

10-0012

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

15-0017

15-0005

LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
65 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
70 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT 115 €

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

aj diabetické
a mykotické nohy
16-0010

ROZVOZ ZDARMA!

• upratovanie

v pohodlí Vášho
domova

KANALIZÁCIE

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

UPCHATÝ
ODPAD?

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0021

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,
ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

ing. kubaška

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

10-0020

KRTKOVANIE

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

afeed - ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

16-0014

Najčítanejšie regionálne noviny

• pomalé brúsenie na kameňoch namočených
vo vode, s presne nastaveným uhlom brúsenia
• zavolajte nám na 0902/616818 a my si prídeme
vyzdvihnúť Vaše nože, nožnice, nástroje...
• na ďalší deň (alebo po dohode) Vám ich
privezieme ostré

10-0026

(možnosť zaslať aj poštou
alebo priniesť osobne)
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

InzercIa

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
dIstrIbúcIa (25 500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

Dňa 6. 2. 2019 si pripomenieme
nedožitých 27 rokov nášho syna

MAREKA MATLOVIČA
z Malaciek.

S láskou spomínajú rodičia, brat
Juraj s rodinou a ostatná rodina.

VSTAVANÉ
SKRINE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZĽAVA -30%

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY
Malacky

339 €

389 €

bratislavsko Východ
bratislavsko Západ
dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
senecko
senicko+skalicko
topoľčiansko+PE+BN
trenčiansko+DCA+IL
trnavsko
zlatomoravsko

stredné slovensko
bb
KY
LI
Lc
Mt
Or
Pb
Pd
zV
zH
za

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

bJ
Ge
HU
Ke
Ks
sL
MI
PP
PO
sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné slovensko

bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
spišsko+LE+GL

41-0017
OD

1500

30EU0R

1600

1600

-61%

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!
PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

0918 500 492

OD

900

20EU2R

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

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

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

Frézovanie

DO POLOVICE
FEBRUÁRA

komínov

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

39R
4EU

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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ZĽAVAEZ

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

2

ER

16-0002

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

EUROOKNÁ A DVERE

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
JANUÁR - FEBRUÁR
AKCIA!

2400

západné slovensko
bV
bz
ds
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
sc
se
tO
tn
tt
zM

AKCIA

1600

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

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

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

499 €
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Vstavané skrine Ondrúš

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

CELKOVÉ CENY
Stupava

16-0254

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

63-0007

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

16-0018

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Tých, ktorých sme
milovali, neodchádzajú...
Každý deň sú s nami stále
Našim srdciam
veľmi chýbajú...

cii – iba pripomíname, že už niekoľko
týždňov zverejňujeme aj politickú reklamu, ale výlučne v intenciách zákona a s
poznámkou, že názory vydavateľstva sa
nemusia zhodovať s názormi inzerentov.
Vnímame to ako službu pre vás, aby ste
dostali možnosť spoznať kandidátov na
post hlavy štátu aj z iného uhla.
A, skoro sme zabudli, máme tu
predsa Hromnice! Hromnice patrili k
najvýznamnejším pranostickým termínom. Ľudia napríklad verili, že ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho
povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa
ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar
je predo dvermi. Všeobecne platilo, že čím väčšia
zima na Hromnice, tým
lepšia úroda, teplejšie
leto a skorá jar. Tak sa
pomaly chystajme privítať ju.
Pekný a pokojný týždeň

Opäť po týždni všetko dobré, milí a
vážení naši čitatelia. Je február, mesiac z
takmer ešte stále nového roka je za nami.
Ale – hoci to celkom pravda nie je – svetlo pribúda priam závratným tempom. Aj
keď, treba ho asi hľadať všade inde, len
nie v tej záplave správ, ktoré sa na nás
sypú zo všetkých strán. Možno aj preto
niektoré informácie už ani nevnímame.
A to je zle, zjavne to niekto tak chce. Čoraz viac sa ukazuje, že ide o zámer.
Aj preto v tomto čísle našich novín
publikujeme výzvu európskych intelektuálov pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Šíri sa našim starým kontinentom, len u nás sa jej akosi
priestoru ešte nedostalo. Kto vie, prečo?
Ale, chceme byť aj praktickí, opäť si nájdete v čísle poučné informácie našej dopisovateľky, pani doktorky Ilavskej, alebo „zamyslenie do duší nielen rodičov“
pána učiteľa Jána Papugu.
Nazrieme, ak nám to inzertný
priestor umožní, do našich viníc, kde sa
v uplynulých dňoch rodil nový ročník
ľadového vína. A keď už sme pri tej inzer-

16-0029

redakcia:

A svetla pribúda...

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

15-0004

MALACKO

3
BÝVANIE

,
SME V CENTRE
S
SME TU PRE VÁ
Hviezdoslavova 2948/2 (oproti kinu), Malacky • tel. č.: 0908 739
39 513
3
Otvorené: Po - Pia 9,00 - 17,00 h, Sobota : 9,00 - 12,00 h

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY

• JARNÝ SADBOVÝ CESNAK • VÝSEVNÉ SUBSTRÁTY • OSIVÁ - NOVINKY - DOBRÉ SEMENÁ
• SKLENÍKY, JIFFY ZAKOREŇOVAČE • MLETÝ VÁPENEC NA DEZINFEKCIU PÔDY • ZÁHRADNÍCKE
VÁPNO PRE OŠETROVANIE STROMOV • HNOJIVÁ - NPK, KRAVSKÝ HNOJ • ÚČINNÝ POSTREK
PROTI PREZIMUJÚCIM ŠKODCOM • ZÁHRADNÉ NOŽNICE, RÝLE, LOPATY, VIDLY, HRABLE
• ENZÝMY DO JAZIERKA, RYBNÍKA, ŽUMPY, ČOV • ŠIROKÝ SORTIMENT KVETINÁČOV

10 DRU
HOV J
CIBUĽ
KY SA ARNEJ
DZAČ
KY

16-0050

ČEMERICE
V PREDAJI
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

Dňa 3. 2.
2019 uplynú
4 roky, čo
nás navždy
opustil pán
Milan Pecha
z Malaciek. S láskou na
neho spomína manželka
so synmi a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

ZABEHNUTÝ
HOSTINEC

v Suchohrade

Volať len vážny záujem

0910 956 312

NEBYTOVÝ
PRIESTOR
V STUPAVE
2

80 m
dám do prenájmu
Hlavná 47
0905 721 683

0905 387 063

čelý VZV - nosnosť 2,5 t

unimobunku • kálačku na drevo
okružnú pílu • kompresor • frézu spodnú

BilMont TIENIACA TECHNIKA
BALKÓNOV

INZERCIA

PREDÁME

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

Zasklievanie

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

15-0018

Dám do prenájmu

Tel.: 0903 24 88 02

+421 949 200 988
bilmont@gmx.at

25 500 výtlačkov

BEZKONKURENČNE

NÍZKE CENY

ŽALÚZIE • ROLETY • SIEŤKY PROTI HMYZU
GARÁŽOVÉ BRÁNY • PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
BEZPEČNOSTNÉ DVERE HISEC • MARKÍZY
TERASOVÉ ZASKLENIE

AKCIA NA JANUÁR A FEBRUÁR

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

Servis, nastavenie
a premazanie plastových
a hliníkových okien a dverí

Poskytujeme doklad o likvidácii

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

BYTY, DOMY A PRÍSTAVBY
Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0003

Stále je ťažko a smutno
nám všetkým. Nič už
nie je také,
aké
bolo
predtým.
Mal si rád život, my Teba a
Ty nás. Skromný a láskavý si bol vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a
dobrote. Čas plynie ako tichej rieke prúd, kto Ťa mal
rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda tokom plynie,
spomienka na Teba nikdy
nepominie. Dňa 31. 01. 2019
uplynie 11 rokov, kedy nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedo, svokor
Jozef Binčík zo Záhorskej
Vsi. S láskou na neho spomíname a za tichú spomienku ostatným ďakuje
celá rodina.

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

63-0033

Človek odchádza, ale
všetko krásne, čo nám
dal, zostáva
v našich srdciach. Bol to krásny život s
Tebou! Dňa 21. 1. 2019 sme
si pripomenuli nedožitých
67 rokov našej drahej Otílie Grujbárovej z Malaciek.
S láskou spomína celá rodina.

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

15-0002

Tá rana v
srdci stále
bolí a zabudnúť na
vás nikdy
nedovolí.
V
týchto
dňoch si pripomíname
nedožité 98.
narodeniny Jozefa
Hurbana a 94. narodeniny
Anastázie rod. Sivákovej
z Gajar. S láskou a úctou
spomínajú synovia, dcéry,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

a to za podmienky, že sa narodí živé. Deti
a potomkovia predstavujú tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorí dedia vždy, pokiaľ
majú právnu spôsobilosť, dedičstvo neodmietli a neboli platne v súlade so zákonom
poručiteľom vydedení. Druhú dedičskú skupinu tvoria manžel, poručiteľovi rodičia a tí,
ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu
jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali
o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia v druhej
dedičskej skupine dedia rovnakým dielom,
manžel však dedí vždy najmenej polovicu
dedičstva. Tretiu dedičskú skupinu tvoria
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a
ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V prípade, že nededí niektorý z poručiteľových súrodencov, nadobúdajú jeho
dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Do štvrtej dedičskej skupiny patria prarodičia poručiteľa, ktorí dedia rovnakým dielom, pričom ak nededí žiaden z prarodičov
poručiteľa, dedia rovnakým dielom ich deti.

51-0007

Dedenie predstavuje všeobecný prechod
práv a povinností zo zomrelej osoby, resp.
poručiteľa na iné osoby. Slovenský právny
poriadok rozlišuje dva dedičské tituly, resp.
dôvody, z ktorých možno dediť. Sú nimi dedenie zo zákona a dedenie zo závetu, tzv.
testamentárne dedenie. Iné dôvody zákon
nepripúšťa. Tieto dedičské dôvody sa navzájom nevylučujú, to znamená, že dediť
možno súčasne na základe oboch týchto
dedičských dôvodov alebo jedného z nich.
Dedením zo zákona sa rozumie prechod práv a povinností z poručiteľa na
dedičov, ktorých zákon zoradil do štyroch
dedičských skupín, ktoré tvoria osoby v príbuzenskom pomere, alebo inom zákonom
kvalifikovanom vzťahu, pričom medzi týmito dedičskými skupinami existuje vzájomný
vzťah subsidiarity. V súlade s týmto vzťahom subsidiarity môžu osoby z nasledujúcej
dedičskej skupiny dediť len v tom prípade,
že nededia osoby z predchádzajúcej dedičskej skupiny. Prvú dedičskú skupinu tvoria
vo všeobecnosti najbližšie osoby poručiteľa,
a to jeho deti a manžel/manželka. Predpokladom pre dedenie v rámci tejto dedičskej
skupiny je existencia aspoň jedného poručiteľovho potomka. Dedičia v tejto skupine
dedia rovnakým dielom. V prvej dedičskej
skupine môže namiesto dieťaťa poručiteľa
dediť poručiteľov vnuk či vnučka, prípadne ďalší poručiteľov potomok. Podľa nášho
právneho poriadku prislúcha právo dediť aj
počatému, ale ešte nenarodenému dieťaťu,

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

16-0035

SPOMIENKY

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

10-0011

Dedenie vo všeobecnosti a dedenie
zo zákona

15-0042

Občianska
riadková
inzercia

5
BÝVANIE, SLUŽBY

OTVÁRACIA AKCIA
ku každej streche nad 150 m2

VYSOKODIFÚZNA FÓLIA

1 ks

silný partner

ZDARMA
Akcia pla
platí do 28.2.2019

Brnianska 4, Malacky ((smer Veľké Leváre- bývalý autoservis)
www.strechybejz.sk

16-0049

0911 950 299

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

Pánske, dámske mikiny

15-0001

široký
výber
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ZDRAVIE / SLUŽBY

More lásky
si so sebou
vzal,
hory bolesti
zanechal,
prázdno je
tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás. Dňa 2. februára
si pripomíname 3. smutné
výročie úmrtia nášho milovaného Radovana Ružu. S
láskou a úctou spomínajú
manželka Andrea, dcéry
Simonka a Natálka, otec
a brat s rodinou a ostatná
rodina.

Aký je rozdiel medzi metabolizmom
a trávením?
Trávenie je súbor všetkých dejov v tele
človeka, pri ktorom dochádza k spracovaniu potravy tak, aby mohla byť využitá v metabolizme. Pokiaľ metabolické
deje prebiehajú v každej časti ľudského
tela, v každej bunke, tráviace procesy
sú lokalizované v tráviacom trakte. Trávenie je nevyhnutným predpokladom
k premene živín, k metabolizmu.
Čo sú to kalórie a koľko ich potrebujeme denne?
Kalória je jednotka energie. Je to fyzikálna veličina a predstavuje množstvo
energie, ktorá dokáže zvýšiť teplotu 1
gramu vody o 1o C. Podľa správnosti
podľa platnej normy sa nám má používať jednotka metrickej SI sústavy – teda
joul (džaul).
V oboch prípadoch sa v praxi požívajú jednotky tisíckrát väčšie – kcal, teda
kilokalória a podľa SI sústavy kilojoul
(kilodžaul). Prepočet medzi kilokalóriami a kilojoulami je 4,185 kJ (v praxi
sa zaokrúhľuje na 4,2 kJ), teda 1 kilokalória je 4,185 kilojouvov. Pre predstavu
1 jablko (100gramové) má energetickú
hodnotu asi 55 kcal, 230 kJ, rovnako
vážiaca mrkva polovičnú. 100 gramový
vyprážaný bravčový rezeň má energetickú hodnotu 2000kJ (teda 470 kcal),
dusený pstruh 550 kJ (130kcal). Jedna
stogramová mliečna čokoláda asi 2500

AUTO-MOTO
- INÉ/ iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhr.diely, všetko od motorizmu
(trofeje).Tel. 0903818122
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

» Predám alebo dám do

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

15-0024

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ceny sú
vrátane DPH

od 89 €/t
HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE od 210 €/t
od 299 €/t
KOKS
PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH
KAMEŇOV za 11 EUR/t
ZABEZPEČUJEME DOPRAVU
Vaše objednávky prijímame na tel.:

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

034/659 2101, 0905 471 325

Pomôžeme Vám
Pomô

schudnúś
sc

KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

Chudnite pod
odborným
doh¾adom s

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
NA ZÁHORÍ

0903 792 674
www.kamex.sk
Hurbanova 2942, Senica

NUTRI
F
FOOD PLAN
Nájdete
Náj
jdete n
nás
ás v budove APOLYS na
Jánošíkovej
Jáno
ošíkov
vej 1606/4 v Malackách
Kont
Kontakt:
takt 0910 628 555

VEĽKÉ
ZIMNÉ
ZĽAVY

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám výhodne prívesný vozík, Malacky.Tel.
0949502721

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €

NOVÉ TVARY POMNÍKOV
UŽ V PREDAJNI

OTVORENÉ: Pon – Pia: 09.00 – 16.00 h

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

AKCIA • 2-hrob od 1300 €
JANUÁR všetky
2019 kamenárske
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com
www.radokov.sk

16-0009

Nové tvary
pomníkov 2019

MELL Trading s.r.o. // 0907 154 850

práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

MA19-05 strana -
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15-0021

20 rokov na trhu!

Obhliadka, ponuka
a profesionálne dokonèenie
projektu = spokojnosś klienta

16-0001

V láske sme
žili, radi sme
sa mali. Prišla chvíľa,
keď sa Tvoje
očká navždy
zatvorili. 7. februára si pripomenieme nedožitých 80
rokov Marcelky Dávidovej
rod. Mikuličovej z Malaciek.
S láskou a úctou spomína
manžel Emil a celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Montáž
kamerových
a zabezpeèovacích
ac
cích
zariadení
do objektov

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

16-0034

Slza smútku
tíško steká
po tvári, bolesť v srdci
zabolí, no
pekná spomienka ako večný plameň v
našich srdciach zahorí. Dňa
2. 2. 2019 si pripomíname
nedožité 86. narodeniny
našej milovanej mamičky
a babičky Márie Hrúzovej z
Malaciek. S láskou a úctou
spomínajú synovia, dcéry,
vnúčatá a ostatná rodina.

kJ (600kcal).
Koľko je 2000 kilokalórii na tanieri?
alebo v celodennej strave?
Pri vhodnom výbere je to 5 porcií
denne v dostatočnom množstve na zasýtenie, prísun živín, vitamínov a minerálií. Ale môže to znamenať aj iba jeden
napríklad obed s nesprávnym zložením
– napríklad vyprážaný syr s tatarskou
omáčkou a hranolkami, sladkým nápojom a zákuskom.
Ak si sledujem príjem kalórii, pomôže mi to schudnúť? Alebo mi to nepomôže?
Je to hlavná cesta, ako sa dopracovať
k túženej hmotnosti. Ale môžu na to
slúžiť aj rôzne už vypracované diéty, kde
niekto pred vami kalórie spočítal
Môžem schudnúť aj bez počítania kalórii? V akých prípadoch?
Počítanie kalórií nie je nevyhnutné,
ak si človek vie rozkázať a naozaj menej
zjesť – znamená to zredukovať každú
porciu napríklad o tretinu, obmedziť sladkosti,
posledné jedlo jesť 4-5
hodín pred spánkom.
Napríklad 1 malý keksík
denne navyše znamená
vzostup hmotnosti
o 1-2 kg ročne.

16-0009

Metabolizmus, bazálny metabolizmus, potreba energie (dokončenie)

41-0016

Občianska
riadková
inzercia

7
SLUŽBY
MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

-30%

16-0037

15-0038

zimné
bundy

MA19-05 strana -

7

8
SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

a domácich výrobkov
klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...

ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455
PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

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

Upratovanie
vchodov
a spoločných
priestorov

OBKLADY A DLAŽBY

68-06

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

0910 444 024

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

0907 721 667, Malacky

10-0015

» Prenajmem 3-izb byt
vo Veľkých Levároch.Tel.
0903410071
» Ubytujem v Malackách v 2, 3 a 4 posteľových izbách v RD.Tel.
0910444024
» Prenajmem 1 izbový byt
centrum
Malaciek.Tel.
0903775484
» Prenajmem 1izb, čiastočne zariadený byt v
centre MA.Voľný od 1.3.
0903452315

MUDr. Ingrid Kriváòová
•Keramické fazety, korunky,
mostíky, protézy
•Lieèba parodontitídy
•Stomatochirurgia
•Zubná hygiena•Pieskovanie
Srdeène vítame nových pacientov

10-0028

zieme
doaj ve
k vám domov

15-0011

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

PRASA • REBRÁ
LENÁ
HUS • BAVORSKÉ KO
A
ČIC
KA

16-0047

PEČENÉ

10-0018

prenájmu garsónku zariad., Ma Juh 5. posch.s
balkónom (internát).Tel.
0905525169
» Predám 3 izb byt s garážou a záhradkou vo
Veľkých Levároch, RK nevolať.Tel. 0948033239
» 3i byt Malacky, Záhorácka ulica, 85 m2, 2 balkóny, zrekonštruovaný,
cena 106990 €. Tel. 0907
775 922
» 1i byt Rohožník, 35 m2,
Školské námestie, 2. poschodie, cena 43990 €.
Tel. 0907 775 922

Predaj mäsa

» Predám stavebný pozemok v Píniovej aleji,
plocha 880 m2, cena 89 €
/ m2, IS vybudované.Tel.
0905918923
» Predám stav.pozemok
o výmere 53 árov v Mo-

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

1-hrob od 1040 € • 2-hrob od 1340 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2200 € • 1-hr. 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

0910 902 635•0905 323 022

✆ 0908 728 081

INZERCIA

0908 979 469

63-0011

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

profesionálne
odvlhčovače
a ohrievače

MA19-05 strana -
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STAVEBNÉ
PRÁCE

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

náradia
Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

51-0001

AKCIA FEBRUÁR 2019

0917 850 155
danobacek@gmail.com

15-0004

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

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

10-0015

» 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 st. rodinný
dom v Závode, na 12 á
pozemku, 47.000,- eur,
0948033023
» Predám 6i dvojpodlažný RD v Malackách, garáž,
5á pozemok, 250.000,eur 0948 033 023
» Predám 4i dvojpodlažný RD v Brodskom na
16,6 á pozemku, garáž,
prístavba, bazén, 2x
studňa, 139.000,- EUR,
0908776508

www.kamenarstvo-bocan.sk

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

9
EDITORIÁL / SLUŽBY

22. februára 2019 privíta malacké Gymnázium sv. Františka Assiského v rámci Dňa
otvorených dverí nových záujemcov o štúdium. Otvorené dvere sú súčasne symbolom výmeny. Medzi tými, pre ktorých sa tu maturita stala štartom, je mnoho úspešných osobností, ktoré ďalej ovplyvňujú svoje okolie a nesú odkaz tejto školy vo svojej
práci. V rozhovore s riaditeľom gymnázia Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt
vytýčila vlastnú úspešnú cestu.
Čím je systém výučby na
vašej škole tak jedinečný?
Na našej škole sa snažíme
uplatňovať model štúdia, pri
ktorom sa študent aktívnym
a tvorivým prístupom spolupodieľa na svojom postupnom
osobnostnom a vzdelávacom
vývoji. Tomu zodpovedajú
individualizované postupy
vo výučbe s primárnou pozíciou učiteľa ako toho, kto
študentovi odovzdáva správne impulzy a dôvody, prečo
sa vzdelávať oplatí. Naším
cieľom je mladý človek, ktorý po ukončení štúdia pozná
vlastný osobnostný potenciál
a rozpoznáva zmysel svojej
životnej cesty. Študent, ktorý
sa naučil učiť sa, adaptovať

sa na zmenu a má kvalitné
komunikačné,
prezentačné a socializačné zručnosti.
Zdôrazňujeme nielen špecifickú odbornosť, ale aj pevný
charakter mladého človeka.
Lebo len tak je zaručené vyzrievanie v osobnosť schopnú
robiť správne a kompetentné
rozhodnutia v súkromnom i
profesijnom živote.
Akú úlohu zohráva to, že
ste cirkevné gymnázium s
kresťanským zameraním?
Prijímame žiakov bez rozdielu vierovyznania, pretože
každý človek má rovnakú
hodnotu. To je hlavný atribút
nášho zamerania. Ľudskosť
vyjadrovaná nezištným zá-

ujmom o dobro človeka. Vnímame, že v dnešnej dobe tak
poznačenej
relativizáciou
pravdy, hodnôt a princípov, je
osobitne dôležité aj zameranie
na schopnosť rozlišovania,
hľadania pravdy a správnej
názorovej orientácie. Spleť
masívne šíriacich sa dezinformácií a poloprávd zasahuje
naše bytie a my cítime ako povinnosť učiť našich študentov
tvoriť si názory nie na základe
istej vyhranenej komunity, ale
v dialógu na základe faktov,
vecných argumentácií, prirodzenosti a zdravého rozumu.
Podnecujeme študentov prevziať svoj podiel zodpovednosti za seba samého i za budúcnosť tejto krajiny.

Volíte v škole s takýmito
piliermi vlastné cesty výučby?
Jedinečný systém môže
fungovať len v jedinečnej atmosfére. Prostredie je vytvorené zo študentov, pedagógov,
rodičov, ako rád vravím z celého školského spoločenstva, aj
inšpiratívneho materiálneho
zázemia. Budujeme knižnicu
ako Centrum kultúrnosti a
vzdelanosti, ktoré prepájame
s ďalším projektom Kláštorná
záhrada. Táto nová exkluzívna vonkajšia uzavretá zóna v
dohľadnej dobe ponúkne ojedinelý spoločenský priestor s
miestami pre debaty a relax.
Tiež sa dokončuje muzikálová
učebňa a priestory pre zriadenie posilňovne. Starostlivosť
nad štúdiom študenta zabezpečuje kvalitný podporný tím,
zložený nielen z vynikajúcich
pedagógov so silným ľudským
kapitálom, ale aj odborných
konzultantov, ako je kariérny
a výchovný poradca či škol-

ská psychologička. Novinkou
pre budúci rok je individuálne
sprevádzanie študenta pri príprave na vysoko rešpektované
SCIO-testy, ktoré na mnohých
VŠ na Slovensku i v Českej republike nahrádzajú prijímacie
skúšky. Rozširujeme aj spoluprácu s Oxford University
Press zapojením študentov do
medzinárodne uznávaných
štandardizovaných testovaní
podľa európskych požiadaviek.
Iné školy o sebe hovoria
predovšetkým ako o zoznamoch vybavenia, pobytov,
programov. Váš slovník je
celkom iný.
Sme moderná škola so špičkovým zariadením odborných
učební, poznávacími jazykovými pobytmi, kurzami atď.
Máme štipendijný fond pre
podporu talentov. A máme aj
mimoriadne výsledky. Nielen
v úspešnosti našich absolventov na vysokých školách,

ale už počas štúdia u nás.
Pravidelne zaznamenávame
úspechy našich študentov v
rámci Stredoškolskej odbornej činnosti i na najvyššej, celoštátnej úrovni. Tá úspešnosť
prirodzene nie je samozrejmá.
Je predovšetkým výsledkom
poctivej prípravy študenta,
ktorá sa realizuje na viacerých úrovniach. Napríklad cez
tzv. ročníkové projekty, kedy
študent pod patronátom skúseného konzultanta vypracováva akúsi malú diplomovú
prácu. Pre nás je však škola
predovšetkým o zdravých a
priateľských vzťahoch, otváraní sa novým veciam, schopnosti rozlišovať a kriticky posudzovať informácie, vidieť,
kráčať a predovšetkým byť a
spoznať samého seba. Povedané aktuálnym spoločenským jazykom: nebyť vo svojej
práci ani v živote plagiátom,
ale jedinečným originálom.
15-0027

Škola môže vyzerať aj inak...

Program:

8:30

Ukážky výučby v triedach, jazykových a odborných učebniach,
prehliadka priestorov školy

11:00

Konzultácie a ukážka vzorových prijímacích testov s rozborom
zadaní

la ck y

22. 2. 2019
8:00 – 12:00
DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ

• moderný vzdelávací program • kvalitný a inšpiratívny pedagogický
zbor • centrum kultúrnosti a vzdelanosti • 15 špecializovaných učební
• debaty s významnými osobnosťami • kláštorná záhrada v átriu
• ﬁtness workout a posilňovňa • muzikálová učebňa • štipendijný
fond • precízna príprava na VŠ štúdium • medzinárodná spolupráca –
jazykové pobyty • tvorivá atmosféra • poznanie sveta – poznanie seba
• individuálna príprava študentov na SCIO testy
štúdijné programy a podrobné informácie nájdete na:
www.csmalacky.sk
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
cs.malacky
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Otvorenie DOD - Študenti študentom, Informácie o prijímacích
pohovoroch a o štúdiu, predstavenie vzdelávacieho programu školy
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SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Akčná ponuka

ravskom Sv Jáne určený
na výstavbu rodinných
domov , el., voda, kanlizácia pri pozemku, 15,EUR/m2, 0908776508
» Predám SP v Zahorskej
Vsi, 300 m2, 17000.-eur.Hlavná ul. 0903032024
REALITY
- INÉ/ iné
07 REALITY

07

» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt, 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Predám 10 ron chatu v
rekreačnej oblasti Adamov cena 54000 €.Tel.
0915792745

2

platná od 6. 2. do 5. 3. 2019

Panvica
na volské
oká

Grilovacia
doska 3v1

7

18,99

26,49

23,49

31,49

32,49
45,49

STAVBA
08 STAVBA08

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0905 471 514

00-0000

» Predám ošípané.Tel.
0915284292
»
Predám
ovos.Tel.
0903770577
» Predám kvalitné sušené nesírené, nesladené ovocie, orechy a
liofilizované ovocie.Tel.
0902729756
» Predám králiky na chov
aj na zabitie, cena dohodou.Tel. 0902743401
» Predám a beriem objednávky na 8-týždňové
nosnice
Dominant.Tel.
0904323771
» Kúpim kozu dojku.Tel.
0905917771
» Darujem do dobrých rúk
slovenského čuvača fenku.Tel. 0905387063
» Predám kurčatá na
mäso živé na zabitie 1,90
€ / kg a očistené 2,90 €
/ kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206 783.Tel.
0908151966
» Predám drobné zemiaky na kŕmne účely 0,10 €
/ kg.Tel. 0903427721
» Predám pšenicu 18 €,
Láb.Tel. 0904343062
» Predám krásne mladé žlté a biele andulky.
0910162463

4
5

~ 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

5

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

3

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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dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

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

1

8 7
4
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16-0011

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

9

2

Sada
Grande 2+1

09

» Predám plynové piecky,
stupeň ohrevu nastavenia 1 - 7, 180 € / 2 ks.Tel.
0903136756

6
7

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ
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SLUŽBY

Rodinné vozidlá Renault

Limitovaná séria Winter Edition

Bohatá výbava pre každodenný rodinný život
Zimné pneumatiky
5 rokov záruka Renault
Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Akciová ponuka 4 ks zimných pneumatík platí podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla od 1. 1. do 28. 2. 2019.
Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Viac u predajcov
Renault. Renault SCENIC: kombinovaná spotreba 4,0–8,6 (l/100 km), emisie CO 2 127 –162 (g/km); Renault MEGANE: kombinovaná spotreba 3,5–7,7 (l/100 km), emisie CO 2 102–140 (g/km); Renault CAPTUR: kombinovaná spotreba 4,2–6,0 (l/100 km), emisie CO 2
111–137 (g/km); Renault CLIO/ CLIO Grandtour: kombinovaná spotreba 4,0–5,2 (l/100 km), emisie CO 2 104–118 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu
vozidla. Vyobrazenie vozidiel je len ilustratívne.

16-0012

IDM-CAR spol. s r. o., Priemyselná 5482, MALACKY, tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099

15-0021

Renault odporúča

PÁNSKA KONFEKCIA

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

ZIMNÁ AKCIA
-30% NA PRÁCU

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

MA19-05 strana -
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10-0013

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

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

63-0006

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

12
EUROVOLBY / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Vyzývame hrdo niesť pochodeň
Európy

» Kúpim staré hodiny, hodinky, mince, bankovky,
odznaky,. Tel.: 0903 753
758
» Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené. Tel.:
0903 753 758

Tridsiatka významných spisovateľov,
vrátane niekoľkých laureátov Nobelovej
ceny, zareagovala na výzvu francúzskeho
filozofa Bernarda-Henri Lévyho, aby rozozvučali výstražné zvony a varovali pred
rastúcim nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje Európu. Je to podľa nich predovšetkým
totalitarizmus, populizmus a marxizmus.
Európsku myšlienku vnímajú ako mimoriadne ohrozenú. Z textu výzvy vyberáme:
„Dosť bolo ‘budovania Európy’!“ ozýva
sa krik. Vráťme sa miesto toho k „duši nášho národa“! Znovuobjavme našu „stratenú
identitu“! Tento program šíria populistické
sily, ktoré zaplavujú Európu. Neberú ohľad
na to, že abstraktné pojmy ako „duša“ a
„identita“ často existujú iba v predstavách
demagógov. Na Európu útočia falošní proroci, ktorí sú opití nenávisťou v delíriu z
možnosti dostať sa do žiary reflektorov...
Európa je myšlienka, ktorá sa nám pred
očami rozpadá.
V tejto zhubnej atmosfére sa v máji
uskutočnia v Európe parlamentné voľby.

RÔZNE
- INÉ/ iné
14 RÔZNE

14

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní, rozprávaní, kanadská
lektorka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov
ZŠ a SŠ a angličtiny pre
každého.Tel. 0949764183
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» 54 roč. 173cm, pracujúca žena hľadá muža pre
život od 55-65 rokov. Malacky a okolie. 0911362721
» Ahoj mám 46r.a rád
by som sa zoznámil
so štíhlou ženou. sms
0917655780
» Muž 52r zamestnaný
abstinent hľadá partnerku vek nerozhoduje
aj slobodnu mamičku
0903113869

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 mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

» red

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY
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

0905 324 657

www.mavet.sk

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679, 0908 979 469

Domáce maškrty
z Malých Levár
• šamrole 0,35 € / ks
• venčeky z odpal.
cesta 0,50 € / ks
Objednávky
0905 175 871

CIA
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E
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N
9
I
79 46

0908

9

A J E TO !

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

0903 150 740, 0905 4700264
264
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8

15-0048

13

Veľké Leváre

10-0024

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

16-0044

DEŤOM
12 DEŤOM 12

Ak sa niečo nezmení, ak niečo neodvráti
narastajúcu, vzdúvajúcu sa neodbytnú
vlnu, ak nepovstane nový duch odporu,
tieto voľby môžu dopadnúť najkatastrofálnejšie, ako si len dokážeme predstaviť. Stanú sa triumfom škodcov. Budú potupnou
porážkou tých, ktorí ešte stále veria v odkaz Erazma, Danteho, Goetheho a Komenského. Triumfovať bude politika pohŕdania vzdelanosťou a kultúrou. Výsledkom
budú výbuchy xenofóbie a antisemitizmu.
Hrozí katastrofa...
Preto pozývame pridať sa k novému
hnutiu. Preto vyzývame k činu v predvečer
volieb, ktoré odmietame ponechať napospas hrobárom európskej myšlienky. Preto
nabádame znovu hrdo niesť pochodeň Európy, ktorá napriek svojim chybám, omylom a občasným aktom zbabelosti ostáva
majákom pre všetkých slobodných mužov
a ženy na tejto planéte... Musíme teraz bojovať za myšlienku Európy, alebo sa prizerať tomu, ako ju pohltí vlna populizmu...“

15-0014

Občianska
riadková
inzercia
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Pre ľudí, pre budúcnosť, pre Slovensko

Milí priatelia, uchádzam sa o
podporu všetkých ľudí, ktorí majú
svoju hlavu a nenaletia na prázdne slová. Nie je pre mňa podstatné,
akú politickú stranu ste volili alebo
budete voliť v budúcnosti. Vylučujem
akékoľvek kupčenie a politické vyjednávania o podpore, vylučujem vzdanie sa kandidatúry. Mojou jasnou
ambíciou je vo voľbách zvíťaziť a
byť prezidentom všetkých občanov. Do volieb idem s víziou zachrániť štát, zachrániť tradičnú slovenskú
kresťanskú rodinu a zaviesť poriadok
v štáte, aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka.
Voľby nie su olympíjske hry, zúčastniť
sa nestačí.

že každé euro je potrebné pre rodinu.
Radšej budem mať finančne nenáročnú kampaň, no ak ma chcete morálne
podporiť, pošlite mi na účet aspoň
cent.

Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky ako občiansky,
národný, nezávislý a nestranícky
kandidát, bez peňazí oligarchov,
bez reklamného smogu a len s
podporou bežných ľudí. Moja prezidentská kampaň je najlacnejšia zo
všetkých, nemám ani jeden bilbord a
spolieham iba na podporu mojej rodiny, priateľov a bežných ľudí, aj preto
väčšina príspevkov na moju kampaň je v čiastkach 1 až 20 eur (všetko
o mojej kampani si môžete pozrieť
na www.harabin-2019.sk). Nežiadam
vás o finančnú podporu, lebo viem,

Tieto voľby budú patriť obyčajným
ľuďom, ktorí už majú plné zuby nespravodlivosti, politickej svojvôle a
arogancie vládnucich elít. Dozrel
čas, aby post prezidenta zastával
kandidát, pre ktorého sú záujmy
Slovenska a Slovákov prvoradé.

Na svojich cestách po Slovensku často
dostávam rovnakú otázku: “pán Mistrík,
prečo kandidujete na prezidenta?”
Som chlapec z hôr. Môj otec bol záchranár horskej služby, odvtedy viem, čo
znamená pomáhať ľuďom v núdzi. Ako
školák som vyhral okresné kolo chemickej olympiády a o mojej životnej dráhe
bolo rozhodnuté. Po úspešnom štúdiu v
zahraničí sa mi vo svete otvorili obrovské
možnosti, ale ja som túžil venovať svoj
talent Slovensku. Vrátil som sa domov a
založil firmu, ktorá dnes patrí medzi svetovú špičku. Svojou prácou pomáham lekárom bojovať proti zákerným chorobám
- a pomohol som aj nášmu olympionikovi Matejovi Tóthovi očistiť jeho meno,
keď bol krivo obvinený z dopingu.
Slovensko sa pohlo. Sme ďalej ako
pred desiatimi rokmi, a inde ako pred
rokom - no stále tu vládne korupcia,
nespravodlivosť, šikovní ľudia naďalej
húfne utekajú preč zo Slovenska. Preto je
teraz veľmi dôležité, aby sa všetci slušní
ľudia zomkli. Aby sme naše Slovensko
spoločne ubránili proti extrémizmu a
arogancii moci.
Súboj o prezidentský palác sa rozbehol naplno, no čaká nás ešte náročná
cesta. V marci bude zvolený nový prezident a ja považujem za kľúčové, aby
to bol človek, ktorý bude stáť na strane
spravodlivosti. Ktorý sa zastane slabších
a bude otvárať témy kľúčové pre Slovensko: nízke platy, zanedbané nemocnice

Lekáreň Harmónia v Malackách
prijme

MALACKO

Plat 1400 € mesačne brutto.
Tel. č. 0903 572 573

NEJDE VÁM
BIZNIS?

» Záhorská Ves
» min. 4,60 € brutto za jeden roznos
» Plavecký Mikuláš
» min. 3,01 € brutto za jeden roznos
» Lozorno
» min. 7,42 € brutto za jeden roznos
» Plavecký Štvrtok
» min. 5,27 € brutto za jeden roznos

+ PRÍPLATKY: VÄČŠÍ POČET STRÁN NOVÍN,
ROZNOS LETÁKOV, NÁROČNOSŤ RAJÓNU

KONTAKTUJ
T

E NÁS

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469
prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Informácie na t.č. 0908 979 469, e-mail: malacko@regionpress.sk
po – pia: 8.30 – 16.30 h

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

PRIJMEME do prac. pomeru PRACOVNÍKA
NA ÚDRŽBU VONKAJŠÍCH PRIESTOROV
(4,00 EUR/h brutto). Tel.: 0903 730 423

13

51-0017

na roznos novín počas víkendov na dohodu
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16-0052

MAGISTRU/A FARMÁCIE
S ATESTÁCIOU

HĽADÁ KOLPORTÉROV
» Marianka
» min. 5,20 € brutto za jeden roznos
» Stupava
» min. 5,27 € brutto za jeden roznos
» Malacky
» min. 4,90 € brutto za jeden roznos
» Kostolište
» min. 4,32 € brutto za jeden roznos

» Robert Mistrík
nezávislýý kandidát na p
prezidenta SR

16-0043

Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

JUDr. Št
Štefan Harabin
občiaanský kandidát
naa prezidenta SR

33-0003

Teším sa, že mocní, ktorí sú v
pozadí článkov dehonestujúcich
moju osobu, majú z nadchádzajúcich prezidentských volieb obrovský
strach. Tento strach je oprávnený, ak
totiž vyhrá Štefan Harabin a stane
sa prezidentom, bude to katastrofa
pre oligarchov, korupčných politikov a pre lokajov parazitujúcich
na Slovenskom štáte. A prvýkrát
v histórii Slovenska sa tak môže stať
bez podpory politických strán, iba s
pomocou vás, milí občania.

a školy, či vydrancované lesy. Vyspelosť každej spoločnosti spoznáme podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých
najslabších. Nasledujúce prezidentské
voľby rozhodnú aj o tom, či budeme mať
prezidenta, ktorý bude stáť vždy na strane ľudí, alebo o takýto hlas prídeme.
Uchádzam sa o vašu podporu ako
nezávislý občiansky kandidát, bez straníckych záväzkov a zákulisných dohôd.
Prioritou pre mňa je, aby prezidentský
úrad neskončil v rukách extrému, alebo
v rukách Smeru, hoci možno s usmiatou
„ľudskou“ tvárou. Som presvedčený, že
demokratickí voliči by do volieb mali ísť
čo najjednotnejší, preto je pre mňa kľúčová dohoda a spolupráca - nie hlúpe
hádky a podpásové útoky. Z tejto pozície
neustúpim ani v tejto vypätej fáze kampane.
Kandidujem na prezidenta, aby
som priniesol nádej pre ľudí, pre lepšiu
budúcnosť, pre Slovensko.

Objednávateľ: Robert Mistrík, Bratislava. Dodávateľ: Unimedia, Panónska cesta 7, Bratislava 851 04, IČO: 3138099

Harabin = Katastrofa pre oligarchov

33-0001
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POLITICKÁ INZERCIA, ZAMESTNANIE

14
ZAMESTNANIE
PRIJMEME PREDAVAČA/ČKU,
ZÁHRADNÍKA/ZÁHRADNÍČKU

na TPP do záhradného centra v Malackách.
Pracovná doba od 08.00 do 18.00, soboty do 12.00, nedele –
voľno. Mzda 600 € netto (+ možné benefity vo výške 200 € každý
mesiac). Podmienkou je ochota pracovať, odolnosť voči stresu,
komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávania sa. Potrebné
základy s PC vítané. Nástup možný ihneď.

prijme zamestnanca na pozíciu

OBCHODNÍK - PREDAVAČ

PRIJMEME ŠOFÉRA

s VP. C na TPP do veľkoskladu v Malackách.
Denné závozy, pracovná doba od 08.00 do 16.30. Mzda 600 €
netto (+ možné benefity vo výške 200 € každý mesiac).
Podmienkou je zodpovednosť, pracovitosť, fyzická zdatnosť,
prípadne výpomoc v sklade. Nástup možný ihneď.

0949 636 264

PRIJMEME

0905 401 532
0905 245 918

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
hlavný pracovný pomer
» Viaczmenná prevádzka

Nástupný plat od 810
do 1000 EUR
mesačne brutto.
Info 0905 508 948.

41-0027

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com
IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky
10-0005

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

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

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

OPERÁTOR VÝROBY

Mzda od 700 € - 1 000 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 100 €)

Požiadavky:

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

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0027

Bližšie informácie:

16-0013

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

DENNÉHO
VYCHOVÁVATEĽA

Slovenská Grafia a.s.

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –
Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

Kontakt:
0948 289 238

0948 002 614
Reedukačné centrum
Veľké Leváre prijme
príjme ihneď do TPP

36-0006

OPERÁTOR vo VÝROBE

SBS
LAMA SK

800 € brutto/ mesiac
+ variabilná zložka
Nástup IHNEĎ!
24-0021

Pracovná pozícia:

čašníčku

do hostinca v Kútoch,
Kuklove, Čároch
10-0027

15-0035

rozvoz po Slovensku
vozidlom do 12 ton
mzda 50 €/deň

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

na skrátený úväzok.
Vhodné
aj pre dôchodkyňu
Mzda 4,20 €/h brutto
Kontakt: 0948 917 916

v Malackách

vodiča sk. C

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda: 750,- € brutto, výrazné navýšenie
po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
a mesačný bonus + ostatné benefity
» Moderné a nové pracovné prostredie

upratovačky

PRIJMEME

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

do predajne v Kútoch

šikovné

10-0022

HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM
NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952

predavačku

Hľadáme

na TPP do veľkoskladu v Malackách.
Pracovná doba od 08.00 do 16.30. Víkendy voľno. Mzda 600 €
netto (+ možné benefity vo výške 200 € každý mesiac).
Podmienkou je základné znalosti práce s PC, ochota pracovať,
flexibilita, fyzická zdatnosť. Nástup možný ihneď.

16-0023

PRIJMEME SKLADNÍKA/ČKU

Životopisy posielajte na: spuchlak@spuchlak.sk
alebo osobne odovzdajte v Drogérii u Spuchláka
na Sasinkovej 75 v Malackách.

16-0037

do Malaciek a Moravského Sv. Jána
Plat 850,- € brutto + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

15
ZAMESTNANIE

10-0001

prijme do zamestnania pracovníkov na pozície
operátor výroby • manipulačný pracovník •
skladník • vodič VZV • pracovník expedície
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EDITORIÁL / SLUŽBY

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.aiw.sk

www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk

"
(&$   

 $ 
  !  

600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0025
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85-0005

OPERÁTOR VÝROBY
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Facebook: aiwsk

32-0007

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

KONSAD s.r.o.
prijme do TPP

ŤAŽNÉ

•ZAHRADNÍKA
•POMOCNÉHO
PRACOVNÍKA

ZARIADENIA
16-0046

0905 310 906

Montáž aj u zákazníka

16-0048

0904 832 593

plat 5,00 EUR/h brutto, VP sk. B vítaný
Nástup od 1. 3. 2019

AKCIA! KRMNÉ ZMESI ZA
VEĽKOOBCHODNÉ CENY

Firma REMIREL s.r.o., CZ
Práca v Českej republike

- VODIČ VZV - ZVÁRAČ CO2 - OPERÁTOR VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)
- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOV
DO PLASTOVEJ VÝROBY (ŽENY - MUŽI - PÁRY)

Malacky, Záhorácka 18
(vedľa kaviarne Green Station) | 0940 328 780

+421 918 607 897
+421 917 650 018
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15-0048

KRMIVÁ JOKI

15-0047

é nikdy
Ružee,, ktor
nnezvädnú

prijme

85_0090

Originálny
darček
pre každú
príležitosť

Ponúkame chovateľské a farmárske
potreby, kvalitné granule pre psy
a mačky za skvelé ceny!!!
Hviezdoslavova 34 (200 m od kina), Malacky
0907 059 647

VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

EDAJŇA
NOVOOTVORENÁ PR
AMI V MALACKÁCH
TIC
KY
I
S MYDLOVÝM

BERIEME OBJEDNÁVKY
NA 17-TÝŽDŇOVÉ
NOSNICE DOMINANT

