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MALACKO
Týždenne do 25 500 domácností

• upratovanie

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

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

BENÁTSKE
STIERKY

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

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

10-0020

www.cistyodpad.sk

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

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

16-0010

NON STOP

15-0011

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

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

www.upchaty-odpad.sk

10-0043

NONSTOP
0908 151 982

KRTKOVANIE

0915 213 700

0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk

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
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10-0135

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

VÁM VYČISTÍ

UPCHATÝ
ODPAD?

10-0008

10-0031

www.annastudio.sk

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

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

KRTKO ZÁHORIE

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

0917 568 470

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

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

94-0091-1

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

52-0008-1

0908 437 079

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

Karol Mikláš

TEPOVANIE

ROZVOZ
ZDARMA!

• čistenie kožených
sedačiek

Najlepší výber KOTLOV

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

HĹBKOVÉ

10-0029

Úcta je uznanie vážnosti, autority nich zjavne nepodstatnými občanmi
niekoho, hodnoty niečoho. Úcta je štátu.
Jeden z vás, vážení čitatelia, nedávteda do istej miery aj akceptácia.
no okrem iného do redakcie napísal, ciNaopak, neúcta je iba tak nanajvýš tujem: „Úctu alebo neúctu k slovenskej
prejavom samoudelenej si nadradenos- reči je poznať na každom z nás denne,
ti, povýšenectva, neochoty zaoberať sa podľa ochoty naučiť sa správne spinejakými inými záujmami a hodnota- sovne rozprávať, je možné aj povedaťmi, ako tými vlastnými. Okrem iného vtáka poznáš po perí a človeka po reči.
Ľahúčko sa vykrikuje som presloven„biznisu“, samozrejme.
V našej spoločnosti nám chýba ský, ale ťažko môže byť niekto presloschopnosť úcty, úctivosti. Ťažko ju ča- venský, ak neovláda alebo si nechráni
kať od politikov egoistov a kariéristov, spisovnú slovenčinu (samozrejme ak
tí majú tak akurát vzťah k peniazom a študoval na slovenských školách) - k
k moci, ani tu vlastne nemožno vravieť tomu je potrebné viac námahy ako len
o úcte, skôr o znásilnení systému, ktorý slovná pretvárka!“ Nuž a platí to nielen
im moc iba prepožičal, určite nie však o úrovni poznania jazyka. Platí to o
bez výhrad daroval. To je totiž princíp spoločenskej úrovni ako takej, je to o
demokracie, u nás roky ignorovaný. Ak úcte a neúcte.
Účet by mal vystaviť volič, lenže
by politici mali úctu k občanom, plnili
by a splnili by svoje predvolebné sľuby mnohí z voličov už tiež stratili úctu k
a neobmedzili by sa iba na ľúbivé lži a sebe samým. Takže, ako z
rozdávanie úplatkov zo štátneho roz- toho von? Jednoducho –
počtu, teda, z nášho spoločného ma- uznávať vážnosť, niekojetku. Ale to by museli mať najskôr úctu ho prirodzenú autoritu a
aj sami k sebe. Zatiaľ nám predvádzajú hodnoty čohokoľvek čo
iba neúctu – k sebe samým, k sebe na- hodnoty má.
vzájom medzi politickými stranami, k
Nech sa vám
sebe ako opozícia a koalícia a k nám, darí – s úctou
občanom štátu, ktorý majú zverený do
rúk – nami, tými spomínanými no pre
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

15-0108

ing. kubaška

15-0005

O úcte i neúcte

10-0042
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InzercIa

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

Malacky

Stupava

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.
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0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Myslite na svoje
zdravie a chudnite
pod odborným
dohľadom
s programami

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

adrian.hurban@centrum.sk

KLIMATIZÁCIA

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

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

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
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40.000
30.000

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

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

v pohodlí Vášho
domova

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

Miriam
tel.: 0915 677 453

Stredné Slovensko
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Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

ZĽAVA -30%

16-0211

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

Vďaka tlaku tieňového ministra
vnútra za OĽANO Gábora Grendela
ministerka Saková nakoniec odvolala
šéfa piešťanských hasičov. ZodpovedPredstavte si, že by niekto pobe- nosť je však aj na pleciach prezidenta
ral státisíce eur zo štátnych dotácií hasičov Alexandra Nejedlého, preto
vďaka tomu, že sfalšuje váš podpis by svoju funkciu mal opustiť aj on. Čím
alebo zneužije vaše osobné údaje. Šéf skôr, tým lepšie.
hasičov z Piešťan založil národný zväz
bobistov len vďaka tomu, že zo 48 nič
Na 400-miliónový pochybný tennetušiacich hasičov urobil členov tohto der ministerstva obrany na vozidlá
zväzu. O ničom takom však títo hasiči 4x4 zase upozornil tieňový minister
nevedeli, a keď sa to dozvedeli, kona- obrany za OĽANO Jaroslav Naď. Podnie ich šéfa nahlásili na polícii a oboz- mienky súťaže, ktoré stanovilo minisnámili s ním aj ministerku vnútra, a terstvo pod vedením SNS, totiž spĺňalo
tiež prezidenta Hasičského a záchran- len vozidlo od jediného výrobcu, ktoré
ného zboru Alexandra Nejedlého.
navyše nebolo overené v bojových misách. Vďaka upozorneniam Jara Naďa
Po dlhých mesiacoch naťaho- Úrad pre verejné obstarávanie pozastavania prezident hasičov A. Nejedlý vil tento pochybný tender a prebieha
nepochopiteľne nepotrestal šéfa pieš- jeho vyšetrovanie.
ťanských hasičov, ale krajského šéfa
v Trnave, pretože vraj nedostatočne
Toto sú výsledky práce hnutia
oboznámil svojich podriadených o OĽANO za posledný týždeň. Strážime
ochrane osobných údajov. Šéf piešťan- vaše peniaze a nebojíme sa poukázať
ských hasičov navyše zostal vo svojej na korupciu.
funkcii napriek rozhodnutiu discipliĎakujeme, že stojíte za nami.

VSTAVANÉ
SKRINE

16-0016

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

nárnej komisie, podľa ktorej sa dopustil podvodného konania a mal by byť
zbavený funkcie.

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

16-0014

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Minulý týždeň
sa predstaviteľom
hnutia OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO) podarili dva
veľké úspechy.

16-0060

redakcia:

STRÁŽIME VAŠE PENIAZE
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

MALACKO

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

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

MA19-28 strana -

2

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

16-0035

16-0053

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

Vybavenie
cestovateľskej lekárničky
Medzi cestovateľmi je najčastejším
rizikom hnačka a úpal. Aby ste sa vyhli
možným problémom a po cestovateľskej lekárničke siahali čo najmenej, doJej obsah záleží na krajine, do ktorej držiavajte prísnu osobnú hygienu zacestujete, na dĺžke pobytu a dostup- meranú na čistotu rúk. Rovnako dbajte
nosti tamojšej zdravotnej starostlivosti. na hygienu potravín a vody. OdporúLekárnička musí byť počas dovolenky čame vyvarovať sa nezvyčajným jedumiestnená v suchu, chlade a tme, tak lám, konzumujte iba dôkladne tepelne
spracovanú stravu a nejedzte neumytú
aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu.
Vo všeobecnosti sa však na dovo- surovú zeleninu, majonézy, vajíčka či
studené misy. Siahnite po ovocí, ktoré
lenku odporúča zabaliť:
• lieky, ktoré cestovateľ bežne užíva
sa dá ošúpať, alebo je dôkladne umyté
• lieky proti horúčke a bolestiam hlavy zdravotne bezpečnou vodou. Pite ná• lieky proti hnačke
poje, vrátane vody a mlieka, len v ori• lieky proti nevoľnosti pri tzv. chorobe ginálnom balení - aj na prípravu kávy
z pohybu
a čaju i na umývanie zubov používajte
• lieky proti zápche
vodu zo spotrebiteľského balenia.
• antihistaminiká (lieky pri alergických reakciách)
Vyhnite sa úpalu chránením hlavy
• antialergický krém (potrebný pri po- pomocou klobúkov a čiapok a dbajte
štípaní hmyzom)
na dostatočný pitný režim. Počas ho• lieky na ochranu proti malárii, v prí- rúčav sa nepohybujte po vonku medzi
pade pobytu v oblasti s výskytom ma- 11. a 15. hodinou. Používajte opaľovacie
lárie,
prípravky podľa citlivosti pokožky, u
• sprej alebo krém proti hmyzu (repe- detí siahnite po prípravkoch s vysokým
lent)
ochranným faktorom. Deti mladšie ako
• dezinfekčný prostriedok
jeden rok by sa vôbec nemali vystavo• pohotovostné obväzy
vať priamemu slnečnému žiareniu.
• lieky proti plesňovej infekcii nôh
• obväzovú vatu, pinzetu, nožničky,
náplaste
• antiseptické kvapky do očí, kvapky
» Zdroj: ÚVZ SR
do uší a do nosa

15-0136

Okrem výberu vhodnej dovolenkovej lokality si dajte záležať aj na výbave cestovateľskej lekárničky.

Bečkovi chlapci vás pozývajú na

Bečkovi chlapci

krst nového CD
Malá DH Rubín
Duo Aramis
Duo Jamaha
Šlágr Parta
Peter Stašák

27. 7. 2019 o 14.00 hod.

Rekreačná oblasť Rudava Malé Leváre

Vstupné: 12 €

Predpredaj:

Informácie a predaj:

Malé Leváre

Veľké Leváre

10-0146

Malacky

Generálny sponzor

/Bečkovi chlapci
beckovichlapcibch@gmail.com
0905 923 821, 0915 063 457

y
VEĽKOKAPACITNÝ STAN a ďalšie prístrešk
tý sprievodný program
Chutné občerstvenie, bohatá tombola, boha
zd
Bezproblémové parkovanie, príjazd aj výja
za každého počasia
HLAVNÝ PROGRAM od 14:30 do 22:30 h
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ACN / SLUŽBY

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» 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 auto, ponúknite.
Tel. 0903416726

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

» Jozef Bednár

0908 469 134

ACN Slovensko

32-0078

~ 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

» drobné práce,
montáže
» obklady, dlažba
» plávajúce podlahy
» obložkové zárubne
» maľovanie
0948 447 013

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

CHUDÍK » KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

Hoci si odišiel a niet
Ťa medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš stále s nami.

~ 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.

16-0136

0907 721 667, Malacky

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

16-0021

Aj keď si
odišiel z našej náruče,
neodišiel
si z našich
sŕdc. Dňa 15.
7. 2019 si pripomíname 2.
smutné výročie odchodu
nášho milovaného manžela, otca, svokra a deda
Štefana Hromkoviča z Malaciek. S úctou a láskou
spomína manželka, dcéra
Ľubka, zať Jozef, vnuk Lukáš a vnučka Michalka s
rodinami. Na starkého spomínajú pravnúčatá Sarinka,
Alesska, Sofia. Spomínajte s
nami.

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663
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Dňa 21. 7. 2019 si pripomíname
6 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý Jozef Kratochvíl z Malaciek.
S úctou spomínajú dcéra Jarmila
a syn Vladimír s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu, prosím tichú
spomienku.

10-0145

Odišla si od
nás ako tichý
sen, nepovedala si ani
zbohom, už
neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob
môžeme Ti dať, zapáliť
sviečku a ticho spomínať.
Dňa 18. 7. 2019 si pripomenieme 2. smutné výročie
úmrtia našej drahej maminky a babinky Helenky
Krúpovej zo Sološnice. S
láskou a úctou spomínajú
syn Mirek, Paľko, Rudko a
dcéra Ľudka s rodinami.

nie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú:
nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve
neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď
teda Boh takto oblieka trávu na poli,
ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece,
či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?“ (Mt 6,28-30).
Letné prázdniny sú v plnom prúde. Nezabúdajme ani v zaslúžených časoch voľna
na ľudí, ktorí si ich z rôznych dôvodov užiť
nemôžu či nedokážu. Myslím najmä na
zdravotne trpiacich ľudí. Tiež na tých, prenasledovaných pre svoju vieru.
Pomoc druhým nepozná voľný čas.
Som plný viery, že ľuďom trpiacim či odkázaným budeme každý v rámci našich možností naďalej pomáhať aj cez prázdniny.
Nielen dary, ale tiež modlitba je synonymom pomoci a dobra človeka. A v dobro
ľudí veril aj páter Werenfried van Straaten, zakladateľ pápežskej nadácie ACN.
„Ľudia sú oveľa lepší, ako si myslíme. Aj
Boh je oveľa lepší, ako si myslíme.“
Slovenská národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje všetkým čitateľom, ktorí vo svojich modlitbách
myslia na našich prenasledovaných a núdznych bratov a sestry. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí štedrým srdcom a finančnými
darmi pomáhajú zmierňovať ich utrpenie.
Prajeme všetkým leto bohaté nielen na
skutočné zážitky, ale aj hĺbku srdca a pomoc druhým.

16-0047

Dňa 15. 7.
2019 si pripomíname 7.
smutné výročie úmrtia
Júlie Štvrteckej z Malaciek. Spomína
manžel Jozef s rodinou. Kto
ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Letné prázdniny sú už v plnom prúde.
Každý z nás, špeciálne to platí u detí,
túži po tom, aby prežil prázdniny bohaté na zážitky.
Čo to ale znamená, prežiť na zážitky
bohaté leto? Určite to môže byť aj o navštívených miestach, a tým nemyslím len na
tie v zahraničí. Naše Slovensko je rovnako
krásna krajina. Možno trošku neznáma, ale
o to viac fascinujúca pre každého, kto sa ju
podujme spoznávať. Bohaté leto môže priniesť aj nové priateľstvá, nové lásky. A má
určite mnoho ďalších podôb.
Jedno však má bohaté leto spoločné s bohatým životom. Ide o najdôležitejšiu prísadu, bez ktorej môžeme mať koľko chceme
peňazí či majetku, ale pravé bohatstvo do
hĺbky nespoznáme. Ide o najdôležitejšiu
prísadu, bez ktorej môžeme navštíviť všetky
štáty sveta či sa hrdiť množstvom priateľov,
ale to pravé bohatstvo života nám napriek
tomu uniká.
Bohatý = Boh a Ty. Naozajstné bohatstvo nám neprinášajú len samotné svetské
peniaze či sláva. Ani zbieranie vlajok z navštívených krajín sveta. Ozajstné bohatstvo nachádzame a spoznávame vtedy,
keď žijeme život naplnený Bohom. Ak sa
o to, aby sme boli úspešní v škole či v profesionálnom živote (lebo aj toto sú dôležité
veci), alebo aby sme prežili naplnený voľný
čas, snažíme ruka v ruke s Ním.
„Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže.“ On
nám pomáha aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Napríklad keď sa bojíme o budúcnosť.
„A prečo ste takí ustarostení o obleče-

16-0241

SPOMIENKY

Bohaté prázdniny

16-0011

Občianska
riadková
inzercia
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Frézovanie

www.kia.sk

komínov

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

Kia Sportage MAX
Vyžadujte maximum !

ZĽAVAEZ

2 900 €

ER

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

15-0004

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

Nie ochočiť, ale Slovenčina naša
skrotiť. Nie prádlo, ale bielizeň.

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

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.

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

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

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

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

15-0010

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

16-0001

OBEC LÁB
zverejňuje zámer predať časť
o výmere 168 m2 z pozemku
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parcely reg. "E"KN č. 671/1, druh pozemku
ostatné plochy, v celkovej výmere 64.003
m2, zapísaného na LV č. 2035 v k. ú. Láb,
oddelenej geometrickým plánom č.
35936304-53/2019 vyhotoveným dňa
28.5.2019 spoločnosťou GEODET MALACKY
s.r.o., IČO: 35936304, overeným Okresným
úradom Malacky, katastrálnym odborom,
dňa 03.06.2019 pod č. G1-663/2019, pre
novovytvorenú parcelu registra "C" č.
671/76, spôsobom priameho predaja
Monike Kováčovej najmenej za cenu vo
výške stanovenej znaleckým posudkom.
K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ
predloží znalecký posudok.

16-0244

30䝖/䜋;䜋36,"

16-0034

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány
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MIND diéta

» Predám 3i byt Ma centrum, Ul. 1. mája, posch.
1/3, cena 110.000 €.Tel.
0905597874
» Predám malometrážny
byt v Malackách na Stupavskej ul., je po rekonštrukcii,
parkovacie miesto na auto
patrí k bytu, cena 65.000
€.Tel. 0944607739
» Predám 3-izb byt v Studienke, cena 73.000 €.Tel.
0911231582
» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh,
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, nová fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti
obchody, škôlka, pošta,
zdravotné stredisko. Cena
75.000 €, k dispozícii ihneď,
s možnosťou vybavenia
hypotekárneho úveru.Tel.
0948091425
» Predám 3-izb byt v Malackách centrum, 72 m2, cena
99.000 €.Tel. 0907240195
» Predám veľký 2 izbový byt v Malackách.Tel.
0908761258
» Predám 4i byt 104m2.
Novostavba, Veľká terasa a parkovacie státie v
cene. Cena 159900€ tel.
0908250591
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem 1,5-izb byt v
Zohore, nájom 330 €/mes,
dlhodobo.Tel. 0944212052
» Dám do prenájmu 1-izb
byt v Malackách centrum, plne zariadený.Tel.
0944447531
» Ubytujem v RD v Zohore,
20 km od Ba 8 ľudí - ideálne partiu, lacno.Tel.
0949345129
» Ponúkam na prenájom
1-izb byt v centre Ma, 37
m2, 8/8 posch, balkón na
medziposchodí, teplý a slnečný byt, voľný ihneď.Tel.
0905838397
» Prenajmem 3i byt Ma
centrum, Ul. 1. mája, čiastočne zariadený, cena 600
€ s energiami / mes.Tel.
0905597874
» Prenajmem, prípadne
predám garáž v Ma - Juh.
Tel. 0905310750
» Dám do prenájmu 1-izbový dom vo Veľkých
Levároch, bez detí.Tel.
0919191018
» Dám do prenájmu pekný menší 2-izbový byt pri
RD v Kostolišti, vhodný
pre 1 osobu, alebo pár. Tel.
0905673840

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

5 skupín potravín,
ktoré treba obmedziť:
Pečivo a sladkosti - menej ako 5 porcií
týždenne
Červené mäso - menej ako 4 porcie týždenne
Syr - menej ako 1 porcia týždenne ( u
ľudí s osteoporózou treba konzultovať
u lekára)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má MIND 4. miesto, aj napriek
tomu, že jej princípy boli spísané iba v
roku 2015. Ale trojročné vedecké skúsenosti na veľkom počte potenciálne
10 skupín potravín, ktoré sú dôle- rizikových pacientov a pokračovanie
žité pre správne fungovanie mozgu a klinického skúšania na renomovaných
treba ich zaradiť do jedálneho lístka pracoviskách sú dôkazom významu tapravidelne:
kejto stravy. Riziko Alzheimerovej choCelozrnné obiloviny - 3 a viac porcií roby dokáže znížiť o tretinu až polovicu.
denne
Príklad rozpisu stravy
Zelená listová zelenina - 6 porcií týžna jeden deň:
denne
Ostatná zelenina - 1 porcia denne, pri- Raňajky: grécky jogurt s ovsenými
daná k pravidelným porciám zelenej vločkami, čučoriedkami a orechmi
listovej zeleniny
Obed: na pare robený plátok
Orechy - 5 porcií týždenne
lososa, veľká porcia zeleBobuľoviny - 2 alebo viac porcií týždenne nej listovej zeleniny
Fazuľa alebo strukoviny - 3 a viac por- Večera: zelená fazuľka
s olivovým olejom, hnecií týždenne
dá ryža, pohár bieleho
Ryby - 1 a viac porcií týždenne
vína
Hydina - 2 a viac porcií týždenne
Víno - 1 porcia denne, ale nie je pod- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
mienkou
Diabetologička, odborníčka na poruchy
Olivový olej - používaný ako hlavný olej
metabolizmu a výživy

Fotosúťaž Cesta svetla 2019
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, pre ktorú zabezpečujeme mediálne partnerstvo, prichádza s ďalším ročníkom fotografickej
súťaže.
Radi zachytávate krásu prírody, neopakovateľné okamihy života, či dôležité
detaily, ktoré iným unikajú, prostredníctvom hľadáčika fotoaparátu? Potom
presne vám je určený už 16. ročník súťaže Cesta svetla. Vyhlasovateľom je Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS), zapojiť sa môžu fotografi amatérski i profesionálni, vidiaci aj nevidiaci, na veku nezáleží. ☺

môže do súťaže poslať dvanásť fotografií.
Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou
zrakovo postihnutých ľudí či s fenoménom svetla. V prihláške súťažiaci vyznačí počet prihlásených fotografií i súťažnú
kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

Fotíte o skvelé ceny
Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie
práce v každej kategórii. Na úspešných
autorov fotografií čakajú zaujímavé
ceny, napríklad mobilný telefón od spoločnosti Huawei či kvalitná tlačiareň od
Novinka 16. ročníka
firmy REGION PRESS pre tie NAJ fotky
– mobilná fotografia
Súťaží sa v kategóriách: čierno-biela vytlačené aj v pohodlí domova. Žezlo
fotografia, farebná fotografia a novinkou predsedu poroty 16. ročníka Cesty svetla
aktuálneho ročníka je mobilná fotogra- prevzal úspešný módny fotograf Lukáš
fia, takže aj fanúšikovia mobilov si prídu Kimlička.
Výsledky súťaže budú zverejnené na
na svoje. Fantázii a kreativite sa medze
nekladú. Jediné, čo treba dodržať je za- stránke www.unss.sk najneskôr do 30.
chytenie problematiky zrakovo postih- 11. 2019.
Zo všetkých súťažných fotografií ponutých alebo fenoménu svetla.
rota vyberie práce, z ktorých organizátor
zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu.
Podmienky súťaže:
Súťažiť môže každá fyzická osoba, Zároveň zo zaslaných fotografií porota
ktorá sa prihlási riadne vyplnenou a vyberie snímky, ktoré budú použité v
podpísanou prihláškou. Na adresu orga- propagačnom kalendári ÚNSS na rok
nizátora ju spolu so súťažnými snímka- 2020.
Podrobné podmienky súťaže i Primi pošle do 30. 9. 2019.
Do jednej kategórie môže autor prihlá- hlášku na stiahnutie nájdete na stránke
siť minimálne jednu, maximálne štyri www.unss.sk.
fotografie vo formáte 20 x 30 cm. Celkovo
» Zdroj: UNSS
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Mesto Malacky chce brániť
nekalému biznisu s ubytovaním
pracujúcich cudzincov
Vedenie Malaciek chce aspoň čiastočne regulovať počet cudzincov v prenajatých nehnuteľnostiach v meste. Reaguje tak na množiace sa prípady
z posledného obdobia a žiadosti o súhlas s ubytovaním veľkej skupiny cudzincov v jednom byte či
rodinnom dome. Primátor Malaciek Juraj Říha to
potvrdil TASR.
„Kategoricky nesúhlasím s tým, aby v obytných
zónach bolo v jednej nehnuteľnosti ubytovaných
viac ako sedem cudzincov, pracujúcich v malackom priemyselnom parku či blízkom okolí,“ uviedol
Říha, ktorého k rozhodnutiu vedú nielen negatívne
prípady z minulosti, keď radnica prijímala viacero
podnetov na rušenie nočného pokoja a verejného
poriadku v obytných zónach, ale aj čerstvé skúsenosti s tým, ako niektorí podnikatelia využívajú súčasné znenie legislatívy. „Na stole sa mi napríklad
objavila žiadosť o súhlas s ubytovaním 18 cudzincov v jednom dome,“ priznáva malacký primátor.
Problém vidí v nedotiahnutej legislatívnej regulácii. Zákon o pobyte cudzincov síce od začiatku roka
2019 stanovuje ako jednu z podmienok na udelenie
prechodného pobytu súhlas obce s tým, že nehnuteľnosť, v ktorej bude cudzinec bývať, spĺňa predpísané podmienky. Říha však upozorňuje, že predpis,
na ktorý sa podmienky vzťahujú (vyhláška ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách
na ubytovanie), definuje len celkovú metráž a nezabraňuje neúmernej koncentrácii ľudí na malom
priestore. „Ak už nám štát dal možnosť vyjadrovať
sa k tomu, či sú nehnuteľnosti spôsobilé na ubytovanie cudzincov, mal by nám dať aj možnosť posúdiť ich rozsah,“ upozornil Říha.
Zdôraznil, že jeho rozhodnutie nie je namierené
voči cudzincom prichádzajúcim do Malaciek. „Naopak, každému jednému, ktorý sem príde s rodinou a bude sa tu chcieť usadiť, pomôžeme sa u nás
adaptovať, je u nás vítaný,“ sľubuje primátor. Chce
sa však zároveň vyvarovať možnej eskalácii napätia
v dôsledku zhoršených susedských vzťahov, ktoré v
prípadoch nepomeru veľkosti nehnuteľnosti a počtu ľudí v nej ubytovaných reálne hrozia. „Nemôžem
súhlasiť s tým, aby si niekto robil biznis na úkor
pohody susedov v obytných zónach,“ dodáva Říha.

» TASR

∙ 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

VŠETKO

PRE VÁŠ DOM

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

TOP KVALITA

0907 304 888

16-0095

03

na varenie

KAMENÁRSTVO CH&B

» 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

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

MIND v angličtine znamená myseľ,
myslenie, rozum, intelekt. MIND
je ale aj skratka pre stravu, ktorá
ochraňuje kognitívne funkcie mozgu, chráni pred vznikom Alzheimerovej choroby a pomáha navrátiť činnosť mozgu po mozgovej príhode.
Ide o spojenie výhod stredomorskej a
DASH diéty, ktorá dokáže spomaliť degeneratívne procesy mozgu. Spája najzdravšie diéty.
Potraviny sú rozdelené do dvoch
skupín - na tie, ktoré sú prínosom a na
tie, ktorým sa treba obmedziť, alebo sa
im vyhnúť:

16-0059

Občianska
riadková
inzercia
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Nechcený suvenír

16-0153

Veľmi ohrozenou skupinou sú najmä
ľudia s oslabeným imunitným systémom, cukrovkári či ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Následkom
alkoholového či stravovacieho excesu
môžu byť aj závažné komplikácie ako
akútny zápal pankreasu, dehydratácia
s rozvratom vnútorného prostredia,
obličkové či pečeňové zlyhanie. Pri
prudkej dehydratácií sú koniec koncov
ohrozené všetky životne dôležité funkcie.
Prevencia takéhoto stavu je jednoznačná. Pri príchode do dovolenkového raja sa udržať na uzde a vyskúšať všetky nádherne vyzerajúce jedlá
a nápoje v zdravej miere. Je prospešné
sa vyhnúť podávanej praženici, zmrzlinám, majonéze, mlieku, rybám a morským plodom. S istotou nevieme, ako
boli tieto suroviny v kuchyniach hotelov spracované. Taktiež na umývanie
zubov a osobnú hygienu používajme
prevarenú vodu. Nikdy hotelovú či
letiskovú vodu nepime! Neoplatí sa
kupovať zeleninu a ovocie z miestnych trhov.
Stará babská rada
je „užiť“ na ráno za
pohárik
domácej
pálenky. Je úžasné
oddýchnuť si a zažiť
neopakovateľnú dovolenku so zdravým
telom aj duchom.

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0907 887 056

» Miško Scheibenreif

Slovenčina naša
Nie obsielka,
ale predvolanie. Nie odozva, ale ohlas.

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

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

HALA 600 m

NA PRENÁJOM
50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

HALA

KAMENÁRSTVO Janko

600 m2

JARNÉ ZĽAVY

CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

1-hrob - Tarn Brown: 1000 €
2-hrob - Tarn Brown: 1200 €

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960
15-0088

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

CESTA MLÁDEŽE

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

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

2

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA

Pre dôchodcov špeciálna zľava

63-0011

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

Materiál - prvotriedna kvalita
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Mnohí z nás sa vydávajú za vytúženým oddychom do all inclusive
rezortov k moru. Počas pobytu však
popri krásnych chvíľach s rodinou
či priateľmi myslime na svoje zdravie, ktoré je vždy tak pevné, ako sme
mi voči nemu obozretní a ostražití.
Ponuka all inclusive je mimoriadne
lákavá. Najmä v prvých dňoch túžia
naše oči, častokrát oveľa menej náš
žalúdok, vyskúšať všetky tie úžasné
jedlá, dezerty a dobroty. A, samozrejme, na oko krásne vyzerajúce alkoholické koktejly a nápoje.
Následky nášho „hrdinstva“ však
môžu byť veľmi nepríjemné. V Egypte
je tento prehrešok voči zdravej miere
známy ako faraónova pomsta či hnačka cestovateľov. Naše obžerstvo a nestriedme pitie nápojov na prudkom
slnku spôsobí nerovnováhu prospešných baktérií v našom tráviacom trakte
a prevážia v ňom tie miestne, cudzokrajné. Voči nim väčšinou nedokážeme
bojovať, keďže náš tráviaci trakt ani
imunitný systém s nimi ešte nemal dočinenia.
Príznaky takejto bakteriálnej infekcie sú mimoriadne nepríjemné. Človek
zrazu začína blúzniť, doslova sa z neho
lejú kropaje potu. To je znakom prudko zvýšenej telesnej teploty. Následne
sa pridajú urputné vodnaté hnačky
a prudké zvracanie. Človek zostáva
malátny, doslova akoby „nežil ani
nemrel.“

7

Na návšteve u Margity

Montáž
kamerových
acích
a zabezpeèovacích
zariadení
MELL Trading s.r.o.
budova APOLYS
Jánošíkova 1606/4, Malackyy

www.melltrading.sk // 0907 154 850

STAVEBNÉ
PRÁCE

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

» Mária Raučinová, Fórum života

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

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

AKCIA -30%
NA PRÁCU

0917 850 155
danobacek@gmail.com

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

07

» Predám chatu v Ma Nad
Výhonom na 4 ár pozemku,
zast.plocha 20 m2, cena
18.000 €.Tel. 0905438605
» Prenajmem, prípadne
predám garáž v Ma - Juh.
Tel. 0905310750
» Vymením malometrážny byt na Stupavskej ul.v
Malackách, výmena bytu
bližšie do centra Malaciek,
byt je po rekonštrukcii, parkovacie miesto patrí k bytu.
Tel. 0944729128
» Kúpim starý dom so záhradou či väčším dvorom.
RK nevolať. 0949375038
» Predám 4i rodinný dom
novostavbu,
dvojdom.
Padzelek, 104m. Cena
159.900€. Tel: 0908250591

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

63-0006

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

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

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

CELKOVÉ CENY

339 €

389 €
499 €

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
41-0017

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

AKCIA!

www.rolvex.sk
0905 485 891

MA19-28 strana -

EUROOKNÁ A DVERE

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

15-0009

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

16-0211

» Predám RD Sekule štrkovňa.Tel. 0903453726
» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605
» Predám RD v Gajaroch, cena 30.000 €.Tel.
0940535403
» Predám RD v Borskom Svätom Jure.Tel.
0908761258
» Predám poschodový RD
v obci Gajary, zrekonštruovaný s dvoma samostatnými bytovými jednotkami
a hospodárskou budovou,
pozemok 400 m2 cena
158.000 €. Tel. 0904 883
670
» Predám RD s dvomi byt.
jednotkami, poz. 570 m2, 4
i byty, novostavba, holobyt,
parkovisko, 145 000 za byt,
Kostolište, Alej M. Benku,
nie som RK, 0905854796

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

15-0004

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

mocichtivosti vládcu a s odvahou sa
mu postavila. Pravdu nevymenila za
nijaké výhody. Napokon za ňu položila
aj život.
Margita z Kopčian dnes znova ožíva.
Lákadlá doby totiž pretrvávajú, hoci v
aktualizovanej podobe. Moc, funkcia,
postavenie, vlastná dôležitosť prerastajú naše životy, kým my si myslíme, že
patria do minulých storočí. Aj útoky na
ženu, podobne ako na Margitu, zostávajú. Má zneužiť svoje postavenie, alebo zostať verná svojej dôstojnosti?
Margita Antiochijská je v životopisoch svätých uctievaná ako patrónka
žien, ktoré sa ocitajú v ťažkej životnej situácii, patrónka rodičiek a núdznych. A
vieme, že človek môže okrem hmotnej
biedy trieť aj tú duchovnú. Všetci, ktorí
sa nachádzajú v náročnej dileme rozhodovania, ktorým sa ozýva svedomie, či
sa majú vzoprieť alebo podľahnúť , sú
takpovediac pod „paľbou“ jej pomoci.
Ak ste si teda ešte neurčili plán na
leto, nevytýčili trasu na peší či bicyklový výlet, skúste zájsť smerom na Senicu
do Kopčian, odbočiť doľava na úzku
cestičku a zostať v súkromí v tichu s
Margitou. S pohľadom upretým na veľkomoravský kostolík …

63-0003

» Dám do prenájmu 2 izbový byt vo Veľkých Levároch,
komplet zariadený, cena
nájmu s energiami je 450€,
tel: 0911615665
» Dlhodobo prenajmem
úplne zariadený 1-izbový
byt v centre MA za 400 eur
mesačne vrátane energií. Kaucia nutná. Kontakt
0915842763

Horúci júl nás pozýva nielen k vode a
na kúpaliská, ale aj na letné púte, ktorých je v júli naozaj „požehnane“.
K tej prvej – na sviatok sv. Cyrila a
Metoda – sa pridali aj štátni predstavitelia, keďže obaja svätci sú nositeľmi
slova Božieho a kultúrneho či literárneho zároveň. Tá ďalšia púť na Levočskú
horu je zas vernou pripomienkou na
časy zakázané, na časy odvahy postaviť sa proti bezbožnému režimu. No
existujú i miesta menej frekventované,
romantické, ktoré dýchajú dávnou históriou …
Z dedinky Kopčany zabočíte vľavo
na úzku cestičku. Tá vás povedie pomedzi polia s kombajnami v v plnom prúde
žatvy. Pred vami sa naraz rozvinie obrovská lúka, na nej utešený kamenný
kostolík, vedľa stará košatá lipa. Vznik
stavby siaha až do Veľkej Moravy. Preto tu každý rok domáci slávia cyrilometodské oslavy. No pripomínajú si aj
patrónku kostola svätú ženu Margitu
Antiochijskú. Presne pred rokom 20.
júla sa tu konala púť s jej relikviami,
ktorá viedla z Olomouca cez Velehrad,
Kopčany až do rakúskeho Marcheggu.
Akoby chcela spojiť tri národy v jedinej
myšlienke. Akej? Margita Antiochijská
v ranokresťanských časoch odolávala

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

8

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

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

16-0029

Občianska
riadková
inzercia

16-0195

8
ZA ŽIVOT / BÝVANIE

9
SLUŽBY
MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

16-0156

15-0155

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

MA19-28 strana -

9

10
PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY
Zmena mena alebo priezviska

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

» Predám 1-ročný plynový
ohrievač vody 120 l, ešte v
záruke, cena 220 €, dohoda
možná.Tel. 0902556032
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne.Tel. 0919176233
» Ponúkam modranskú
keramiku taniere na stenu, el.samovar, do múzea
detské
zavinovačky.Tel.
0949861570

V prípade druhej kategórie zmien
mena alebo priezviska musí fyzická
osoba požiadať o povolenie príslušný
okresný úrad podľa svojho trvalého,
prípadne posledného trvalého pobytu
na území Slovenskej republiky. Zmenu
mena alebo zmenu priezviska môže
príslušný úrad povoliť najmä ak ide o

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

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

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

75-24

INZERCIA

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 %.

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

CELOROČNE NÍZKA CENA

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

~ 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)

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
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365 €

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

0905 859 679

Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

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
■

KONSAD s.r.o.

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

1 599 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX

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

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 strojček na
strihanie
oviec.
Tel.
0940806282, 0908860132
» Predám capa 50 €, dojné
kozy 40 € / ks, mladú kozičku 3 mesačnú 30 €, kamerunské ovečky, aj jednotlivo
50 € / ks, barana kamerunského 60 €, vlnité ovečky
50 € / ks. Tel. 0940806282,
0908860132
» Predám rozely pestré, korely, kakaríki a mladé kozičky po dobrých matkách.Tel.
0908776226
» Výborné kozie mlieko. Reg. predaj z dvora.
0907264842

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ

10

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

» 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 125.Tel.
0903453726
» Haky lešenie 3 sady.Tel.
0903453726
» Betónový strop nosník 4K.
Tel. 0903453726
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám miešačku SM125,
cirkulár, štiepačku dreva
a prív.vozík za os.auto.Tel.
0905404704

meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú
na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Príslušný úrad preskúma žiadosť
fyzickej osoby na zmenu mena alebo
priezviska z hľadiska toho, či sú splnené dôvody, ktoré sú hodné osobitného
To však neznamená, že meno ale- zreteľa a či takáto zmena nie je v rozpobo priezvisko sú nezmeniteľné. V praxi re so zákonom.
sa rozlišujú dve kategórie zmien mena
alebo priezviska, a to zmeny, na ktoré
V prípade fyzickej osoby, u ktorej
nie je potrebné povolenie a zmeny, na prebieha zmena pohlavia, okresný
ktoré je potrebné povolenie príslušné- úrad povolí používať neutrálne meno
ho úradu. Povolenie na zmenu mena a priezvisko, ak podá žiadosť a priloa priezviska sa nevyžaduje napríklad ží k nej aj potvrdenie zdravotníckeho
vtedy, ak ide o zmenu cudzojazyčného zariadenia, v ktorom liečba prebieha.
mena na jeho slovenský ekvivalent, Na zápis zmeny mena alebo zmeny
zmenu mena a priezviska dieťaťa po priezviska je príslušný matričný úrad,
jeho právoplatnom osvojení, zmenu v ktorého matrike je zapísané meno
mena a priezviska z dôvodu zmeny po- alebo priezvisko štátneho občana Slohlavia, zmenu priezviska po rozvode venskej republiky, ktorého sa zmena
manželstva ako aj pri ďalších situáci- mena alebo priezviska týka. Zmena
ách uvedených v zákone. Zmena mena mena a priezviska podlieha poplatkoalebo priezviska, na ktorú nie je po- vej povinnosti okrem prípadov presne
trebné povolenie, sa v matrike vykoná- vymedzených zákonom, kedy je zápis
va na základe písomného vyhlásenia zmeny oslobodený od poplatku.
osoby, o ktorej meno alebo priezvisko
ide, alebo jej zákonného zástupcu.

51-0001

STAVBA
08 STAVBA08

Meno a priezvisko už od nepamäti
predstavujú najdôležitejšie identifikačné znaky, ktoré nás celý život
sprevádzajú. Ako uvádza zákon, každý musí mať meno a priezvisko.

16-0107

Občianska
riadková
inzercia

11
SLUŽBY, BÝVANIE
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

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

MA19-28 strana -

WWW.DATOM.SK
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15-0002

EFORTE 84 mm
PRESTIGE 76 mm
ARCADE 71 mm

12
BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia
» Predám horský bicykel
Olpram, zachovalý, cena 40
€.Tel. 0918327985
» Ponúkam modranskú
keramiku taniere na stenu, el.samovar, do múzea
detské
zavinovačky.Tel.
0949861570
» Kúpim hodinky, mince,
odznaky, pohľadnice, knihy. Tel.: 0903 753 758
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

Každá druhá tehla 44 Eko+
ZADARMO
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» Predám starší dámsky a pánsky bicykel tel.
0903722603
» Predám starší kultivátor
tel 0903722603
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU
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» Doučím nemčinu študentov aj pracujúcich, Malacky.
Tel. 0904264465
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Vyučovanie anglického
jazyka pre každého, doučovanie predmetov ZŠ a
SŠ.Tel. 0949764183
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» Ahoj mám 47r. a rád by
som sa zoznámil zo štíhlou
ženou. sms 0917655780

Chcete si
podať
inzerát?

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.

zakúpite u zmluvného partnera

STAVEBNINY FASÁDIČKA

0917 455 121

Poľná cesta 9, Malacky
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Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

OD

900

20EU2R

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

16-0002

» Ján Košturiak

-61%

2400

poznávať, čo je bláznovstvo a pochabosť. Ale zistil som, že aj to je iba honba za vetrom. (Kaz. 1, 16-17). Uskutočnil
som veľké dielo: postavil som si skvelé
domy a vysadil som si vinice; zriadil
som si záhrady a ozdobné sady a vysadil
som ich všelijakými ovocnými stromami; vytvoril som jazerá pri vodách, aby
som z nich zvlažoval háje, porastené
stromovím“ (Kaz, 2,4-6). Všetky svoje
pokusy dokázať „niečo na tomto svete“
napokon zakončuje vetou: „A hľa, všetko to bola márnosť a honba za vetrom,
lebo z toho nebolo osohu pod slnkom.“
Napokon Šalamún uzatvára svoje
poznanie takto: „Poznal som, že všetko,
čo robí Boh, má večnú platnosť; k tomu
nemožno už nič pridať, ako ani nie je
možné nič odobrať.“
Boh nám dal talenty nie na to, aby
sme
uspokojovali
svoje ego a pýchu,
ale aby sme slúžili
druhým ľuďom a s
pokorou sa skláňali
pred Pánom. Nenaháňajme vietor a
ne m í ň ajme
zbytočne čas
na márnosti.

1600

Vidím okolo seba plné obchody zbytočností a ľudí, ktorí sa naháňajú za
tým, čo nepotrebujú. My, bohatí ľudia západu, máme peniaze a veci, ale
nemáme čas obdivovať krásu okolo a
tešiť sa zo života.
Pápež František v roku 2017 povedal:
„Láskavosť je cesta, ktorou kráčali tí najodvážnejší a najsilnejší mužovia a ženy.
Neha nie je slabosťou, je pevnosťou. Je
cestou solidarity, cestou pokory. Dovoľte mi povedať to jasne: čím si mocnejší,
čím viac majú tvoje činy dopad na ľudí,
tým viac si povolaný byť pokorným.
Lebo ináč ťa moc ničí a ty budeš ničiť
druhých. V Argentíne sa hovorilo, že
moc je ako gin vypitý nalačno: spôsobí ti
závraty, opije ťa, oberie ťa o rovnováhu a
privedie ťa k ubližovaniu tebe samému a
druhým – ak k nemu nepridáš pokoru a
nehu. S pokorou a konkrétnou láskou sa
naopak moc – tá najvyššia, najsilnejšia
– stáva službou a rozširuje dobro.“
Aj múdry kráľ Šalamún hovorí o
tom, ako sa snažil o zdravie, múdrosť,
výstavbu palácov, bohatstvo, moc a
slávu. Tu sú jeho slová: „Povedal som
si v srdci: Hľa, vzrástol som a zbohatol
v múdrosti, moja myseľ videla mnoho
múdrosti a vedomosti. Preto som sa v
srdci rozhodol poznávať múdrosť a tiež

AKCIA

1600

Márnosť nad márnosť

1600
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HLAVU HORE / BÝVANIE

VÝROBA A ČERPANIE
BETÓNOVÝCH ZMESÍ,
DOVOZ DOMIEŠVAČOM
S PUMPOU DO 7 m3

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

0905 953 850 info@bestav.sk

Startline (Frost)
2/10 bronz
10,42 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre
nerozbitné zasklievanie
a prestrešovanie
polykarbonát
plexisklo
hliník

Strieška Exclusive
čierna/biela/champagne
119 €/m2 s DPH

Najlepšie ceny a doprava po celej SR!
Ďalšie akciové ponuky na: www.polykarbonat.sk/akcia

MA19-28 strana -

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk
Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk
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721190199

www.bestav.sk

16-0242

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

14
ZAMESTNANIE

PONUKA PRÁCE

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

Prijmeme do Malaciek operátorky výroby a vodičov na VZV

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

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 3,83 €, 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 3,83 €, príspevok na dopravu, príspevok na
čistiace OOPP, po skúšobnej dobe + bonus 73,- €/brutto

VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

PRIJMEME

Volajte:

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0107

24-0077

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka
tel. 0903 218 947

Do TPP

v BRATISLAVE
kurz začína 22.07.2019

16-0246

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

0905 401 532
0905 245 918

KURZ SBS

PRIJMEME

PRIJMEME

vodiča sk. C

16-0238

ofotravel@gmail.com
0917 466 250

VODIČA
VP sk. D

Nástupný plat od

7 € /h
v čistom

16-0225

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

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

16-0125

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky

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

SENIOR - geriatrické centrum n.o.,

príjme do pracovného pomeru
na pracovisko v Nemocnici Malacky, Duklianskych hrdinov 34:

BG-Graspointner je najväčší výrobca na Slovensku
s vedúcim postavením na trhu vo svojom odbore,
špecializujúci sa na vývoj, výrobu a predaj
betónových odtokových a káblových žľabov.
Na posilnenie svojho tímu v Kuchyni hľadáme:

OPATROVATEĽA / OPATROVATEĽKU

• ponúkaný plat 600 € brutto mesačne,
• príplatky za služby v zmysle zákonníka práce,
• stravné lístky v hodnote 3,90 €,
• príspevok na sporenie do III. piliera doplnkového dôchodkového sporenia.
Nástup možný ihneď.
Tel. č.: 034/2829138
E-mail: zamestnanec@medirexservis.sk

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

príjme do pracovného pomeru
na pracovisko Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34:

VYUČENÉHO KUCHÁRA / KUCHÁRKU
10-0041

HYDRO BG s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 629, mob: 0905 402 328

Nemocničná a.s.

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
(650 EUR/mes. brutto). T.: 0903 434 366
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• ponúkaný plat 550 € brutto mesačne
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UPRATOVAČKU

5 1

• príplatky za služby v zmysle zákonníka práce,
• stravovanie v nemocničnej jedálni,
• príspevok na sporenie do III. piliera doplnkového dôchodkového sporenia.
Nástup možný ihneď.
Tel. č.: 034/2829138
e-mail: zamestnanec@medirexservis.sk
Spoločné benefity:
• zľava pri poskytovaní platenej zdravotnej
starostlivosti aj pre rodinných príslušníkov;
• zľava v nemocničnej lekárni;
• odmeny pri pracovných a životných jubileách;
• dovolenka navyše.
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POMOCNÉHO KUCHÁRA / KUCHÁRKU
• ponúkaný plat 600 € brutto mesačne

16-0172

POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

• ponúkaný plat 850 € brutto mesačne

10-0001

15
ZAMESTNANIE
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EDITORIÁL / SLUŽBY
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ZARIADENIA
52-0086

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

Montáž aj u zákazníka

DOPR

PONÚKAME MALÉ BALÍKY SENA!
MÜSLI PRE KONE 20 KG

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)
(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

KRMIVÁ JOKI

Hviezdoslavova 34 (200 m od kina), Malacky, 0907 059 647

prijme do pracovného
pomeru:

Vodič kamiónovej prepravy
(JIT prepravy)

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

15-0154

85-0005

85_0475

Napájačky, krmítka, podkládky, vitamíny, minerály
Zmesi pre holuby, papagáje, kanáriky, andulky, ...

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
splátky od 98 €

- 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

rámové
bezrámové

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!

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

Možnosť výhry 300 €
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63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

32-0079

ZĽAVY AŽ DO 30%
www.balkona.eu
0948 787 777

UBYTOVANIE a

PONÚKAME KVALITNÉ KŔMNE ZMESI

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

balkóny

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

É CENY
AKCIA! KRMNÉ ZMESI ZA VEĽKOOBCHODN

MUŽOV AJ ŽENY

UBYTOVANIE ZDARMA
+ STRAVNÉ LÍSTKY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

KÉ BRIGÁDY

PONÚKAME ŠTUDENTS

0904 832 593

85_0471

0800 162 162
www.stannah.sk

 
 

16-0239

600 000
Stannah

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

ŤAŽNÉ

 $ 
  !  

 

IENKY

CALL CENTRUM:

