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Smutný slnovrat

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ing. kubaška

UPCHATÝ TEPOVANIE
ODPAD?

• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

KRTKO ZÁHORIE
VÁM VYČISTÍ

0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk
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NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

NONSTOP
0908 151 982

KRTKOVANIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

ROZVOZ
ZDARMA!
Po - Pia: 7.30 - 19.00
So: 8.00 - 13.00
MALACKY, KOZIA 46/B

0917 568 470

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

15-0108

MONTÁŽ A PREDAJ
KRBOV

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

KANALIZÁCIA?

www.cistyodpad.sk

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
51-0355

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, Myslenická 21
Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610
E-mail: info@topkrby.sk

Karol Mikláš

10-0029

www.topkrby.sk

HĹBKOVÉ

52-0008-1

0907 721 667, Malacky

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

16-0047

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

10-0031

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

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

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

OBKLADY A DLAŽBY

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

Je mi ľúto, nesmierne ľúto mladého
človeka, podľa priateľov správneho
chlapca a smútim s nimi i s jeho rodinnými blízkymi. Tak isto si želám
uzdravenie zranených. A spravodlivý
trest pre strelca. Ale, slnovrat tento rok

Ak sa teda radšej ako do minulosti pozrieme do budúcnosti – čaká nás
Deň slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda. Piaty júl je štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom
Deň slovanskej písomnosti a kultúry
ho poznajú v mnohých krajinách. A ak
ho vnímame aj z tejto stránky, určite to
nie je iba sviatok veriacich či kresťanov. Dvojica C+M tak či onak ovplyvnila aj to, že dnes môžeme hovoriť o našej
kultúre a kultúrnosti. Aj keď často viac
so smútkom, skepsou, ako s hrdosťou.
Ale na tom svätci vinu nenesú. To spôsobili iní a a najmä samozvaní „svätí“ našich čias. Možno práve v rámci
kultúrnosti, v jej mene a v zmysle jej
zachovania by nám nadchádzajúci veľký sviatok
mal vnuknúť silu povedať týmto svojvoľne „nanebovzatým“ dosť. Ale
to už sviatočne neznie,
najvyšší čas zaželať
pokojný a skrátený
pracovný týždeň.

10-0020

Tentoraz sa na slnovrat u nás
umieralo. Na zábave. To je veľmi
zvláštna súvislosť – musieť umrieť na
zábave. Len preto, že niekto s veľkými komplexmi nosieva so sebou tajne
a bez povolenia malú zbraň. Sebavedomí muži ju nepotrebujú, chráni ich
ich česť a zmysel pre spravodlivosť.
Slabosi sa ňou oháňajú čoraz častejšie.
Lebo ich život riadia iné ako základné ľudské hodnoty. Ale – asi je v tom
naozaj nejaký symbol - počas letného
slnovratu vraj bývali extrémne aktívni
práve démoni a bosorky.

na Slovensku zostane v pamäti zlý. Medzitým už bola aj Jánska noc, dúfam,
že krajšia, veselšia.

15-0005

Je za nami. Leto so smutným začiatkom. Pritom to bol kedysi pradávno
sviatok, sprevádzaný tými najbujarejšími oslavami. A zrodom nového života. Za starých čias sa veľa detí rodilo
práve deväť mesiacov po slnovrate.
Dieťa, počaté v tento deň, malo veľmi
vysokú pravdepodobnosť, že prežije,
keďže sa narodilo už do jari.
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Zrejme ste už
počuli, že sa Andrej
Kiska rozhodol začať
spoluprácu s našim
hnutím OĽANO tak,
že poza chrbát ľudí
v hnutí dlhodobo
lákal Veroniku Remišovú, aby prevrátila
kabát a prešla do jeho strany.
Nakoniec sa mu to aj podarilo a ľudí v
tíme hnutia OĽANO, ktorí robili roky všetko pre úspech Veroniky a častokrát na svoj
vlastný úkor, to veľmi zamrzelo. Mňa mrzí
najmä neférový prístup bývalého prezidenta Kisku. Na jednej strane všade do médií
opakovane hovorí, ako veľmi mu záleží na
spolupráci s našim protikorupčným hnutím, ale v skutočnosti mimo kamier robí
pravý opak a robí všetko, aby nášmu hnutiu
ublížil.
Podnikal som 13 rokov, zamestnával
som 2 tisíc ľudí, platil najvyššie dane so
všetkých slovenských živnostníkov, ale
nikdy som neoslovil ani jediného zamestnanca z mojej konkurencie, lebo by mi to
pripadalo veľmi nefér. A mohol som, bol to
najľahší spôsob, ako konkurencii ublížiť a
získať vlastný prospech. To ale charakterný
človek nikdy neurobí ani nepriateľovi a už
dupľom nie človeku, o ktorom verejne hovorím, že ho považujem za blízkeho partnera.

Veď to je tak absurdné, ako keď by Váš priateľ, s ktorým chodíte cez deň na pivo, Vám v
noci vykrádal úrodu v záhradke.
Nuž, čo už. O Veronike a aj Kiskovi si
ľudia urobia obraz sami. Moju dôveru Andrej Kiska týmto krokom stratil a bude si
ju veľmi ťažko získavať späť. Doteraz som
mu vždy, až slepo, veril. Dnes viem, že jeho
slová zďaleka nemusia byť vždy v súlade s
jeho skutkami. Mrzí ma to, ale zodpovednosť káže, že napriek tomu spolupracovať
musíme a ja určite nebudem tým, kto napriek dýke od chrbta povýši vlastné sklamanie nad záujem Slovenska.
Už len ako doslov - spolu s Veronikou
odišli aj štyria nenápadní naši poslanci. V
ich prípade to je vlastne „pochopiteľné“. U
nás vždy platí totiž pravidlo, že ak sa chce
poslanec znova poslancom stať, tak musí ísť
z konca kandidátky
- ale odtiaľ sa prekrúžkuje za poslanca
len ten, kto štyri roky
makal. No a to oni neboli, tak si našli iného,
po chrbte koho sa do
parlamentu opäť
prepašujú.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

A ZIMNÉ ZÁHRADY
389 €

západné Slovensko
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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
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51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
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HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

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

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

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

2

2 399 €

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

KONSAD

MA19-26 strana -

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 %.

Navštívte našu predajňu:
Reťazová
píla HUSQVARNA 445

~ 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)

Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

1 599 €

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

CELOROČNE NÍZKA CENA

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

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

■

16-0107

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

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

365 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

499 €

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.
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

CELKOVÉ CENY

339 €

UŽITE SI
VIAC VOĽNÉHO ČASU

Fúkač HUSQVARNA 525BX

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

41-0017

Stupava

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

AKCIA

CELOROČNE NÍZKA CENA

SME PRVÁ FIRMA,

Malacky

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ

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

redakcia:

Kiska nezačal ako fér chlap
031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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SLUŽBY

Akčná ponuka
platná od 26. 6. do 16. 7. 2019

VEĽKÁ LETNÁ
Á
SÚŤAŽ

VÝMENNÉ
MIESTO
BOMBIČIEK

Pri nákupe nad 30 € získavate možnosťť
zaradenia do losovania o hodnotné
že
ceny. Orion pripravil do súťaže
viac ako 1000 cien.
Súťaž prebieha
od 1. 7. d
od
do 31. 8. 2019.

29,99
11,49

> fľaša 8,8 l
> 4 poháre STRAW
> stojan

ZADARMO

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

MALACKY, JILEMNICKÉHO 1190/8A

PREZENTAÈNÝ
-10%
*

10.07.2019

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

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

10-0135

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

*
-10%

-10
%*

ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

FARBY LAKY IFFKA

Bratislava • Malacky

* PRI NÁKUPE
NAD 10 EUR Z¼AVA

MA19-26 strana -
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10-0137

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

15-0150

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

15-0136

k zásobníku SOVA alebo 8,8 l
filter alebo vložka

15-0009

sada
so stojanom

fľaša
s kohútikom
SOVA 5,2 l

4
ZDRAVIE / SLUŽBY

» Predám Ford Focus 2, 1,8
TDCI, 85 kW, modrá metalíza,
r.v. 2006, plná výbava, nové
letné pneu s aluminium.diskami, zimné s diskami, cena
2400 €.Tel. 0907721667
» Predám VW Golf V r.v. 2005,
naj. 240 tis km, čierna farba,
letné pneu na elektrónoch,
zimné na diskoch, výmena
oleja a filtrov 05/2019, nebúrané, vo výbornom technickom stave, 2. majiteľ, cena
3500 €.Tel. 0948091425
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim havarované alebo

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

16-0211

• 1-hrob od 990 €
LETNÁ • 2-hrob od 1300 €
AKCIA všetky

ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h
15-0021

www.kamenarstvo-jablonove.sk

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

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

» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

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

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

Tak tíško odišla duša Tvoja,
že nestihol si ani povedať
zbohom rodina moja.

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

adrian.hurban@centrum.sk

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

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

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

www.melltrading.sk // 0907 154 850

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

Dňa 5. 7. 2019
si pripomíname
10.
výročie, čo
nás navždy
opustil pán
Jozef Chmela z Kostolišťa.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti.

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

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

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ
Dňa 2. 7. 2019 uplynú 2 roky,
čo nás vo veku 52 rokov navždy opustil

ŠTEFAN BERTOVIČ
z Lábu.

S láskou a bolesťou v srdci spomína
mama Helena, sestry Eva a Terézia
s rodinami, priatelia a známi.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.

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

Dňa 6. 6. 2019 sme si
pripomenuli nedožitých
80 rokov manžela, otca,
starečka a prastarečka

ŠTEFANA BOBOTA zo Závodu,
zároveň 28. 6. sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia.
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S láskou spomína manželka,
a deti s rodinami.
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0908 469 134

16-0136

Žiarila z Teba
láska a dobrota, budeš
nám chýbať
do konca života. Dňa 3.
7. 2019 uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil Jozef Volek
z Malých Levár. Spomínajú
manželka, dcéra Danka a
syn Ivan s rodinou a ostatná
rodina.

Montáž
kamerových
acích
a zabezpeèovacích
zariadení

16-0226

Dňa 1. 7. 2019
si pripomíname
29.
výročie úmrtia dcéry a
sestry Eriky
Burclovej z Gajar. Spomína
celá rodina.

nápojov obsahujúcich cukor a sladkostí.
Dôležité je sledovať počet porcií za
deň, ktoré sa skladajú z presne stanovených zložiek a nevynechávať porcie.
Okrem pravidelnosti v jedení, samozrejmosťou je dostatok spánku, aspoň 7 hodín denne, dostatok tekutín a vyhýbanie
sa nadmernému prijímaniu kofeínu. Diéta má tri fázy:
Prvá fáza trvá dva týždne a je zameraná na zníženie príjmu sacharidov. Organizmus sa tak naštartuje k rýchlejšiemu
spaľovaniu. V tejto fáze sú vylúčené cukry, aj tie v ovocí, obilniny. Príjem bielkovín je zvýšený. Okrem regulácie krvného
tlaku, dochádza k zníženiu hmotnosti a
aj psychicky je pozorovať prísun energie.
Druhá fáza trvá dva mesiace a je už
voľnejšia na prísun sacharidov, vrátane
ovocia a výrobkov z celozrnnej múky.
Sladkosti, sladké pečivo a biely cukor je
naďalej obmedzený. Okrem úbytku kilogramov, poklesu krvného tlaku, laboratórne vidieť zlepšenie hladiny krvného
cukru a cholesterolu.
Tretia fáza vlastne predstavuje zdravý životný štýl. Je predpokladom, že výsledky z
predchádzajúcich fáz a
novovytvorené
stravovacie návyky vyústia do
zdravého životného štýlu.

16-0016

SPOMIENKY

Diétu DASH zostavili lekári a vedci z
amerického Národného ústavu pre
srdce, pľúca a krv, čo je jeden z Národných ústavov zdravia patriacich pod
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA.
Osem rokov vyhrávala rebríček diét,
uznaných odborníkmi. Skratka DASH z
anglického Dietary Approaches to Stop
Hypertension, znamená vo voľnom preklade „diétne odporúčania na zastavenie
vysokého krvného tlaku“. Ale prax ukázala, že efekt je oveľa pestrejší a znižuje
krvný tlak, riziko srdcového zlyhávania,
hladinu cholesterolu, výskyt srdcového infarktu a mozgovej porážky, výskyt
cukrovky a zlepšuje jej kompenzáciu,
progresiu obličkových ochorení a ýskyt
obličkových kameňov, výskyt depresií a
hmotnosť.
Práve zníženie hmotnosti o 5 - 15
kilogramov spravilo diétu tak populárnu. Základom DASH diéty je konzumovať potraviny, ktoré zasýtia bez toho,
aby vám dodávali nadbytočnú energiu.
Dôležitý je dostatočný príjem bielkovín,
staviť na „zdravé tuky“ a potraviny s prirodzene nízkym výskytom soli. V praxi
to znamená dostatok zeleniny, ovocia a
celozrnných výrobkov, nízkotukové potraviny, ryby, hydina, strukoviny, orechy,
rastlinný olej, obmedzenie vysokotukových potravín – mastné mäsá a výrobky
z nich, plnotučné mliečne výrobky, kokosový a palmový olej, denne dostatok bielkovín - ryby, hydina, tvaroh, obmedzenie

16-0123

SMÚT. POĎAKOVANIE
Ďakujeme
za odprevadenie na
poslednej
ceste našej
drahej Anny
Novotovej z Malaciek, ktorá nás opustila dňa 22. 06.
2019 vo veku nedožitých 63
rokov. Zároveň ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary na pohrebe 26. 06.
Smútiaca rodina.

Diéta DASH – 8 rokov číslo 1

16-0035

Občianska
riadková
inzercia
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Vedeli ste, že reuma je druhým najčastejším ochorením vedúcim k invalidite? Poznáme stovky reumatických
ochorení. Aké sú ich varovné signály, kedy navštíviť reumatológa a ako upraviť životný štýl, ak ňou už trpíme, nám
prezradila MUDr. Michala Frandoferová, ktorá pracuje v reumatologickej ambulancii Nemocnice Malacky.

Reuma ako jej ľudovo hovoríme. O aké
chorenie vlastne ide?
Reuma nie je jedno ochorenie, ale súbor
viac ako 300 rôznych ochorení. Mohli by sme
ich rozdeliť na dve veľké skupiny. Zápalové
reumatické a nezápalové – degeneratívneho a metabolického pôvodu.
Ako nám môže reuma ovplyvniť život?
Reuma je jedným z najčastejších dôvodov,
prečo sa ľudia stávajú invalidmi, patrí jej
dokonca nelichotivé druhé miesto, hneď za
srdcovo-cievnymi ochoreniami. Dochádza k
poškodeniu pohybového aparátu, nielen
kĺbov, ale i svalov, šliach a mäkkých tkanív.
Vznikajú kĺbne deformity, ktoré obmedzujú
možnosť sebaobsluhy. Pacient často
potrebuje používať barly, korzety, anatomické vankúše, invalidné vozíky a pomôcky na
uchopenie predmetov.

môže genetická predispozícia. Prejavom
ochorenia je však obvykle kombinácia
genetickej predispozície a vplyvu vonkajšieho prostredia. Medzi hlavné nepriaznivé
faktory, ktorých vplyv sa dá eliminovať
úpravou životného štýlu, patria opakované
úrazy kĺbov, ich neprimerané preťažovanie,
fajčenie, alkoholizmus, emocionálny stres,
infekcie, nadváha a obezita.

✆ 0908 728 081

Dá sa reuma vyliečiť? Ako by sme mali
upraviť životný štýl?
Keďže nie je známa presná príčina vzniku
reumatických ochorení, nie je vždy možné
pacienta úplne vyliečiť. Cieľom liečby je
zlepšenie kvality života pacienta potlačením nepriaznivých prejavov a vplyvov

INZERCIA

K MUDr. Frandoferovej sa môžete objednať
telefonicky prostredníctvom Call centra na
tel. čísle 034/28 29 700 alebo osobne v
Klientskom centre v rámci nemocnice.

Inzerát, ktorý predáva

0905 387 063

0905 859 679, 0908 979 469

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
ZD

15-0054

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

51-0001

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

16-0195

Aké sú rizikové faktory reumatických
ochorení? Je reuma dedičná?
S akými problémami k vám pacienti
Za vznik väčšiny reumatických ochorení najčastejšie prichádzajú?

Najčastejším dôvodom návštevy sú
pretrvávajúce bolesti pohybového aparátu.
Varovné príznaky, ktoré by si mal pacient
všímať, sú opuchy kĺbov, výrazná ranná
stuhnutosť, bolesti kĺbov aj v pokoji, ale aj
celkové príznaky ako únava, slabosť,
nechutenstvo, zvýšená teplota. Toto sú
dominantné príznaky asi najznámejšieho
reumatického ochorenia – reumatoidnej
artritídy. Dôležitá je aj prevencia. Pri spozorovaní príznakov ochorenia treba navštíviť
reumatológa a tak predísť neskorej
diagnostike. Reumatické ochorenia sa
môžu prejaviť okrem postihnutia kĺbov aj
postihnutím obličiek, srdca, pľúc, očí a
ďalších orgánov.

ochorenia. Dôležitá je aj úprava životného
štýlu. Odporúča sa jesť veľa ovocia, zeleniny,
potravy bohatej na vápnik a vitamín D.
Pravidelným cvičením si udržiavať zdatnosť
postihnutých kĺbov a tým spomaliť
progresiu ochorenia. Pri nadváhe či obezite
je vhodná redukcia hmotnosti.
Existujú pacientske organizácie, ktoré
združujú reumatikov?
Na Slovensku už niekoľko rokov funguje
Liga proti reumatizmu. Na ich webovej
stránke www.mojareuma.sk je množstvo
užitočných informácií, návody ako cvičiť,
zmeniť životný štýl, zoznam reumatológov
na Slovensku, sociálne okienko či fóra na
najrôznejšie témy. Je možné zapojiť sa tiež
do skupinových pohybových aktivít,
pobytov a prednášok, ktoré organizujú.

15-0033

Reuma – postrach mnohých podôb
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Modlitba je nenahraditeľná

Frézovanie

komínov

• 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

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

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

~ 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

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

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

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

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

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

ZNÍŽENIE
CIEN

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

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

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

MA19-26 strana -
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HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
16-0011

» Prenajmem 1,5-izb byt v
Zohore, nájom 330 €/mes,
dlhodobo.Tel. 0944212052
» Prenajmem jednu izbu s
balkónom v rodinnom dome
pre ženu za 130 € / mesiac,
Malacky.Tel. 0908114922
» 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-izb byt
v Malackách centrum, plne
zariadený.Tel. 0944447531
» Prenajmem 3i byt Ma
centrum, Ul. 1. mája, čiastočne zariadený, cena 600
€ s energiami / mes.Tel.
0905597874
» Prenajmem 1-izbový zariadený byt v rodinnom dome,
samostatný vchod, v Malých
Levároch.Tel. 0907480124
» Ubytujem v RD v Zohore,
20 km od Ba 8 ľudí - ideálne partiu, lacno.Tel.
0949345129

63-0003

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

15-0004

» Predám 3-izb byt v Ma,
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 74 m2 na
Veľkomoravskej ulici v Malackách, zrekonštruovaný,
zasklený balkón, murovaná
pivnica.Tel. 0905552695
» Predám 2,5 izb byt - Malacky Juh.Tel. 0908761258
» Predám 3i byt Ma centrum,
Ul. 1. mája, posch. 1/3, cena
110.000 €.Tel. 0905597874
» Predám 3-izb byt v Malackách 64 m2, + balkón, + murovaná pivnica, dispozícia
bytu je predsieň, obývačka,
kuchyňa, 2x spálňa, kúpeľňa s vaňou, samostatné WC.
Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, cena dohodou.Tel.
0949436383
» Predám 3-izb byt v Malackách, tichá lokalita, 71 m2,
cena 99.000 €, volať od 9:00
do 13:00 h.Tel. 0907240195

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

16-0034

03

Poskytujeme doklad o likvidácii

15-0010

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

zber - výkup autovrakov

nášho srdca, aby nás mohol inšpirovať
a viesť po ceste života. Potom aj všetky
naše skutky a práca sa stanú modlitbou.
Keď sa v modlitbe približujeme k
Bohu a hľadáme spoločenstvo s Ním,
nájdeme stále viac aj cestu jeden
k druhému. Naučíme sa žiť jeden pre
druhého. Svätá Matka Tereza, ktorá
sa takmer bez prestania modlila ruženec, sa raz opýtala jedného bohoslovca:
„Koľko hodín denne sa modlíš?“ Seminarista bol prekvapený: „Matka, ja
som od Vás očakával, že sa ma spýtate,
čo robím pre chudobných. Prečo sa ma
pýtate, koľko hodín sa modlím? “ V tom
Matka Tereza vzala jeho ruky do svojich
a povedala: „Syn môj, bez Boha sme
vždy príliš chudobní na to, aby sme
mohli pomôcť chudobným! Pamätaj
si: Ja som len úbohá žena, ktorá sa
modlí. Keď sa modlím, Boh vkladá
svoju lásku do môjho srdca a len tak
dokážem milovať chudobných - pretože sa modlím!“
Ten, kto sa modlí, nikdy neprehliadne blížneho v núdzi. Nech nám preto
žiadny čas nie je vzácnejší ako ten strávený
v modlitbe. Keď vyhráme zápas o modlitbu,
vyhráme všetky ďalšie
boje.

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0016

motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938

Všetko sa dá niečím nahradiť. Len
modlitba sa nedá nahradiť ničím.
Hoci modlitba nie je všetkým, všetko
bez modlitby je ničím.
Modlitba je to najväčšie, najdôležitejšie a najsilnejšie, čoho je človek schopný. Je to prvé prikázanie. A zároveň prvé
povolanie človeka: stáť v modlitbe pred
Bohom, klaňať sa mu. Ako stvorenia
sme vyšli z Božieho srdca, preto aj naše
srdce túži po Bohu, aby prebývalo v
Ňom. Tak ako nás dýchanie udržuje pri
živote, tak modlitba napĺňa našu dušu
Božím životom. Bez modlitby človek
vnútorne zomrie.
Ako však docieliť, aby sa tak inštinktívne, ako dýchame, aj modlitba stala
tou najprirodzenejšou pohnútkou nášho
srdca? Začnime ako apoštoli prosbou:
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11,
1). Pre modlitbu sa musíme vždy nanovo rozhodnúť, otvoriť svoje srdce Bohu.
Modlitba mení človeka, jeho cítenie,
jeho myslenie, jeho rozhodnutia a činy.
Nemecký básnik Angelus Silesius napísal: „Ten, kto sa skutočne modlí, sa
premení na toho, ku komu sa modlí.“
Aj keď niekedy cítime, že naše srdce je
chladné a akoby mŕtve, nie je pokrytectvo pokľaknúť, priznať si svoju neschopnosť modliť sa a jednoducho túžiť
po Bohu. Ak napriek všetkým ťažkostiam, vnútornej suchopárnosti a roztržitosti vytrváme v modlitbe, Boh
nám neodmietne svoju milosť. On
sám túži po tom, aby bol stredobodom

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

Ceny sú
vrátane DPH

Občianska
riadková
inzercia
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MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3 // 0911 690 217, 0905 690 217 // DATOM@DATOM.SK

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
PROFILOVÝ SYSTÉM

PROFILOVÝ SYSTÉM

EUROOKNÁ
HARMONY 82 mm
SMART 76 mm

HRÚBKA RÁMU
92 mm

NOVOSTAVBY // PASÍVNE DOMY // MONTÁŽ // KOMBINOVANÁ PENA SOUDAL
IZOLAČNÉ PÁSKY SOUDAL, ILLBRUCK

WWW.DATOM.SK

15-0002

EFORTE 84 mm
PRESTIGE 76 mm
ARCADE 71 mm

INZERCIA

0905 859 679

OD

OD

34EU5R

1200

21EU0R

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

BONUS
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

900

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

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

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

39R
4EU

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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16-0153

3x

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

OD

20EU2R

15-0039

2100

16-0002

30EU0R

2400

OD

1500

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

1600

1600

-61%

1600

AKCIA

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

7

8
ZA ŽIVOT / BÝVANIE, SLUŽBY

Kampaň za krásu staroby

DOMÁCNOSŤ
09
09 DOMÁCNOSŤ
» Predám 1-ročný plynový
ohrievač vody 120 l, ešte v
záruke, cena 220 €, dohoda
možná.Tel. 0902556032
» Predám veľkú hnedo-béžovú rozkladaciu úložnú
do U-čka sedačku (rozpätie
3,5 m), ako nová, vhodná
do veľkej miestnosti, odvoz
nutný, cena 400 €, len vážny
záujem.Tel. 0903262772

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

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

15-0011

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

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

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

0907 304 888

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
32-0078

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám mäsové kurčatá
4 - 8-týž na dokŕmenie, 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
» Predám tritikal, Plavecký
Štvrtok.Tel. 0915142127
» Predám kačenky 10-týždňové, cena 3,50 €/ks.Tel.
0902687710
» Darujem mačiatka, odber

VŠETKO

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

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

16-0211

v pohodlí Vášho
domova

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

Miriam
tel.: 0915 677 453

STAVEBNÉ
PRÁCE

» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
bytov
» zatepľovanie
domov
» obklady,
dlažby
» montáž
sadrokartónov
0917 850 155
danobacek@gmail.com

JARNÉ ZĽAVY

KAMENÁRSTVO CH&B

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

MA19-26 strana -

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

PRE VÁŠ DOM

16-0014

» 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
» Predám miešačku na 380
V + kábel, cena 350 €.Tel.
0902430875
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

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

15-0004

STAVBA
08 STAVBA08

NUTRIFOOD®

8

» nové pomníky žula a mramorr TERAZ
» rekoštrukcie starých hrobov ZĽAVY
a strojové brúsenie
40%
» betónovanie základov
Kamenárstvo s 20-roč. praxou
0902 576 007
ponúka všetky druhy prác.
AŽ DO

15-0088

» Predám chatu v Ma Nad
Výhonom na 4 ár pozemku,
zast.plocha 20 m2, cena
18.000 €.Tel. 0905438605
» Predám chatu Smolenice,
0908479693

Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

16-0095

07

10-0042

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

10-0008

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

15-0088

» Predám novostavbu RD
bungalov na pozemku 460
m2 v obci Malé Leváre (Agátová alej), nie som RK.Tel.
0917823463
» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605

„Ani výrazný prílev migrantov, ani zmiernenie demografického prepadu.
výrazne vyššia ako predpokladaná Riešenia sa týkajú celého systémového
úhrnná plodnosť nezabráni popu- prístupu naprieč všetkými oblasťami:
lačnému starnutiu našej spoloč- od podpory pôrodnosti cez sociálnu,
nosti.“
rodinnú, migračnú, bytovú i zdravotnú
politiku.
Sú to vážne slová. Citát je zo záverov
Slovenskej štatistickej a demografickej
Napriek tomu, že o kríze demograspoločnosti, ktoré vydala teraz v júni.
fie vieme už najmenej niekoľko desaťročí, doterajšie „opatrenia na centrálZanedbanie reálneho demografic- nej, regionálnej i lokálnej úrovni sú
kého stavu nás totiž vženie do trendu nedostatočné, v niektorých oblastiach
veľmi nelichotivého pre ochranu živo- v podstate žiadne, a niektoré idú proti
ta a ľudskej dôstojnosti: starí ľudia sa reálnej adaptácii na nezvratné demostanú pre nás bremenom, ktorého sa grafické zmeny“. Tieto slová sa vzťabudeme chcieť zbaviť. Pri dnešných hujú na všetky politické reprezentácie
chýbajúcich etických a morálnych zá- – koaličné či opozičné.
sadách a pri stratégiách ekonomickej
efektívnosti nebude ľahké argumenSpolu s politickými stratégiami je
tovať proti eutanázii na želanie (či bez totiž dôležitá aj výchova k úcte k starneho). Už dnes prebiehajú diskusie ším ľuďom. Etika medzigeneračných
spochybňujúce právo na život (nie iba vzťahov – teda ústup od dôrazu na
nenarodeného ale i toho žijúceho) člo- ekonomické a majetkové záujmy, od
veka. Opatrenia na záchranu demogra- individualistických túžob k spoluúfie preto musia byť alternatívou.
časti a zodpovednosti, od osobných
výhod k naplneniu altruistických stráSpráva konštatuje, že populačné nok človeka. Intenzívne šírme lásku
starnutie tu je a bude výraznou črtou k rodičom, starým rodičom, dávajme
budúceho demografického vývoja. príklad starostlivosti. Nehanbime sa
Podľa nej je „nezvratné a nastane s prechádzať po meste s invalidným vopravdepodobnosťou
hraničiacou zíkom, vezmime starkých na kultúrne
s istotou.“ Vieme pritom, že slovo podujatia, do spoločnosti, aby si mladí
„istota“ sa pri štatistických hodnote- zvykli na tvár staroby. Veď raz budú oni
niach vyskytuje zriedkavo. Závery jed- jej nositeľmi.
noznačne hovoria, že začať s populačnou politikou treba hneď, a to aspoň na
» Mária Raučinová, Fórum života

16-0059

Občianska
riadková
inzercia

9
BÝVANIE, SLUŽBY
www.kia.sk

Kia Sportage MAX
Vyžadujte maximum !
CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

2 900 €

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

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk
09-85

30䝖/䜋;䜋36,"

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016
nositeľom najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu
vozidiel KIA na Slovensku !
15-0003

Kombinovaná spotreba paliva 6-8,9 l/100 km, emisie CO2. 157-204 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

VSTAVANÉ
SKRINE
Vstavané skrine Ondrúš

EUROOKNÁ A DVERE

KLIMATIZÁCIA

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

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

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

AKCIA!
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16-0060

www.klimatizacia.info

9

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

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

16-0029

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

63-0007

ZĽAVA -30%

10
ŠKOLA / BÝVANIE

Vysvedčenia svedčiace i nesvedčiace

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám bicykel, rybárske
udice s navijákmi, CO drôt 18
kg, nové čerpadlo, dotyk.telefón nový.Tel. 0915798937
RÔZNE
- INÉ /14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Hľadám prácu murársku, maliarsku, úprava
terénu, vývoz odpadu.Tel.
0910301533
» Doučím nemčinu študentov aj pracujúcich, Malacky.
Tel. 0904264465

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA

16

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.

10-0043

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj poškodené. Tel.: 0903 753
758

VYŽÍNACIE PRÁCE
• mulčovanie • kosenie
• rotavátorovanie

VÝRUB - VÝREZ STROMOV
aj rizikových, ARBORISTIKA

✆ 0902 182 789

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE
fasádne
lešenie
Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

MA19-26 strana -
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24-0037

11

Obec Plavecký Mikuláš v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. a)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov týmto oznamuje, že
stavebné pozemky
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5800, druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2 ,
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5802, druh pozemku Orná pôda vo výmere 706 m2 ,
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5803, druh pozemku Orná pôda vo výmere 709 m2 ,
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5807, druh pozemku Orná pôda vo výmere 711 m2 ,
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5808, druh pozemku Orná pôda vo výmere 707 m2 ,
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5818, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5819, druh pozemku Orná pôda vo výmere 705 m2 ,
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5825, druh pozemku Orná pôda vo výmere 713 m2 ,
• pozemok parcela registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným
číslom 5829, druh pozemku Orná pôda vo výmere 702 m2 ,
vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky pre
katastrálne území Plavecký Mikuláš na LV. č. 2161, sú určené na
odpredaj a budú sa predávať podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v
znení nehorších právnych predpisov,
tj. minimálne za cenu 30,19 €/m2
Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení nehorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu
na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného
majetku obce do
02.09.2019, osobne alebo poštou, do podateľne obecného
úradu v Plaveckom Mikuláši
Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej
forme na Obecný úrad obce Plavecký Mikuláš 307, 906 35
Plavecký Mikuláš 906 35 (za deň doručenia návrhu poštou sa
rozumie deň doručenia poštovej zásielky do podateľne obecného
úradu v Plaveckom Mikuláši)
Podmienky priameho predaja sú zverejnené
a) Na úradnej tabuli obce od 25.06.2019
b) Na internetovej stránke obce Plavecký Mikuláš:
www.plaveckymikulas.sk

15-0148

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Preto by sa vysvedčenie, ktoré sa líši od
očakávaní, nemalo brať ako definitíva,
ale ako námet na prácu s dieťaťom. Tiež
si musíme uvedomiť, že v škole sú rozmanité predmety. Je úplne jasné, že žiak
nemôže vynikať vo všetkých. Žiaľ, náš
systém vyžaduje od žiaka vedomosti vo
všetkých odboroch. Je preto prirodzené,
že hodnotenie nemusí byť vyrovnané.
Pravdou je, že známky zo základnej školy sú čiastkovým kritériom na
prijatie na stredné školy. Aj v tomto je
systém zle nastavený. Nekladie dôraz
na predmety, na ktoré sa bude stredná
škola profilovať. Na druhej strane aj
žiak s vynikajúcimi známkami musí
robiť prijímacie pohovory.
Žiak môže na základe známok
na vysvedčení aj opakovať ročník. Je
správne, ak sa v čiastkových klasifikačných obdobiach vyčerpali všetky
možnosti pred tým, ako sa udelila nedostatočná.
Najdôležitejším v klasickom hodnotení žiakov je prístup rodičov. Najprv
si treba uvedomiť, že spoločnosti nedominujú jednotkári a zlé známky nie
sú definitívou. Druhým predpokladom
je pomôcť deťom nie iba dostať dobrú
známku, ale viesť ich k vzdelaniu, ktoré
im dá v živote oveľa viac ako vysvedčenie. Zároveň však vštepiť deťom pravdu,
ktorú ma naučila moja mama: učíš sa
pre seba.

68-06

možný v auguste, Zohor
0903050130
» Predám mladé biele andulky. 0910162463

Máme za sebou vysvedčenia. Napriek tomu, že existujú možnosti
na modifikáciu hodnotenia žiakov,
stále sa zotrváva na modeli piatich
známok, ktorý je síce ustálený, no v
mnohých ohľadoch zastaraný.
Je v rukách učiteľov, či známka bude
adekvátnym zhodnotením žiackych
výkonov alebo sa stane prostriedkom
trestania. Objektivizácia hodnotenia sa
ťažko dosahuje.
Výsledky žiakov by mali brať rodičia iba ako čiastkový obraz ich schopností. Rozhodujúcim je ich uplatnenie v
ďalšom vzdelávaní alebo v zamestnaní
či záľuba v obľúbených predmetoch. Je
jasné, že ak žiak viacero klasifikačných
období neprospieva, čo vyplýva z dlhodobo nedostatočnej činnosti, nezáujmu,
neschopnosti porozumieť, tak známka
je upozornením, ktoré treba brať vážne a
je dôležité poznať dôvody jej udelenia. V
rukách rozumného učiteľa je zlá známka poslednou možnosťou pred vyčerpaní iných spôsobov pomoci žiakovi.
Ak sa na vysvedčení neobjavili len
jednotky, netreba robiť z toho problém,
vynášať predčasné závery či trestať. Ani
výkon dospelých nie je rovnomerný. Aj
dieťa má nárok znížiť svoj výkon, čo sa
môže odraziť na známke. Dôvody môžu
byť rôzne. Vývinovopsychologické,
záujmové, motivačné, sociálne a pod.
Nie vždy dieťa môže ovplyvniť, že sa
mu nedarilo. Často potrebuje pomoc a
hlavne záujem, motiváciu dospelých.

16-0087

Občianska
riadková
inzercia
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PONÚKA NA PRENÁJOM
2 NEBYTOVÉ OBCHODNÉ
PRIESTORY 60 m2 a 75 m2

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

(vo¾né od 1. 7. 2019)
Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

Pomôžeme Vám

41-0012

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Prenájom 2- izbového bytu s garážou v Stupave.
Čiastočne zariadený (kuchynská linka, spotrebiče, práčka).
Mesačný nájom 380 eur + 120 eur energie.
Kontakt: 0903 277 799

84-0026

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

16-0222

Hotel Atrium
Malacky

4i RD v Záhorskej Vsi
114 0ho0da0 €

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

Martin Strnád
+421 907 069 701

10-0127

+ do

Rodinné domy
Pod lesíkom
už vo výstavbe

15-0142

Borský Mikuláš
Detvianska ulica
Tel.: +421 905 340 056

MA19-26 strana -
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PRÁVNIK RADÍ / ZAMESTNANIE, SLUŽBY
Uzavretie manželstva osobou mladšou ako 18 rokov

16-0208

PONUKA PRÁCE

16-0172

Prijmeme

STROJNÍKA
BAGRISTU

HĽADÁM
PRÍPRAVÁRA
K ZÁMOČNÍKOVI

Možnosť zaučenia,
získania praxe
a strojníckeho
preukazu.
Strojnícky preukaz
4,9 výhodou.
Plat 1000 € a dohoda.

Sekule 0911 597 297

0905 968 472

s praxou. Nástupný
plat 650 € + dohoda

10-0138

0949 238 309

PRIJMEME do pracovného pomeru
ÚDRŽBÁRA (1000 EUR/mes. brutto).
Tel.: 0903 730 423

Práca v stabilnej spoločnosti, ktorá je 20 rokov
na trhu. Nastupný plat 800 € v hrubom.
Bližšie info na t. č. 0911 777 453

Prijmeme
čašníčku

Prijmem do TPP
pracovníkov SBS
na objekt
v Malackách

MA19-26 strana -
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tel.: 0918 900 138

do cukrárne
v Malackách

Plat : 800 € brutto
+ tringelty

TEL.: 0908 120 859

32-0099

Plat 3,50 €/h brutto
+ príplatky

16-0228

Do našej pobočky vo Veľkých Levároch
hľadáme na plný uväzok kolegyňu
s úplným stredoškolským vzdelaním
a VP sk. B s nástupom ihneď.

16-0053

0948 002 614

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky

Mobil: +421 903 704 166 ~ Email: biznisgroup@biznisgroup.sk

15-0151

HĽADÁME
aktívneho dôchodcu
na rozvoz koláčov
Malacky - Bratislava
400 €/mesačne,
80 - 90 hodín

16-0125

Práca na TPP. Ponúkame: nenáročná práca vhodná aj pre absolventa, 2-zmenná prevádzka
(ranná, poobedná, víkendy voľné), bez dopravy. Požadujeme: zodpovedný prístup k práci.
Operátorka výroby - plat: mes. 717,- €/brutto (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu
nadčas, za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,70 €, príspevok na dopravu, príspevok
na čistenie OOPP, po skúšobnej dobe 732,- €/brutto + variabilná zložka brutto 62,- €/brutto.
Vodič VZV - plat: mes. 856,- €/brutto (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu nadčas,
za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,70 €, príspevok na dopravu, príspevok na
čistiace OOPP, po skúšobnej dobe + bonus 73,- €/brutto

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

41-0027

0917 466 250

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vykládka, nakládka kamiónov • Obsluha VZV
• Vizuálna kontrola obalov • Vyskladnenie a zaskladnenie materiálu do a z regálov •
Manipulácia s komponentmi v rámci skladu a výrobnej haly • Práca so skenerom •
Zásobovanie montážnej linky komponentmi.
Požiadavky na zamestnanca: Základné vzdelanie • Obsluha vysokozdvižného vozíka.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Mzda od 856 EUR + variabilná zložka
po skúšobnej dobe 73 EUR.
Zamestnanecké výhody, benefity: Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti •
Bonusový systém • Príspevok na dopravu, dochádzkový bonus, príspevok na čistenie
oblečenia • Sociálny program • Pravidelné platové navýšenie.
Miesto práce: Továrenská 15, 901 01 Malacky. Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď.
Budeme kontaktovať iba vyhovujúcich uchádzačov.
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie:
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01 Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.

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

200 € s energiami
16-0225

ZĽAVA:

Manipulant VZV - Skladník

16-0227

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

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

Prijmeme do Malaciek operátorky výroby a vodičov na VZV

Prenajmem
izbu na stanici
v Kútoch

TEPOVANIE
HĹBKOVÉ
• dôchodcovia
• ZŤP

úradnej povinnosti rozhodne (aj bez podaného návrhu), že takéto manželstvo nebolo
platne uzatvorené. Manželstvo sa potom
považuje za neuzavreté. Nebude sa rozhodovať o neplatnosti manželstva a stane sa
platným, aj keď neboli splnené zákonné
podmienky pre jeho platnosť, ak do vyhlásenia manželstva za neplatné bude odstránená okolnosť, ktorá mala za následok
neplatnosť uzatvoreného manželstva. Na
okolnosť, ktorá má za následok neplatnosť
uzatvoreného manželstva sa nebude prihliadať, ak manžel alebo manželka, ktorí
boli v čase uzatvorenia manželstva maloletí starší ako 16 rokov, už dovŕšili 18. rok
veku, alebo ak manželka otehotnela. Takéto manželstvo sa bude považovať za platne
uzatvorené. Uzavretie manželstva maloletým starším ako 16 rokov, s ktorým vyjadril
súhlas súd, je veľmi dôležité aj z hľadiska
spôsobilosti tejto maloletej osoby na právne
úkony. Uzavretím manželstva takýto maloletý snúbenec alebo obaja maloletí snúbenci nadobúdajú plnoletosť, a teda aj spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ak
už raz takýmto spôsobom bola plnoletosť
nadobudnutá, nestráca sa ani v prípade
zániku manželstva, a ani v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné.

16-0231

Zákon o rodine umožňuje uzavrieť
manželstvo aj osobe mladšej ako 18 rokov, musí však byť staršia ako 16 rokov.
Uzavretie manželstva takejto osoby musí
súčasne povoliť súd. Nedostatok veku snúbencov je okolnosťou, ktorá vylučuje vznik
platného manželstva. Manželstvo nemôže
uzatvoriť maloletý. Pokiaľ by nastala situácia, že by manželstvo uzatvoril maloletý,
ktorý ani nedovŕšil 16. rok veku, vôbec
nemožno uvažovať o platnom alebo neplatnom uzatvorení manželstva, ale pôjde
o zdanlivé, putatívne manželstvo, t. j. neexistujúce. Manželstvo od začiatku vôbec
nevzniklo, a teda nevyvoláva žiadne právne následky. Zdanlivé manželstvo nemôže
súd vyhlásiť za neplatné, pretože nevzniklo
a neprichádza do úvahy jeho konvalidácia,
t. j. odstránenie okolnosti, ktorá vylučuje
uzatvorenie manželstva, aby bolo považované za platne uzatvorené. Výnimočne,
ak je to v súlade s účelom manželstva,
môže súd povoliť uzavretie manželstva aj
maloletému. Podmienkou je, že maloletý
snúbenec je starší ako 16 rokov. V prípade
dodržania presne stanovených zákonných
podmienok je možné povoliť uzavretie
manželstva, aj keby obaja snúbenci boli
maloletí, ale staršie ako 16 rokov. Snúbenci
sú povinní k žiadosti o uzatvorenie manželstva okrem iného doložiť aj rozhodnutie
súdu o povolenie uzatvoriť manželstvo. Ak
by snúbenci, z ktorých jeden alebo obaja
sú maloletí, ale starší ako 16 rokov uzatvorili manželstvo bez súhlasu súdu, bolo by
neplatné. V takom prípade súd zo svojej

10-0001
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15-0146

Pracovná doba: krátky/dlhý týždeň.
Hodinová mzda 4 EUR brutto + príplatky
za sobotu,nedeľu a sviatok.
Viac info: motelm@motelm.sk,
0948/226 959, 0905/483 270

ofotravel@gmail.com
0917 466 250

VODIČA
VP sk. D

Nástupný plat od

7 € /h
v čistom

Hľadáte prácu? Pridajte sa k nám.
Ponúkame voľné pracovné miesto na pozíciu
UPRATOVAČKA v Autopriemyselnom parku
Lozorno. Dlhodobá práca na trvalý pracovný
pomer. 3-zmenná prevádzka. Nástupný plat je
od 500 € netto, záleží na vašich schopnostiach.
Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.
Viac info na tel: 0918 445 908

15-0147

45-0008

10-0134

HĽADÁME POMOCNÚ
SILU DO KUCHYNE

10-0046

Mzda 630 € brutto + bonusy
Kontakt:
p. Alföldyová, 0918 642 081, riaditel.svj@seniorville.eu

(zámočník, inštalatér, tesár)
• mzda od 11€/h. + dié
20€/deň • práca na rakúsku
PZ • príspevok na ubytovanie
a cestovné náklady • Nutné
ovládať nemecký jazyk

Mahax Slovakia, s.r.o.

PRIJMEME

OPATROVATEĽKU

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

Pre viac info: 0948 732 714

Do TPP

16-0225

Seniorville Jablonové
hľadá do TPP s možnosťou ubytovania

Práca
v Rakúsku

Mzda: 850 € brutto
Tel. 0905 923 923

Kompletne zaškolíme
pracovníka na ručnú
autoumyváreň

14
ZAMESTNANIE

Obec Malé Leváre prijme do prac. pomeru
UČITEĽA/-KU primárneho vzdelávania
s nástupom od 1. 9. 2019.
Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odb. zamestnancoch a v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

PRIDAJ
SA
K
NÁM!
HĽADÁME SESTRU DO NAŠEJ

Svoju žiadosť môžu uchádzači posielať:
Základná škola č. 10, 908 74 Malé Leváre
alebo mailom: zs.malelevare@gmail.com,
príp. telefonicky: 034/779 51 30

SESTRA

16-0224

Znalosť anglického jazyka výhodou. Plat v zmysle
zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády 202/20017.

• náborový

CORMET, spol. s r.o.,

• mzda

906 35 Plavecký Peter 131

príspevok

849,06 – 1 049,40 € (podľa dosiahnutého vzdelania)

• mzdové

zvýhodnenie za prácu v sťaženom prostredí, za nočnú prácu, prácu
v sobotu, nedeľu a vo sviatok

príjme zamestnancov na pracovnú pozíciu

• možnosť

výberu oddelenia podľa preferencií: interné, geriatrické, chirurgické,
OAIM, komplex operačných sál

KVALIFIKOVANÝ STAVEBNÝ PRACOVNÍK

s dokladom na obsluhu stavebných strojov

MURÁR

ČO TI PONÚKAME?

Požadované vzdelanie: SŠ/SOU
Náplň práce: riadenie a obsluha stavebných strojov
a zariadení, murárske práce pri stavbe a rekonštrukcii
budov
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: júl 2019
Mzda: 1100 € / mesačne brutto

e
• Naberieš cenné skúsenosti vo svojom odbore
•
• Tvoji najbližší dostanú zľavu pri platenej zdravotnej
votnej starostlivosti
•
•
• Prispejeme ti na DDS
• Kartu MultiSport, nech si stále fit
• ...a viac dovolenky!

POMOCNÝ PRACOVNÍK V STAVEBNÍCTVE

KTO SME?

Požadované vzdelanie: SOU/ZV
Náplň práce: prípravné a dokončovacie stavebné
práce
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: júl 2019
Mzda: 950 € / mesačne brutto

Našich 400 zamestnancov sa stará o takmer 100
00 000
obyvateľov v regióne. Máme päť lôžkových oddelení,
delení,
é centrum
desiatky odborných ambulancií, špičkové očné
unkami.
a venujeme sa inovatívnej liečbe kmeňovými bunkami.

Tak čo, pridáš sa k nám?

Ponúkame: stabilné zamestnanie s možnosťou rastu,
dobré pracovné podmienky

Ozvi sa nám na:

veronika.arpasova@medirexgroup.sk
Viac info na:

www.nemocnicamalacky.sk

MA19-26 strana -
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Životopis so žiadosťou posielajte na adresu:
halacova@agropartner.sk
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EDITORIÁL / SLUŽBY

prijme do pracovného
pomeru:

���������

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

�����������������
IBA ZA 228€

- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

1 osoba a pobyt !!!
Pre dôchodcov iba za 178€
����������������������������103€

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396

www.oravskahoraren.sk

OBNOVA STRIECH

85-0005

34-0112

32-0079

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

27-0084

Cena zahŕňa ubytovanie,
plnú penziu, výlety, program.

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno

Slovenská firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

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

BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
NON STOP lin
BITÚMENOVOU LEPENKOU
ka

ŤAŽNÉ

0944 720 932

ZARIADENIA

t ZÁRUKA MINIMÁLNE
20 ROKOV
VYKONÁVAME OPRAVY:
t
NAJLEPŠIA
CENA
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
t ŽIADNA ZÁLOHA
obnova plochých striech technológiou COPERNIT t PRVOTRIEDNA
záruka minimálne 20 rokov
KVALITA

85_0433

0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

16-0229

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny
splátky od 35 €

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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16

63-0054

ZĽAVY AŽ DO 30%

