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MALACKO
Týždenne do 25 500 domácností

16-0154

KANALIZÁCIE

KRTKO ZÁHORIE

• čistenie kožených
sedačiek

VÁM VYČISTÍ

0908 437 079

15-0108

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

• upratovanie

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
0905 662 395

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

HĹBKOVÉ

16-0010

0908 979 469

ČISTENIE

Karol Mikláš

TEPOVANIE
sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

10-0029

INZERCIA

ing. kubaška

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

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru
návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11

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

10-0013

✆ 0908 728 081

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

KRTKOVANIE

16-0001

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

51-0001

Starí ľudia sú na prvý pohľad ako tie
staré nemocničné priestory. Nezdravú
farbu majú možno aj niekedy spoločnú.
No tie plesne určite nie. Starý človek je
stále starý človek, teda, v prvom rade
človek. Kým z najvyšších úrovní zdravotníctva počúvame roky sľuby o tom, ako
sa pre pacienta urobí všetko, čo sa nájde
v „úradníckych silách“, v praxi to vyzerá tak, že človek je ten posledný, kým sa
rezort zaoberá. Teda – človek pacient. A
ešte iný druh človeka – človek lekár a
človek zdravotnícky zamestnanec. Zhodou okolností, pacienti sa s lekármi a
ďalším zdravotníckym personálom ocitli
spoločne na jednej palube, konkrétne v
tretej podpalubnej triede potápajúcej sa
lode s názvom Zdravotníctvo. Roky sa
potápajúcej, hoci na hornej palube sa
ešte popíja šampus a hrá tam orchester,
aby nebola nuda. A sem tam sa spraví
„biznis“.

Treba robiť veľký rozdiel medzi slovom zdravotníctvo a slovami zdravotník, lekár. Lebo to naozaj nie je to isté.
Ide o priepastný rozdiel. Zdravotníctvo
je tá pleseň. A napínanie ramien, ako s
ňou zatočíme. Lekár a zdravotník, to sú
robotníci systému. Často až tak berúci
svoju prácu vážne a zodpovedne, že ešte
aj pacientska výprava do priestorov onkologického ústavu môže byť celkom príjemná. Pretože tam je iba tá pleseň desivá. Ale úsmev sestričky, ochota pomôcť,
či všímavosť inak obvykle málovravného lekára, to je človečenstvo profesie.
Preto, milí čitatelia, nemýľme si slová, nemýľme si pojmy, hoci je trendom
hádzať všetko a všetkých do jedného
vreca. A vždy, keď sa povie slovo zdravotníctvo, myslime na ľudí v ňom. Na
ľudí, ktorí aj nás, tých úplne najobyčajnejších, chorých a starých, vnímajú tiež
ako ľudí. Zdravotníctvo od
nás chce peniaze, pre zdravotníctvo sme variabilný
symbol. Zdravotníci nám
opravujú naše zdravie. A
cez to zdravie neraz aj
duše. Sú to dva rozdielne systémy a
svety.

16-0072

Staré budovy majú zrejme nárok na
pleseň na chodbách. Alebo v suterénnych priestoroch. Nebodaj aj na
izbách pre pacientov. Aspoň tak sa
vysvetľuje tento nielen nepríjemný,
ale aj zdravotne škodlivý a najmä
naše zdravotníctvo dehonestujúci
jav.

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

52-0008-1

Ľudia nesmú splesnivieť

10-0087
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Obec Malé Leváre zverejňuje zámer

V medziľudských vzťahoch, v rodinných vzťahoch nevynímajúc,
dochádza nezriedka k hádkam,
ktoré môžu mať za následok ich
rozvrat. V krajnom prípade môže
na základe takýchto nezhôd v rodinných vzťahoch dôjsť až k vydedeniu.
V zmysle zákona sa pod vydedením rozumie právny úkon poručiteľa
smerujúci k tomu, aby dedič nedostal
svoj dedičský podiel. Hneď na úvod
je potrebné uviesť, že pre vydedenie
stanovuje zákon určité podmienky,
bez splnenia ktorých nemôže nastať
vydedenie. Okrem toho si je potrebné
uvedomiť komu možno uprieť dedičský podiel, t. j. koho možno vydediť.
V zmysle zákonnej dikcie sa jedná
výlučne o potomkov poručiteľa, t. j.
jeho priamych potomkov.
Za účelom vydedenia môže poručiteľ spísať listinu o vydedení, ktorá
môže predstavovať súčasť závetu alebo samostatnú listinu. Listina o vydedení musí spĺňať určité náležitosti
predpokladané zákonom. Pokiaľ ide
o formu, zákon pozná listinu o vydedení napísanú vlastnou rukou poručiteľa, listinu o vydedení nenapísanú
vlastnou rukou poručiteľa a listinu
o vydedení napísanú vo forme notárskej zápisnice. Listina o vydedení
musí obsahovať konkrétne dôvody

PREDAJA
OBECNÉHO MAJETKU

vydedenia, pričom tieto musia byť
podložené a preukázané skutočnosťami opísanými v listine o vydedení.
To znamená, že nestačí ak poručiteľ
v rámci listiny o vydedení uvedie jeden či viacero dôvodov uvedených
v zákone a tieto bližšie nevysvetlí,
resp. neopíše. Takáto listina by v prípadnom súdnom spore neobstála, keďže nespĺňa zákonné náležitosti.

Viac informácií na www.malelevare.sk
alebo na tel. 0918 784 812
Obec Lozorno
v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti na
ustanovenie §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje
zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno –
nebytový priestor o celkovej výmere podlahovej
plochy 29,55 m2 určený pre prevádzkovanie
obchodu alebo služieb ( aktuálne prevádzkovaný
ako stávková kancelária )- umiestnený na 2.NP
stavby– tribúna a šatňa (bez súp. č.) zapísanej na
LV č. 963, k.ú. Lozorno vystavanej na parcele
č. 8880/902 ( Športové námestie)
na základe obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a
dostupné na úradnej tabuli Obce Lozorno a na internetovej
stránke Obce Lozorno www.lozorno.sk. Podmienky sú tiež
dostupné na Obecnom úrade Lozorno, Hlavná 1, 900 55
Lozorno a ich kópia môže byť poskytnutá za úhradu
nákladov na ich tlač alebo kopírovanie.
Súťažné návrhy sa doručujú na adresu Obecného úradu
Lozorno, Hlavná 1, 90055 Lozorno alebo osobne do
podateľne Obecného úradu najneskôr do 10.06.2019 do
skončenia úradných hodín.

Iné dôvody vydedenia ako ustanovuje zákon nemožno použiť. V súvislosti s jednotlivými dôvodmi vydedenia je taktiež potrebné uviesť, že
tieto musia existovať v čase spísania
listiny o vydedení, inak nemôže dôjsť
k platnému vydedeniu. Po spísaní listiny o vydedení môže dôjsť k náprave
rodinných vzťahov medzi poručiteľom a vydedeným potomkom. V takom prípade môže poručiteľ listinu
o vydedení zrušiť viacerými spôsobmi, a to fyzickým zničením listiny
o vydedení, jej písomným odvolaním,
či zahrnutím osoby prv vydedenej ako
dediča v neskoršom závete.

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

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

15-0130

redakcia:

Vydedenie

15-0127

MALACKO

Stupava

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

Stredné Slovensko
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30.000
39.250
38.600
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26.500
52.000
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29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
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

15-0024

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

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

Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com
www.radokov.sk

~ 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.

KANALIZÁCIA?

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

UPCHATÝ
ODPAD?

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

16-0034

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

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

16-0059

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

10-0020

západné Slovensko
BV
Bz
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Hc
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LV
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zM

~ 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

16-0011

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

3
SLUŽBY

OČNÁ OPTIKA
MALACKY
Záhorácka 15B (oproti AFK)

VÝNIMOČNÝ
TÝŽDEŇ ZLIAV
27. 5. – 31. 5. 2019

VŠETKY
DIOPTRICKÉ RÁMY

-50%

PRI KÚPE KOMPLETNÝCH OKULIAROV

0918 734 397

www.oftalens.sk

10-0111

ODBORNÉ MERANIE ZRAKU
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

YI
KUV
OVOVTNIN
NRA
EJ OB
15-0054

ZD
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SLUŽBY, BÝVANIE

VSTAVANÉ
SKRINE

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhr.diely,
všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

» Predám 2-izb byt v Ma
- Juh, 1. posch., 50 m2, +
pivnica, cena 75.000 €.Tel.
0948091425
» Predám 3-izbový byt na
prízemí na ul. 1. mája v Malackách (vnútroblok oproti
Gymnázia).Tel. 0918723764
» Predám 3-izb byt v Ma,

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

www.mavet.sk

15-0014

0905 324 657

komínov

VŠETKO

PRE VÁŠ DOM

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
TOP KVALITA

0907 304 888

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

ZĽAVAEZ
ER

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

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

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

zber - výkup autovrakov

2400

OD

1200

21EU0R

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

3x

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

15-0004

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

Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Frézovanie

16-0095

BENÁTSKE
STIERKY

-61%

10-0096

0

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA

AKCIA

16-0047

63-0007

908 9

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

CIA
R
E
Z
N
9
I
79 46

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

Veľké Leváre

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

OD

900

20EU2R

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
letáky) cena 0,08 EUR/kg
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

VÝRAZNÉ
Z¼AVY
DO KONCA
MÁJA

EUROOKNÁ A DVERE

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

63-0003

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

Tel.: 0910 644 981

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

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

Gen. M.R. Štefánika 36

• sádrové
• vápennocementové

fasádne
lešenie
Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Malacky

STROJOVÉ
OMIETKY

39R
4EU

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

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

16-0029

» Predám Honda civic diesel r.v. 97 naj 315 tis km, STK
05/20, metalíza, alu disky,
cena 690 €.Tel. 0915221018

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

0907 721 667, Malacky

16-0002

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

Vstavané skrine Ondrúš

1600

Pripomíname si smutné
piate výročie úmrtia našej
milovanej mamičky, babičky Anny Švaralovej zo Studienky, ktorá
nás navždy
opustila dňa
30. 5. 2014. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami
a ostatná rodina.

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

16-0087

Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť, ale
v našich srdciach budeš
navždy
žiť.
Dňa 23. mája
uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, tatko a dedko Peter Špoták z
Malaciek. S láskou na Teba
spomínajú manželka a deti
s rodinou. Kto ste ho poznali, prosím venujte mu tichú
spomienku.

ZĽAVA -30%

10-0042

19. 5. 2019 uplynul 1 rok, čo
nás navždy
opustila naša
mamička, babička a prababička Jana
Valentová z Malaciek. So
žiaľom spomínajú dcéry a
syn s rodinami. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.

1600

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

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

1600

Občianska
riadková
inzercia

32-0075

5
SLUŽBY

VÝSTAVA MODERNÉHO
UMENIA V MALACKÁCH!
V Malackách v dňoch
6. 6. 2019 – 29. 6. 2019
sa budete môcť zúčastniť výstavy
moderného umenia. Traja umelci
Albert Chamraz, Alena Šikulová
a Mário Chamraz pre vás pripravili
viac ako 40 exponátov od sôch,
malieb po umelecké solitéry, ktoré
budete môcť vidieť v Mestskom
centre kultúry (MCK).

16-0189

Vernisáž začína 6. 6. 2019 o 17.00 h
príhovorom a programom. Prvýkrát
v Malackách budete môcť vidieť aj
nadrozmerné diela a obrazy veľkých
formátov od tejto trojice. Čas im dal
priestor pripraviť sa, preto si netreba
toto kultúrne podujatie nechať ujsť
a aj spoznať túto trojicu umelcov!
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ŠKOLA

» Prenajmem 1,5-izb byt v
Zohore, nájom 330 €/mes,
dlhodobo.Tel. 0944212052
» Ponúkam na prenájom
1-izb byt v centre Ma, 37
m2, 8/8 posch, balkón na
medziposchodí, teplý a slnečný byt, voľný ihneď.Tel.
0905838397
» Dám do prenájmu 1 izbu,
kuchynku, spoloč.kúpeľňa,
Studienka.Tel. 0908074634
» Prenajmem 3-izb tehlový byt v centre Ma, prízemie, komplet prerobený a
zariadený, cena 600 € /
mes. vrátane energií.Tel.
0905421617
» Dám do prenájmu 1-izb RD
vo Veľkých Levároch, bez
detí.Tel. 0919191018
» Dám do prenájmu 1-izb
byt Ma centrum, plne zariadený.Tel. 0944447531
» Prenajmem 2-i. byt v MA
0908593047
» Prenajmem 1-izb. byt v
RD so samostatným vchodom v Stupave. Cena 350
€/mes. vrátane energií. Tel.
0910380831
» 2izb. Byt Samostatná
izba na prenájom Malacky
0907242906
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
» Predám RD v Studienke, cena 68.000 €.Tel.
0904697404
» Predám novostavbu RD
bungalov na pozemku 460
m2 v obci Malé Leváre (Agátová alej). Bližšie informácie.Tel. 0917823463
» Predám 4i dvojpodlažný,
dvojgeneračný RD v Brodskom na 16,6 á pozemku,
garáž, prístavba, bazén, 2x
studňa, 0908776508
» Investičná príležitosť –
predaj RD s 2 bytmi (1 je prenajatý na dobu neurčitú) v
blízkosti centra Malaciek.
Cena 98 600,- Eur, 0905
526 832.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

Málokto u nás stavia alebo kupuje
nehnuteľnosti za peniaze z igelitky, len
tak. Väčšinou, najmä mladí ľudia, si na
stavbu berú hypotéku alebo iný druh
pôžičky. Pri sumách, ktoré si zriadenie
domova vyžaduje, je to však záväzok
nezriedka na celý život.
Nikto z nás netuší, ako bude na tom
so zamestnaním, príjmom či zdravím
o rok, o päť rokov. Dom či byt však budeme splácať ešte o tridsať, možno štyridsať rokov. Predpokladajme, že nie je
veľa domácností, ktoré si také starosti
robiť nemusia a pôžičky na podobné
„nákupy“ si berú vlastne iba preto, že
sú pre nich vlastne výhodné. Súbežné
aktíva ich výšku zároveň prekrývajú.
Tam je akékoľvek poistenie iba zbytočným nákladom.
Štandardne si v bankách môžete
poistiť úver na bývanie pre prípad
úmrtia a invalidity. Tie sú v lacnejších základných balíkoch poistenia.
V drahších balíkoch máte aj poistenie
práceneschopnosti či straty zamestnania. Pri poistení úveru si treba zvážiť aj to, či nemáte už životnú poistku s
krytím rovnakých rizík ako vám banka
ponúka vo svojej poistke. Ak máte v
životnej poistke krytý úraz, smrť či ne-

zamestnanosť, stačí túto poistku vinkulovať v prospech banky a nemusíte
uzatvárať novú poistku. Navyše životná poistka máva zvyčajne vyššie sumy
krytia aj viac krytých udalostí.
Ďalším dôležitým faktom pri rozhodovaní je, že poistenie úveru sa
vzťahuje len na jeden konkrétny úver a
poistná suma kopíruje váš nesplatený
zostatok úveru. Čo je podstatný rozdiel
oproti životnej poistke.
Ak ste sa rozhodli pre poistenie
splácania hypotéky, máte na výber dve
možnosti. Buď si toto poistenie dojednáte v banke alebo v poisťovni. Ak sa
rozhodnete priamo pre banku, tak na
prvý pohľad to môže byť výhodnejšie.
Či už v znížení úroku, ako sme spomenuli vyššie, alebo pre lepšie podmienky samotného poistenia z hľadiska
ceny za mesiac. Poistenie k hypotéke v
tomto prípade vybavíte priamo v banke a nemusíte nikam chodiť. Na druhú
stranu, mali by ste zvážiť aj dôležitejšie
podmienky.
Poistenie v poisťovni môže byť z
finančného hľadiska úplne porovnateľné, no môže priniesť napríklad širší
okruh poistných udalostí a miernejšie
podmienky pre ich splnenie. Na rozdiel
od poistenia v banke zároveň platí, že
poistenie dojednané v externej poisťovni zahŕňa poistenie splácania nielen
konkrétnej hypotéky, ale všeobecne
finančných záväzkov.

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ
AKCIA

UŽITE SI
VIAC VOĽNÉHO ČASU
Fúkač HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným 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
Robotická
výkon 86 m/s.kosačka

SILA PRE PERFEKTNÉ
VÝSLEDKY
HUSQVARNA
AUTOMOWER
310
JARNÁ AUTOMOWER®
365 €

Akciová
cena:väčších
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka
na kosenie
Bežnáveľké
cena:plochy
389 €
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne
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 %.

AKCIA

CELOROČNE NÍZKA CENA

Fúkač HUSQVARNA 525BX

» red

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
Reťazová
HUSQVARNA
445 4,3 kg, fúkací
■
Objem valcapíla
25,4 cm³,
výkon 0,9 kW, hmotnosť
Výkonná
86 druhej
m/s. generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov,
výkonpíla
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri
Akciová
cena:
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má
výklopné
viečka nádrží.
Bežnáúroveň
cena: emisií.
389 €
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú

365 €

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly, ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory

Výkon 2,1 kW, kosačka
dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty
Robotická
a reťaze 4,9 kg
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

■

395 €

Akciová
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy
1600cena:
m². Kosačka je
Bežná cena:
435 €
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
Navštívte
predajňu:
farebnýmnašu
krytom
kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

CELOROČNE NÍZKA CENA

INŠTALMONT IN s. r. o., Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

2 399 €

Navštívte našu predajňu:
Reťazová
píla HUSQVARNA 445

Ceny sú iba
odporúčané
vrátanepre
DPH.všestranné
Akcia platí použitie
do 5. 6. 2019.
Výkonná
píla
druhej generácie
pre zákazníkov,
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
ktorí
ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
zabez
štartovaciu
šnúru, má upozornenia.
pomalšom
výklopné viečka
nádrží.
špeciﬁ
káciuzatiahnutí
a vybavenie
predchádzajúceho
Husqvarna
X-Torq® znamená
nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií.
Motor
je
registrovaná
ochranná známka.
Copyright
Všetky
práva vyhradené.
■
Výkon ©
2,12019
kW, Husqvarna
dĺžka lištyAB
15"(publ).
(38 cm),
hmotnosť
bez lišty
a reťaze 4,9 kg

395 €
KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019.
cena: neustále
AkciováHusqvarna
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť
Bežná
cena:
435 €
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo
zmeniť
dizajn,
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyrightnašu
© 2019
Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
Navštívte
predajňu:

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ
PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk
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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,
špeciﬁkáciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

15-0071

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

Naša stavba sa dostáva do záverečnej
fázy. Je najvyšší čas myslieť na jej dlhodobé zabezpečenie tak, aby sme si
budúce bývanie aj pokojne užili. Stať
sa totiž môže naozaj kadečo.

15-0039

Malé námestie, 3/4 posch.,
77 m2, + 6 m2 loggia smerovaná do vnútrobloku,
pivnica 3 m2, dom po kompletnej rekonštrukcii fasády a strechy, cena 121.900
€.Tel. 0903158851
» Predám 3-izb byt v Studienke, prerobený, tichá
lokalita, cena 78.000 €.Tel.
0911231582

Poistenie je takmer nevyhnutnosť

15-0002

Občianska
riadková
inzercia

7
SLUŽBY

Vo vaFich
sluab?ch:
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27. M%JA — 1. J:NA 2019

SpolofnosJ Malacky Auto zJskala od Allianz Slovensk? poisJov2a OCENENIE TOP DEALER
za roky 2013, 2015, 2016, 2017 a 2018.

Malacky Auto, s. r. o., Pezinsk? 37, Malacky, W: www.malacky-auto.sk
E: kia-predaj@malacky-auto.sk, T: 0948 303 226
E: kia-servis@malacky-auto.sk, T: 0948 303 224

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., je na rok 2016
nosite,om najprestJanejFieho ocenenia PLATINUM PRESTIGE
pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

15-0003

Kombinovan? spotreba paliva 4,6—7,4 l/100 km, emisie CO2. 121-169 g/km. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.
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BÝVANIE, SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou
• Izolácia bez tepelných mostov

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám farebné jazierkové ryby od 0,5 €.Tel.
0907214673
» Predám ovos, raž, ošípané jatočné, cena dohodou.
Tel. 0905695828
» Predám mäsové kurčatá na ďalší chov 1-týž/1
€, 2-týž/1,50 €, 3-týž/2 €,
4-týž/2,50 €, živé na zabitie 1,90 € / kg a očistené
2,90 € / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206 783.Tel.
0908151966
» Predám volieru pre vtáky
rozdelenú na 2 časti, s rozmermi bez nožičiek v 150 š
150 h 50 cm, komplet zariadenú, treba vidieť, cena 150
€, Ma.Tel. 0907585736

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

STAVEBNÉ
PRÁCE

INZERCIA

0917 850 155
danobacek@gmail.com

www.annastudio.sk

0908 979 469

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

CHUDÍK -

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY
SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

0908 469 134

10-0031

tel.: 0944 958 096

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

PONÚKAM
PREPRAVU
A SŤAHOVANIE
do 3,5 tony
0908 881 710

15-0132

-10%

(pri Galante)

a:
ponúk

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

63-0055

AKCIA

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c

MAGRA - STAV
STROJOVÉ OMIETKY
ZATEPLOVANIE FASÁD
Slavomír Marcinových
+421 905 803 936 / magrastav@gmail.com

16-0181

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

75-24
41-0017

499 €

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

KLIMATIZÁCIA

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

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

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

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

www.klimatizacia.info
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16-0060

STAVBA
08 STAVBA08

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

36-0010

389 €

16-0021

339 €

07

» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt, 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Predám vnútorné garážové státie a murovanú
pivnicu 6,27 m2 v obytnom
dome Florian v Malackách.
Tel. 0944601276
» Prenajmem parkovacie
miesto v Malackách na
Ceste mládeže pri dome č.
5889.Tel. 0948091425

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

CELKOVÉ CENY

16-0136

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

A ZIMNÉ ZÁHRADY

10-0008

» Predám pozemok v priemyselnej zóne v Zohore
784 m2, cena 28 € / m2.Tel.
0944601276
» Predám stav.pozemok o
výmere 53 árov v Moravskom Sv Jáne určený na
výstavbu rodinných domov , el., voda, kanlizácia
pri pozemku, 15,- EUR/m2,
0908776508
» Predaj pozemku 3800m2
v priemyselnej zóne Malaciek so zjazdom z hlavnej
cesty. Cena 65,-Eur/m2,
0905 526 832.

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

15-0004

06

06 POZEMKY / predaj

PLASTOVÉ OKNÁ

16-0035

POZEMKY - PREDAJ

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

8
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Nový

Renault KADJAR
SUV značky Renault

Za

299 € mesačne
5 rokov záruka Renault vrátane servisu
Ponuka platí od 5. 2. do 28. 2. 2019. Reprezentatívny príklad financovania Renault Fair Lízing Plus platí pre model Renault KADJAR Edition TCe 140 GPF: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 5,55% p. a. na 5 rokov a pri
financovanej hodnote 12 774 € zaplatíte 60 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 287,74 € (a s ZP vo výške 298,30 €). Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy
je 60 € a RPMN = 13,36 %. Celková suma s havarijným a PZP poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte, je vo výške 17 959,20 €. Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Zmluvná záruka Renault
5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault KADJAR: spotreba 4,0 – 7,5 (l/100 km), emisie CO2 115 – 139 (g/km). Uvedené spotreby paliva
a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

JMÉNO NEBO
LOGO
Ulice, Město 5482, MALACKY, tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099
IDM-CAR
spol.
s DEALERA,
r. o., Priemyselná
Tel.: +421 123 456 789, Fax: +421 123 456 789
www.dealerweb.sk

15-0020

Renault
doporučuje
Renault
odporúča

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

15-0133

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
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BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia
» Predám kladivkový šrotovník.Tel. 0908155768
» Darujeme 3-mesačné
mačiatka, Kostolište č.d.
187.Tel. 0903668021
» Predám kačice 3-týž, aj s
matkou.Tel. 0902687710
» Predám farebné karase, koikapre, poradím.Tel.
0903825378
» Predám mladé biele hrdličky. 0910162463
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Každá druhá tehla 44 Eko+
ZADARMO

11

» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» KÚPIM JELENIE DANČIE
ZHODY A TROFEJE ZVERY.Tel.
0904177812
» Kúpim staré mince, bankovky, pohľadnice, knihy.
Tel.: 0903 753 758
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758
DEŤOM
12 DEŤOM 12
» KTO DARUJE RODINE V
TAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII
OBLEČENIE OBUV ŠKOLSKÉ
POMÔCKY HRAČKY DROGÉRIU POTRAVINY ĎAKUJEM T.Č
0948710036
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám sústruh na železo a stĺpovú vŕtačku.Tel.
0911239058
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» PREDÁM OBLEČENIE 1 € ZA
1 KUS. PÁNSKE DÁMSKE DETSKÉ.Tel. 0944199764
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
» Hľadám prácu murársku, maliarsku, úprava
terénu, vývoz odpadu.Tel.
0910301533
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

zakúpite u zmluvného partnera

STAVEBNINY FASÁDIČKA

16

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

0917 455 121

Poľná cesta 9, Malacky

MA19-21 strana -
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15-0002

» Som 42r.muž a hľadám
sympatickú kamarátku do
50r. 0944526517

11
SLUŽBY

                 
             

NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU.

KAMENÁRSTVO Janko
JARNÉ ZĽAVY

1-hrob - africká impala: 1000 €
2-hrob - africká impala: 1200 €

Robíme
nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
najlacnejšie
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie Bez zálohy
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma
Záruka
www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959
15 rokov

15-0088

Kauza Cervanová, hl. kamera relácie
Pod lampou), Peter Konečný (filmový
kritik, šéfredaktor kinema.sk), Patrik
Herman (investigatívny novinár, moderátor TV Markíza) a Ladislav Shadex
Mladí videomakeri sa môžu s vi- Bóna (youtube strategy manager, videami prihlasovať do súťaže už v jej deo špecialista).
treťom ročníku. Novou výzvou je naGenerálnym partnerom tretieho ročtočiť do 15.júla 2019 maximálne dvojminútové video na tému: „BOLA TO níka súťaže je Slovenská sporiteľňa,
ktorá má v pláne ponúknuť vybranému
NÁHODA?“
videomakerovi spoluprácu. Novinkou
RECfruit (www.recfruit.sk) je súťaž je aj hlasovanie verejnosti – ktokoľvek
vo videotvorbe určená pre začínajú- bude môcť podporiť svojho favorita priacich videomakerov vo veku od 12 mo na webovej stránke súťaže.
do 26 rokov. Na výhercov čakajú ceny
v hodnote viac ako 4000 eur. Navyše,
Za súťažou RECfruit stojí content mar12 najlepších účastníkov získa na svo- ketingová agentúra ContentFruiter, ktoju tvorbu aj odbornú spätnú väzbu od rá si uvedomuje, že na Slovensku je nešesťčlennej poroty, ktorú tvoria Peter dostatok príležitostí, ktoré by ponúkali
Bebjak (režisér filmu Čiara, Trhlina), možnosť mladým tvorcom videí uchytiť
Tomáš Sysel (kameraman filmu Můj pes sa v brandži, pričom dopyt po kvalitKiller a i.), Ján Meliš (produkcia filmu ných videomakeroch stúpa.

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

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

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

63-0006

V súťaži pre mladých videomakerov zabojuješ o atraktívne ceny a názor odbornej
poroty.

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

16-0134

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

63-0018

Natoč video, ktoré ťa posunie.

MA19-21 strana -
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HLAVU HORE / SLUŽBY

Jednoduché a zložité

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

V čom sa odlišujú veci jednoduché a To prvé akoby nám hovorilo, že žijezložité? Jednoduché výrobky sa ľahko me so zlým a to druhé o jednom duchu. Pre nás kresťanov je to Duch svätý,
ovládajú.
Anselm Grün ho niekedy nazýva aj čisNapríklad tablet alebo Google. Iba po- tým prameňom. Mnohí ľudia hovoria o
tiahnete prstom a počítač robí bez toho, tom, ako sa im život zjednodušil, keď ho
aby ste zadávali zložité kódy. Zadáte slo- odovzdali Bohu. Už sa netrápili stratévo a Google vám ho vygúgli. Vo vnútri sa giami, ktoré im denne diktovalo ich ego.
s tým asi inžinieri riadne natrápili, ale Naučili sa počúvať Boží hlas a nasledovať
ho. Poviete si aké jednoduché. Ale nie je
zvonku je to jednoduché.
Alebo taký Federer – behá a odráža to tak. Mnohí to pochopili až ako múdri
raketou loptičky. Úplne jednoduché, keď starci, po ceste plnej pádov a bolesti.
Jednoduchosť života je v redukovasa na to človek pozerá. Za tou jednoduchosťou sa však skrýva veľký talent a dri- ní, vzdávaní sa vecí a osobných ambícii,
na. Spomínam si na učiteľov – tí, čo boli v v oslobodzovaní sa od svojho ega, od
danej disciplíne výborní (Anton Puškár, očakávaní, ktoré na nás kladú druhí ľuMichal Harant, Milan Zeleny, Anselm dia.
Mnohí zločinci hovoria, že sa osloGrün), nám vysvetľovali veci veľmi jednoducho. Veľa bolo takých, čo tomu vô- bodili až keď ich chytili a uväznili.
bec nerozumeli a rozprávali tak zložito, Oslobodili sa od zla, ktoré ich ovládalo,
zjednodušili si svoj život. Rovnako, ako
že sme im nerozumeli ani my.
Cesta k jednoduchosti je teda zlo- tí, ktorým sa podarilo skoncovať so závisžitá a náročná. Aj náš život je niekedy losťou na alkohole, drogách, hazardných
zložitý. Komplikujeme si ho často tým, hrách, peniazoch, sláve, úspechu, kaže sa nevieme zastaviť, stíšiť a rozpoznať riére, snahe byť „dokonalý pred svetom“
to, čo je podstatné. Ľuďom behá v hlave a ďalších veciach, ktomnožstvo myšlienok, reagujú na rôzne ré im komplikovali
podnety, trápia sa pre veci, ktoré vôbec život. Cesta k jednoza to nestoja. A potom stretnete človeka, duchosti nie je jedktorý žije v prítomnosti, jednoducho je, noduchá, priama a
prijíma veci také aké sú a žije najlepšie ľahká. Ale stojí za to.
ako vie. Nestrachuje sa z budúcnosti, Jedno – duchý život
netrápi sa pre minulosť, ktorú už nemôže je lepší ako zlo
– žitý.
napraviť. Žije – tu a teraz.
Všimli ste si zloženie slov, o ktorých
hovorím? Zlo – žitý a jedno – duchý?
» Ján Košturiak

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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

...spoľahlivosť, r ýchlosť, čistota...

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

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

16-0107

www.kamenarstvo-bocan.sk

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

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

EKASA riešenia
Máte už vybrané vaše EKASA riešenie?

U nás ho nájdete.

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

v pohodlí Vášho
domova

V hotovosti aj na splátky
od 25 € / mesačne
vrátane internetu.

aj diabetické
a mykotické nohy
Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

Miriam
tel.: 0915 677 453

Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky

tel.: 0905 329 541 / e-mail: maros.zvac@zvacsystems.com / www.zvacsystems.com

MA19-21 strana -
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15-0129

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

1-hrob od 1140 € • 2-hrob od 1440 €

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

0903 349 274

Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

AKCIA NA ROK 2019

SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

KONSAD

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

51-0119

Chcete si
podať
inzerát?

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

ESLINGEROVÉ VÝMENA POPRUHU NÁTER

16-0044

0905 859 679

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

DREVENÉ ROLETY

16-0014

INZERCIA

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

15-0026

13
SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

Prijmeme s nástupom
ihneď na TPP

Deviatakom! Rád spievaš, hráš a tancuješ?
Páči sa ti muzikál? Môžeš ho študovať.

VODIČA VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKA (3,5 t)
● Miesto výkonu práce: Malacky, Továrenská ulica.
● Mzda: 850,- EUR + odmeny a prémie, zálohy,
stravné lístky, zvýšenie základnej zložky mzdy
po skúšobnej dobe.
● Jednozmenná prevádzka.
● Bezproblémové parkovanie.

0901 784 691 // ondrej.bizik@zinkpower.com

15-0131

Ponúkame voľné pracovné miesto pre mužov
v Malackách. Pracovná doba od pondelka do
piatku. Dlhodobá práca na trvalý pracovný
pomer. Nástupný plat je od 750 € netto, záleží
na vašich schopnostiach. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.
Viac info na tel: 0918 445 908

15-0128

10-0043

Hľadáte prácu? Pridajte sa k nám.

Hľadáme strojníkov výroby
do cementárne v Rohožníku

MUZIKÁLOVÉ KONZERVATÓRIUM
Viac na: www.alkana.sk, 0905 - 565220
Škola sa nachádza v blízkosti
ŽST Lamač, Batkova ul. 2, Bratislava

15-0117

2. kolo prijímacích skúšok dňa 14. júna 2019

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.

MA19-21 strana -
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36-0093

v bratislavskej Dúbravke vyhlasuje

14
SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE

Aj narodené deti stoja za slovo

Do TPP

PRIJMEME

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

ofotravel@gmail.com
0917 466 250

VODIČA
VP sk. D

Nástupný plat od

1600 €
brutto

Značkový servis a predaj
automobilov v Malackách

Spoločnosť zaoberajúca sa úpravou
vody so sídlom v Lozorne príjme
do zamestnania pracovníkov na pozície:

SERVISNÝ TECHNIK
Požiadavky: elektrotechnické vzdelanie,
vodičský preukaz sk. B.
Nástupný plat 900 EUR brutto.

prijme mladých absolventov stredných
škôl s automobilovým zameraním na pozície

PRIJÍMACÍ TECHNIK

ELEKTROTECHNIK

do autoservisu

PREDAJCA NOVÝCH
AUTOMOBILOV

Požiadavky: stredoškolské
elektrotechnické vzdelanie s maturitou,
práca v administratíve.
Nástupný plat 1000 EUR brutto.

Tel.: 0903 417 795

Kontakt: 0915 973 529

do autosalónu

MA19-21 strana -

16-0194

(Malacky).
Mzda od 800,- €
v závislosti od dĺžky
úväzku.
Nástup možný ihneď.
+421 903 753 025

16-0172

ÚČTOVNÍKÚČTOVNÍČKA

14

10-0052

0901 714 410

Prijmem do
zamestnania
na pozíciu

16-0191

Stupava a okolie
Mzda 900 € brutto
+ variabilná zložka

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a
typ školy podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu
pedagogických zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
• ovládanie štátneho jazyka § 11 zákona č. 317/2009 Z.z.
• znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti
• znalosť práce s počítačom (Word, Excel, práca s internetom a i.)
• ochota vysokého pracovného nasadenia
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný životopis
3. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
5. Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy
6. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
7. Preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako 1 mesiac)
8. Súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum a miesto podania prihlášky:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10.
júna 2019 do 12,00 h na adresu: Obecný úrad Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 172, v
zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.
Ďalšie informácie:
tel.: 0905 819 331, e-mail: info@obecplaveckystvrtok.sk

16-0036

Prijmem do TPP

38

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/
riaditeľky Základnej školy so sídlom v Plaveckom Štvrtku.

» ib

CIA AUTOMECHANIKA
R
E
Z
N
I
7 063

0905

Obec Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 172 v súlade s ustanovením § 4 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

15-0020

Jeden z dní, ktoré sú pred nami v
najbližšom týždni, sa tradične volá
Medzinárodný deň detí. O ňom sa tiež
už popísalo dosť. Poďme však na to
inak. Zas ide o jeden z dní, ktoré by
mali byť nie raz do roka, ale každý
deň.
Vo väčších mestách sa dieťa v
rodine už vo veľkej miere dostalo na
úroveň batožiny. Ráno naložíme,
odvezieme, vyložíme, popoludní privezieme, potom zavezieme ešte na
nejaké krúžky večer zas na noc dovezieme domov. Čas prežitý v aute na
zadnom sedadle sa deťom predlžuje,
komunikácia s rodičmi skracuje a samotné dieťa sa postupne stáva sirotou
v hoci aj navonok dobre fungujúcej
rodine.
Množstvo moderných štúdií preukázalo, že kvalitne strávený čas s
deťmi ako je napríklad spoločné číta-

nie, spoločné stolovanie, rozhovory či
iné aktivity vo dvojici má na ne veľmi
pozitívny vplyv. To isté platí aj pre láskavosť a citlivosť rodičov voči deťom.
Výskumy však upozorňuje na to, že
iba viac času automaticky neznamená aj viac osohu pre deti. Deti by nemali žiť pri nás, ale s nami. A platí to
aj v obrátenom garde.
Je šanca reštartovať naše návyky - áno, blíži sa Medzinárodný deň
detí. Ale ak ho budeme vnímať iba
ako príležitosť po roku opäť raz vziať
deti na zmrzlinu či kolotoč, radšej to
ani nerobme. Deti nás potrebujú stále, aj keď málokedy nám to povedia.
A to je vážny signál na zamyslenie –
čím menej toho deti rodičom povedia,
tým viac sa od seba navzájom rodina
vzďaľuje. Zaujímavým paradoxom je,
že to platí pre všetky vekové kategórie, teda aj vtedy, keď už deti predstavujú dospelú generáciu, no majú ešte
žijúcich rodičov.
Takže – nestačí iba žiť pre deti.
Oveľa viac ocenia, ak budeme žiť s
nimi. A nielen na MDD, ale aj každý
deň po ňom.

16-0187

Koľko sa toho už popísalo o deťoch
ešte nenarodených. Veď v poriadku, ale prečo nie aj o tých už narodených? O deťoch, ktoré sú zdravé, žijú v ekonomicky i sociálne
dobrom prostredí, no chýba im to
hlavné – otec, matka, rodina. Nie
iba v rodnom liste.

Výberové konanie
riaditeľa/riaditeľky ZŠ v Plaveckom Štvrtku
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ZA ŽIVOT / ZAMESTNANIE

Aká matka je tá pravá

NA POZÍCIU

ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA
do prevádzky
ŠH Malina, Sasinkova 2, Malacky

0911 357 558

» Mária Raučinová, Fórum života

INZERCIA

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

0905 859 679

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

PRÍJMEME
VODIČA SK. C

16-0192

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

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, fyzická
zdatnosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, flexibilita,
ochota vzdelávania sa. Základy s PC vítané.
Nástup možný ihneď.

Mzda od 700 € - 1 000 €

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

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

Požiadavky:

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

Bližšie informácie:

15-0035

15-0132

» ZODPOVEDNÝ
» SPOĽAHLIVÝ
» BEZÚHONNÝ
» PLAT 800 €
A DOHODA

PRIJME IHNEĎ
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
• STROJNÍKA energetických zariadení
• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
• ELEKTRONIKOV

PRIJMEME ŠOFÉRA

» DENNÝ ROZVOZ
» PLATNÉ DOKLADY
» PRAC. LOZORNO

0907 699 989

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

PRIJMEME
ZÁHRADNÍKA/ZÁHRADNÍČKU

16-0188

Prijmem
IHNEĎ do TPP
AUTOMECHANIKA
nákladných vozidiel
Malacky
Mzda 900 € brutto
0911 787 656

Dohoda o vykonaní práce 4 € / h brutto. Tel.: 0902 965 920

Slovenská Grafia a.s.

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky
Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk, tel. kontakt: 034/778 20 90,
www.ttcontrols.sk alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101
po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00

Prijmeme pani na upratovanie kancelárskych
priestorov v Malackách 8 – 10 h týždenne

10-01112

Mzda: 4,80 € / h brutto + odmeny.

10-0110

Druhá diskutujúca jednoznačne
stavala na biologických predpokladoch ženy, no vzťah k dieťaťu, ako aj
vytvorenie materského cítenia pripisovala rovnako sociologickému prostrediu. Ukázalo sa, že absolutizovaním či
už biológie alebo sociológie sa vzďaľujeme pravde o človeku. Naše biologické a pohlavné nastavenie do veľkej
miery predurčuje naše poslanie, alebo ho aspoň naznačuje, no vplyvom
prostredia, výchovy a prežitých skúseností môžeme neakceptovať svoju
materskú a otcovskú úlohu aj napriek
vytvoreným podmienkam. Materstvo
a otcovstvo sa pritom môže realizovať
aj nebiologickým spôsobom formou
darovania sa, služby spoločenstvu,
čo nepopiera potenciálny biologický
základ. Spor teda nastáva až vtedy, ak
jedna zo stránok neuznáva prítomnosť
oboch zložiek – biologickej aj sociologickej – pri definovaní materstva.
V hľadisku zostalo ticho, ktoré
sa dalo priam krájať, keď jedna z prítomných – mladá príťažlivá dáma

– vstala a otvorene hovorila o svojej
mame, ktorá ju „odvrhla“. Spolu so
sestrou prežili celú mladosť v detskom
domove. Viacdetná matka sa vtedy
rozhodovala o potrate. Hlas sa jej pri
rozprávaní zadrhával hnevom a výčitkami. Moderátorka diskusie sa ju snažila upokojiť otázkou, či nie je, rada, že
žije. A tu zrazu zaznela nečakaná odpoveď. „Nie. Bola by som radšej, keby
ma potratila.“ Aké hlboké zranenie
muselo toto dievča prežiť, keď si dnes
volí alternatívu smrti?
Po diskusii sa pri mne zastavila
moderátorka. Keď zistila, že som z organizácie, ktorá sa venuje ochrane
života, povedala: „No ale mali by sme
rešpektovať jej vôľu.“
Zarazila som sa. Rešpekt až po
prah smrti? Tá dievčina potrebuje pomoc, sprevádzanie životom, objaviť istotu, nádej a zmysel existencie. Máme
jej ponúknuť smrť iba preto, že jej výčitkami zastretý zrak nevidí pozitívnu
hodnotu bytia? Áno, môže byť niekto
poznačený aj materstvom s nulovým
či dokonca záporným znamienkom.
Ale ešte stále ide o matku. Nesnažme
sa na základe zranených citov meniť
chápanie materstva, majme vždy na
mysli jeho krásu v úplnom obraze.
Materstvo nie je mýtus. Naopak, je to
zdroj života.

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

MA19-21 strana -

15

52-0082

Nedávno som sa zúčastnila na
verejnej diskusii k téme materstva. Organizátor sa rozhodol dať
priestor dvom viac menej protichodným názorom. Jedna z diskutujúcich zastávala stanovisko, že
matkou je len tá, ktorá sa stará o
dieťa, teda nerozhoduje o tom primárne biológia ženy.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

Dojel jsi ze zakázky
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Možnosť výhry 300 €

OBNOVA STRIECH
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sk
info@konstrukter. - 0905 218 177

Tel.: 0908 914 180

Komunikatívna znalosť
Nemeckého jazyka
Platné povolenie
na prepravu zvierat

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

85_0348

32-0063

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!

Facebook: aiwsk

ponúkame celoročnú
prácu na turnusy
plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko
cesta a bývanie ZADARMO

Práca na živ
Práca
živnosť
živnos
nosťť (For
((Formulár
Formul
mulár
ár A1)
- ubytovanie zabezpečené
Požadujeme:
- zodpovednosť
- 2 až 4 členná partia
(jeden z partie musí ovládať AJ)
- vlastné auto
- prax a znalosť v odbore

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

T l 0915 850 620
Tel.:
Mail: infodanska@gmail.com
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t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

Lešenári
a stavbári pozor!

A SADROKARTONISTO
SADROKARTONISTOV

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

www.aiw.sk

ka

0944 720 932

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

PRACUJTE
V DÁNSKU
PRIJMEME 0 EUR/hod.
2
TESÁROV

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

www.fuchs-fleisch.de
job@simon-fleisch.de

NON STOP lin

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

+49/ 15145093826

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

+421 907 780 698
+421 948 672 122

www.facebook.com/alukogroup

94-0020

preprava hovädzieho
dobytka
3000 € - 3500 € brutto

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

85-0005

VODIČ
KAMIÓNA

63-0096

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

85_0359

AKCIA ZĽAVA DO 30%
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