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Týždenne do 25 500 domácností

Chcem byť požiarnikom

• upratovanie

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

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

94-0091-1

UPCHATÝ
ODPAD?
www.cistyodpad.sk

NA VYBRANÉ SLNEČNÉ
A DIOPTRICKÉ RÁMY

-30%
AŽ
-50%

10-0031

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

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

NONSTOP
0908 151 982

Miriam
tel.: 0915 677 453

0905 662 395

VÁM VYČISTÍ

v pohodlí Vášho
domova

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

KRTKO ZÁHORIE

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

KANALIZÁCIA?

LETNÁ ZĽAVA

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

NON STOP

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

BENÁTSKE
STIERKY

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

10-0087

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

10-0042

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

MALACKY
Záhorácka 15B (oproti AFK)
SENICA
Hurbanova 485 (hl. križovatka)

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

PÁNSKA KONFEKCIA

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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10-0013

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

10-0016

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

KANALIZÁCIE

koberce, kožené sedačky

16-0014

www.oftalens.sk

TEPOVANIE ČISTENIE
sedačky, postele,

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Najlepší výber KOTLOV

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

KRTKOVANIE

Karol Mikláš

15-0108

0917 568 470

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

HĹBKOVÉ

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

www.annastudio.sk

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

10-0029

0908 437 079

52-0008-1

• čistenie kožených
sedačiek

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

15-0005

Vysielali sa v čase, v ktorom sa
dnes vysielajú pornopríbehy o manželských neverách, trojuhoľníkoch,
bitkách a hádkach, súdnych sporoch
medzi kedysi sa milujúcimi a teraz
zas nenávidiacimi sa a iné oplzlosti.
Lebo národu treba dať „hry“. Keď už
na ten chlieb až tak nemá. Treba ho
zahltiť animálnou (ne)zmyselnosťou,
pudovosťou, chtíčom a sexom, to vždy
zaberalo, keď bolo treba odpútať pozornosť. Aj za socializmu vo vypätých
chvíľach išla v jedinej televízii Angelika. Aby tí jednoduchšie mysliaci dumali nad jej krivkami a nie nad svojou
slobodou a osudom demokracie.
V našom verejnom živote prevláda pudová a bez obáv povedzme,
že zvrhlá animálnosť. Tak na strane
ponuky, ako aj dopytu. Pritom z nás
mnohých okázalá „čistota“ priam tečie prúdom, máme ju na fasádach domov, na naleštených karosériách áut a
na kozmetických maskách. Veď kto by

nechcel byť za slušného a pekného?
Ak už to nedotiahne na „za bohatého“?
Mnohí naši politici chcú hasiť ako
ten dráčik Soptík. Málokto žiaľ však
zreteľne vidí, že tak, ako ten dráčik,
snažia sa nám vsugerovať, že chcú
hasiť, čo hasiť treba, no pritom celkom
bez okolkov zamlčia to podstatné, že
horí ten oheň, ktorý založili práve oni
sami vo farbách politických strán a
názorov, ktorými už v minulosti prešli
ako bohato vybavenou prekážkovou
dráhou na ceste k vlastnému profitu.
Urobia si tlačovku, oznámia nám,
kto bude premiér a kto minister financií a vysmejú sa nám do očí. Dráčikovia nastúpili. Ale, zdá sa, že predsa
nie je automaticky povinné, aby sa
stalo to, čo sa im zachcelo. To však je
na vás, milí čitatelia a voliči. Slovami
klasika filmu - „tento spôsob leta zdá sa mi mierne
nešťastný.“
Hm, iba mierne?
Všetko dobré vám!

10-0020

Určite si ešte viacerí z vás pamätajú na milé animované rozprávky o
dráčikovi Soptíkovi, ktorý síce ako
správny dráčik, chrliaci oheň, všetko zapaľoval, no predsa chcel byť
požiarnikom.

ing. kubaška

2
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

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.

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
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

» Peter Pollák

poslanec Európskeho parlamentu

S tohtoročnou témou ,,BOLA TO
NÁHODA?“ sa videomakeri musia popasovať po obsahovej, aj po technickej
stránke, nakoľko točenie videí je časovo
náročný proces. Organizátori vnímajú
podnety súťažiacich z minulých ročníkov, a aj fakt, že často sa do súťaže zapájajú práve študenti. Tí sa v mesiacoch
máj a jún sústredia na úspešné ukončenie štúdia. Rozhodnutie content marketingovej agentúry ContentFruiter, pod
záštitou ktorej je táto súťaž každoročne
organizovaná, preto znie, že predlžujú
termín na prihlasovanie prác do 31.7.
2019. Otvárajú tak mladým talentom
možnosť videá natočiť, prípadne upraviť
a poslať ich spolu s prihláškou.
Tento krok znamená veľa najmä pre mladých, nie tak skúsených tvorcov videí a tiež tých,
ktorí svoje zábery túžia dotiahnuť
do dokonalosti. Usporiadatelia
veria, že predĺženie termínu ako
bonus okrem skvelých cien
v hodnote viac ako 4000 € povedie k ešte väčšej motivácii kreatívcov zapojiť sa.

V poradí 3. ročník súťaže RECfruit
čaká jedna podstatná inovácia, a to verejné hlasovanie na webovej stránke.
O nápaditosti tvorcov tak bude rozhodovať odborná porota aj verejnosť. Súťažiaci s najvyšším počtom hlasov vo verejnom hlasovaní získa od generálneho
partnera, Slovenskej sporiteľne, vecnú cenu:
,,Veríme, že moderná krajina potrebuje mladých, kreatívnych a šikovných
ľudí, ktorí vedia priniesť nový pohľad na
svet a inšpirovať ostatných. Ako jeden z
najväčších marketingových zadávateľov
na Slovensku sme radi, že môžeme podporiť projekt, ktorý týmto inovatívnym
tvorcom dáva priestor. Už teraz sa tešíme
na ich nápady a umelecké stvárnenie,”
hovorí Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne. Prihlasovací formulár aj všetky
informácie nájdu súťažiaci na webe
http://recfruit.sk/.
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02/659 674 21, 0905 621 229

10-0008

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

EUROOKNÁ A DVERE

RECfruit 2019 ponúka mladým
kreatívcom viac času
Všetci video tvorcovia, ktorí to
nestíhajú, si môžu vydýchnuť.
Súťaž RECfruit opäť dáva talentovaným ľuďom možnosť dopracovať svoje videá a predlžuje deadline súťaže do 31. 7. 2019.

0908 420 353

16-0085

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

igorkrajcir01@gmail.com

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

15-0004

InzercIa

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

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

AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

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

16-0029

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

fondov, aby naozaj slúžili bežným
ľuďom. Druhou diskutovanou témou
bolo vyrovnávanie regionálnych
rozdielov, aby aj v najchudobnejších
regiónoch Európy bolo možné získať dobre platenú prácu, bola tam
vybudovaná infraštruktúra a dobré
podmienky na život. Treťou témou
je dostupné a kvalitné vzdelanie pre
všetky deti. Ich kvalifikácia musí byť
reálnou vstupenkou na pracovný trh.
Tieto témy budem môcť presadzovať
vo Výbore pre regionálny rozvoj a vo
Výbore pre kultúru a vzdelávanie.
Nebyť vás, ako aj hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti,
tak by pravdepodobne dnes naďalej
ministroval Kaliňák a vláde by šéfoval Robert Fico. Som vďačný, že som
sedem rokov súčasťou hnutia OĽaNO, ktoré od začiatku bojovalo proti
tým, čo Slovensku škodia, myslia
na seba, na svojich kamarátov a nie
na obyčajných ľudí.
Som vďačný, že ma
vo voľbách podporil náš líder Igor
Matovič a s hrdosťou budem presadzovať aj protikorupčnú agendu
v Európskom
parlamente.

15-0024

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Pred troma týždňami som vďaka vám prevzal
mandát poslanca
Európskeho parlamentu. Chcem
sa vám v prvom
rade poďakovať.
Potešilo ma, že až polovica voličov,
ktorá odovzdala hlas hnutiu OĽaNO,
dala prednostný krúžok práve mne.
Tu sa ukázalo, že OĽaNO opätovne urobilo správne rozhodnutie aj v
týchto voľbách a naši voliči ho ocenili. Máme vyspelých voličov, nevyrušila ich ani moja etnická príslušnosť.
Mnohí ma vnímali ako odpoveď proti
extrémizmu.
Po niekoľkých dňoch po voľbách
nastala v mojom živote veľká zmena.
Musel som si vybrať tím ľudí, zaradiť
sa do frakcie, zvoliť si výbory, v ktorých budem presadzovať moje témy
a zorganizovať si rodinný život, čo
bolo pre mňa najťažšie, keďže máme
s manželkou štyri malé deti.
Po niekoľkých rokovaniach
som sa rozhodol, že budem súčasťou Európskej ľudovej strany. Stretol
som sa s najvyššími predstaviteľmi
frakcie, vrátane predsedu Manfreda
Webera, ktorý bol donedávna kandidátom na šéfa Európskej komisie.
Rokovali sme o tom, že v Európskom
parlamente budem presadzovať boj
proti korupcii a rozkrádaniu euro-

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

15-0011

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

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

16-0059

redakcia:

Obyčajný slovenský Róm v Bruseli

031190122 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
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SLUŽBY

FUNKCIE:

V DESIGN

779,-

5,2 kW
V DESIGN

929,-

2,5 kW
R DESIGN

3,5 kW
R DESIGN

5,2 kW
R DESIGN

499,549,-

ZABEZPEÈUJEME
MONTÁŽE A OBHLIADKY

829,-

s.r.o.

VŠETKO SKLADOM

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

DVERE • PARKETY • OKNÁ • BRÁNY • ŠATNÍKY • KLÍMY

10-0147

3,5 kW

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

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

MA19-29 strana -
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

So
spomienkou na
Teba tíško
hľadíme do
neba. Niečie
ruky zostali
prázdne, niečie srdcia pýtajú sa prečo. Ešte chvíľu si
mal zostať. Dňa 19. 7. 2019
uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil Stanislav Pastorek z Malaciek. S láskou
a úctou spomínajú rodičia,
manželka, dcéry s rodinami
a bratia s rodinami.

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» 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
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhr.diely,
všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

ba. Osamelá osoba je definovaná ako
osoba, ktorá nežije v manželskom zväzku t. j. osoba, ktorá je slobodná, rozvedená alebo ovdovená. Medzi osvojencom
a osvojiteľom musí byť primeraný vekový
rozdiel. Zákon neurčuje presné vekové
rozhranie, ale túto otázku necháva na
posúdení súdu. Osvojiteľom môže byť iba
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu. Takáto
osoba musí byť zapísaná v zozname čakateľov o osvojenie. Na účely osvojenia
sa posudzuje aj zdravotný stav osvojenca a osvojiteľa. Maloleté dieťa musí byť
ešte pred rozhodnutím súdu o osvojení
v predosvojiteľskej starostlivosti, ktorej
náklady znáša budúci osvojiteľ. Účelom
predosvojiteľskej starostlivosti je vytvoriť predpoklady, aby si dieťa a osvojiteľ
vybudovali citové väzby a prežívali spolu
každodenný život s radosťami i problémami. Predosvojiteľská starostlivosť je
povinnou podmienkou osvojenia, inak
osvojenie nenastane. Osvojením nadobúda osvojiteľ právne postavenie rodiča
a maloleté dieťa, resp. osvojenec postavenie dieťaťa osvojiteľa. Celý proces osvojenia musí byť riadený v zmysle zásady
najlepšieho záujmu dieťaťa.

S láskou spomína dcéra Milena, vnučka
Michalka a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

16-0237

Dňa 16. 7. 2019 si
pripomíname nedožité
90. narodeniny
a zároveň 11. 8. 2019 deň, kedy nás
pred 26 rokmi navždy opustil náš drahý
JOZEF ILLÝ z Malaciek.

Sú slová, ktoré si už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.

Dňa 21. 7. 2019 uplynú
2 roky, kedy nás opustila
naša drahá

MÁRIA MÍZNEROVÁ
S láskou spomína manžel, syn s rodinou
a nevesta s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

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

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

16-0237

z Malaciek.

Tvoje oči navždy zhasli,
tvoje srdce prestalo biť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
~ 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

Dňa 23. júla 2019 si pripomíname
smutné 4. výročie úmrtia našej
milovanej EVY RUŽOVEJ.
S láskou a úctou spomína manžel, syn
s rodinou, mama, sestra s rodinou
a ostatná rodina.

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

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

~ 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.

fasádne
lešenie

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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15-0161

„Slza smútku
tíško stečie
po tvári, bolesť v srdci
zabolí, no
pekná spomienka ako večný plameň v
našich srdciach zahorí.“ Dňa
27. júla 2019 si pripomenieme tretie smutné výročie
odvtedy, ako nás náhle
opustila naša milovaná
manželka, matka, babka a
sestra Terézia Šúreková z
Malaciek. S láskou a úctou
spomínajú manžel, syn Michal, dcéra Zuzana a priateľ Branislav, vnúčatá Nicol
a Sofia. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Osvojenie alebo aj adopcia (dve slová rovnakého významu) je trvalý
zväzok, ktorým sa vytvorí obdobný
vzťah, aký je medzi biologickými rodičmi a ich deťmi.
Osvojenie je prijatie cudzieho dieťaťa
za svoje vlastné, a taktiež prijatie cudzieho / cudzích ľudí za svojich vlastných rodičov. Osvojením vzniká medzi dieťaťom,
resp. osvojencom a osvojiteľom rovnaký
vzťah, aký je medzi dieťaťom a rodičom
a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká príbuzenský vzťah. Na rozdiel od príbuzenského vzťahu, ktorý má
svoj základ v biologickom zväzku rodičov
a dieťaťa, v prípade osvojenia daný vzťah
vzniká umelo, a to súdnym rozhodnutím.
Z uvedeného vyplýva, že dieťa sa včleňuje do rodiny osvojiteľa a jeho vzťahy
s biologickou rodinou zanikajú. Keďže
osvojenie výrazne zasahuje do právneho
postavenia nielen osvojovaného dieťaťa ale i jeho rodičov a osvojiteľa, zákon
stanovuje podmienky, ktoré musia byť
v procese osvojovania dodržané. Predpoklady osvojenia musí spĺňať tak osvojenec, ako i osvojiteľ.
O osvojení dieťaťa rozhoduje súd,
a to na návrh osvojiteľa. Osvojiť možno
iba maloleté dieťa, ktorým v zmysle Občianskeho zákonníka je dieťa od narodenia do dovŕšenia 18. roku veku, pričom
osvojenie musí byť v záujme dieťaťa. Na
Slovensku je povolené aj osvojenie individuálne, teda osvojiť si dieťa môže, aj
keď sa to deje výnimočne, osamelá oso-

Kto žil v našich srdciach,
ten nikdy nezomrie...

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

16-0087

SPOMIENKY
Dňa 21. 7.
2019 si pripomíname 7.
výročie úmrtia našej milovanej manželky, mamičky, babičky a
prababičky Márie Balážovej
z Veľkých Levár. S láskou a
úctou spomína manžel, deti
a ostatná rodina. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Osvojenie dieťaťa

16-0011

Občianska
riadková
inzercia

16-0012

5
SLUŽBY

STAVEBNÉ
PRÁCE

HELPET BAU

• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY
0917 625 934 | www.helpetbau.sk

63-0018

Makrolon
7/16 bronz
16,20 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre
nerozbitné zasklievanie
a prestrešovanie

Startline (Frost)
2/10 číra
9,91 €/m2 s DPH

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

MA19-29 strana -

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

5

721190201

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

0917 850 155
danobacek@gmail.com

15-0004

16-0001

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

6
PREZIDENTKA / SLUŽBY

Buďme pozorní a bdelí

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem 3i byt Ma
centrum, Ul. 1. mája, čiastočne zariadený, cena 600
€ s energiami / mes.Tel.
0905597874
» 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 pekný menší 2-izbový byt pri
RD v Kostolišti, vhodný
pre 1 osobu alebo pár.Tel.
0905673840
» 2izb. byt samostatná
izba na prenájom Malacky
0907242906
05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» 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 RD s dvomi byt.
jednotkami, poz 570 m2, 4i
byty, novostavba, holobyt,
parkovisko, 145000 za byt,
Kostolište, Alej M. Benku, nie
som RK.Tel. 0905854796
» Predám poschodový RD v
obci Gajary, zrekonštruovaný s dvoma samostatnými
bytovými jednotkami a hospodárskou budovou, pozemok 400 m2, cena 158.000
,- €.Tel. 0904883670

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

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

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

0905 324 657

www.mavet.sk

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
» Zdroj: TA SR

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

15-0014

ne vyvíjaný vyšší nátlak, čo sa týka
ich fyzického prejavu. Komentovala
aj stretnutia, ktoré doposiaľ stihla v
pozícii prezidentky absolvovať. „Chodím iba na miesta a robím iba kroky,
s ktorými som v súlade. Keď niekde
som, snažím sa byť v tej chvíli naplno
prítomná. Vôbec to neuberá na mojej
autenticite,“ zdôraznila.
Komentovala aj stretnutia v zahraničí, ktoré absolvovala v Českej republike s prezidentom Milošom Zemanom,
v Belgicku s predsedom Európskej
komisie Jeanom-Claudom Junckerom
i s maďarským premiérom Viktorom
Orbánom. Návštevu Bruselu hodnotí
ako „veľmi príjemné stretnutie“ a „nie
iba zdvorilostné zoznámenie sa“. Juncker prechováva podľa jej slov veľkú
priazeň k Slovensku, obzvlášť v rámci
krajín V4. Komentovala aj stretnutie s
Orbánom, ktoré sa podľa jej slov nieslo
„vo veľmi korektnom duchu“.
Prezidentka tiež prezradila, že
ako prezidentke sa jej podarilo mať
už jeden víkend voľný a počas leta sa
chystá aj na niekoľkodňovú dovolenku.

63-0007

03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám 3i byt Ma centrum,
Ul. 1. mája, posch. 1/3, cena
110.000 €.Tel. 0905597874
» 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 veľký 2 izbový byt v Malackách.Tel.
0908761258

Meradlom toho, aká je spoločnosť
kvalitná, je reakcia občianskej spoločnosti na to, čo sa v krajine deje.
Myslí si to prezidentka SR Zuzana
Čaputová, ktorá to povedalaa v diskusii na 23. ročníku festivalu Pohoda. „Viem, že máme množstvo
problémov, ale som hrdá na túto
krajinu,“ zdôraznila hneď na úvod.
Svoje zvolenie do funkcie považuje za vyjadrenie spoločnosti, ktorá sa
takto dovoláva túžby po zmene. „Nie
je to o mne, ale o túžbe po zmene. Je to
silný záväzok a vnímam to ako objednávku po nej,“ komentovala s tým, že
to, čo je iné, je miera zodpovednosti,
ktorú teraz má. Podľa slov prezidentky
SR sa zlé a nepríjemné veci dejú v každej krajine, bez ohľadu na to, akú majú
vyvinutú mieru demokracie. Dôležité je
však to, ako a s akou mierou slušnosti
a pokoja na tieto udalosti spoločnosť
reaguje.
„Buďme pozorní, buďme bdelí k
ľuďom okolo seba, ale aj k sebe samému. Kam nás to ťahá, kam nás to láka
a čo nás motivuje. Buďme veľmi pozorní ku svojmu okoliu, aj k tomu, čo nás
zvádza. Buďme optimistickí k tomu, že
veci majú šancu sa zmeniť k lepšiemu.
Ak to nevzdáme, tak práve našim pričinením môžu byť lepšie. Prevezmime
zodpovednosť za seba a za svoje životy
a za našu krajinu,“ vyzvala.
Na otázku, či si myslí, že z pozície prezidentky môže veci v krajine
ovplyvniť, odpovedala, že ak by tomu
neverila, tak by do kandidatúry nešla.
Ambíciou prezidentky je presadiť zmeny, ktoré sa týkajú justície. „Môžem byť
silným hlasom pre to, aby som tejto
zmene pomohla,“ pripustila.
Zhodnotila tiež svoj nástup na
post. Podľa prezidentky Čaputovej to
majú ženy v politike ťažšie, lebo je na

07

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

63-0003

Občianska
riadková
inzercia

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

YI
KUV
OVOVTNIN
NRA
EJ OB

16-0160

15-0054

ZD
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ZDRAVIE / BÝVANIE

Chcete si podať inzerát?

OBKLADY A DLAŽBY

A J E TO !

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

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

HALA 600 m

0903 150 740, 0905 4700264
264

NA PRENÁJOM

0907 721 667, Malacky

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

CHUDÍK » KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY
SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
0908 469 134

16-0136

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

16-0047

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

0905 859 679

2

HALA

16-0034
10-0043

INZERCIA

Ponúkame na prenájom

CESTA MLÁDEŽE

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám mäsové kurčatá
4 - 8-týž na dokŕmenie, živé
na zabitie 1,90 € / kg a očistené 2,90 € / kg, M.Cauner,
Kostolište 152, 0911 206 783.
Tel. 0908151966
» Predám strojček na strihanie oviec. Tel. 0940806282.
Tel. 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.Tel.
0908860132
» Predám rozely pestré, korely, kakaríki a mladé kozičky po dobrých matkách.Tel.
0908776226
» Výborné kozie mlieko.
Reg.predaj z dvora.Tel.
0907264842
» Predám mladé andulky 3
€.Tel. 0902423948
» Darujeme z rodinných dôvodov malého cca 3-ročného psíka - bielo hnedý špic,
veľmi aktívny, potrebuje
sústavný pohyb a aktívnych
majiteľov, očkovaný, čipova-

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

skladové priestory v Gajaroch

600 m2
CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

» rozmer 27,5 m x 9,6 m » posuvná brána šírka
» hala je zateplená
3,9 m x výška 4,4 m
» bočný vchod

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

Možnosť prenajať aj vonkajšie priestory

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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t.č.: 0908 743 721

15-0157

09 DOMÁCNOSŤ
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

ťažšie ako zjesť 5 koláčikov.
Všetko je možné sledovať na internetovej stránke alebo v aplikácii telefóne. Body určené na deň, už spotrebované body, body určené na celý víkend.
Jedlo sa zadáva manuálne, alebo stačí
oskenovať kód z obalu potraviny. Jesť sa
môže prakticky kedykoľvek a čokoľvek,
ale nemožno presiahnuť denné pridelené body. Fotka jedla pripomenie, že ho
treba zarátať. Na internetovej stránke je
veľa nápadov na jedlo a cvičenia. V ponuke sú tisíce receptov, z ktorých každý
má hodnotu v bodoch. Ak pripravujete
jedlo, ktoré nie je uvedené v databáze,
môžete vypočítať body podľa zložiek,
v databáze je vyše 255 000 potravín.
Celý systém je motivačný. Je nastavený tak, aby povzbudzoval pri chudnutí, viedol k výsledkom, učí k neprejedaniu sa, opiera sa aj o psychologickú
pomoc, ktorá je pri liečbe obezity často
nevyhnutná.
Rady sú online cez mobilnú aplikáciu alebo internetovej stránke, alebo aj
v kombinácii s vedením po telefóne.
Poplatok za zapojenie
je symbolický. Takže ten,
kto je zdatný v angličtine, ochotný pre seba niečo urobiť, môže sa hneď
prihlásiť.

16-0044

08 STAVBA08
STAVBA
» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty,
cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú
skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám miešačku SM125,
cirkulár, štiepačku dreva
a prív.vozík za os.auto.Tel.
0905404704

Strážcovia hmotnosti - Weight Watchers je vedenie k štíhlosti prostredníctvom mobilných aplikácií a internetovej komunikácie.
Stravovací režim spojil prvky zdravej
výživy, motiváciu a to všetko z pohodlia domova. Skratka WW je v súčasnosti
komerčne najúspešnejšou diétou. Celosvetovo je v programe zapojených 4
a pol milióna účastníkov. Očakávaný
pokles hmotnosti je 0,5 – 1 kg za týždeň. Diéta podporuje konzumáciu
ovocia, zeleniny, nízkotučných výrobkov, málo cukru a nezdravých
tukov.
Program vychádza zo systému bodov
SmartPoints, ktoré sú pridelené každému jedlu a nápoju na základe ich výživových hodnôt – obsahu kalórií, cukrov,
saturovaných tukov a bielkovín. Každý
účastník má určený počet bodov na deň
a na týždeň. Body sú stanovené podľa
cieľa, ktorý chce dosiahnuť, podľa fyzickej konštitúcie, veku a aktivity. Body si
každý môže využiť v podstate ako chce,
ale musí s nimi rozumne hospodáriť tak,
aby si ich rozvrhol na celý deň, na celý
týždeň. Prínosom je viac ako 200 potravín, ktoré majú bodové ohodnotenie 0
a teda ich príjem nie je potrebné vôbec
započítavať. Patria sem napríklad vajíčka, kuracie a morčacie prsia bez kože,
losos, zelenina, ovocie. Tieto potraviny
pomáhajú položiť základ pre zdravšie
stravovanie a je pri ich nízke riziko prejedania. Veď zjesť 5 porcií lososa je oveľa

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

16-0021

» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt, 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Predám chatu v Ma Nad
Výhonom na 4 ár pozemku,
zast.plocha 20 m2, cena
18.000 €.Tel. 0905438605
» Vymením 2i byt v centre
mesta na Malom námestí
za rodinný dom v MA alebo
v blízkom okolí s doplatkom
( sťahovanie - zabezpečíme)
0907322424

WW diéta

10-0144

Občianska
riadková
inzercia

9
BÝVANIE, SLUŽBY

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

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

15-0002

EFORTE 84 mm
PRESTIGE 76 mm
ARCADE 71 mm

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia v
ýroba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šperk
y
NAJ rýchlejšie o
pravy
NAJ dlhšie na tr
hu

Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Poradenstvo v oblasti šperkov
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10-0133

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

10
AKTUÁLNE / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia

Valkýra – dôkaz, že neboli všetci
rovnakí

ný, veľmi pekný a milý.Tel.
0903262772
» Predám seno v malých
kockatých balíkoch cena 2e
kus po dohode môžem doviezť, tel. 0907704948
» Predám pšenicu jačmeň
ovos 0902127914

Dvadsiateho júla 1944 sa plukovník
Claus von Stauffenberg pokúsil odstrániť z povrchu zemského Adolfa
Hitlera. Aj keď sa likvidácia nepodarila, dokázala, že nie sú všetci
Nemci z rovnakého cesta.
Nie je dôležité, že sa to nepodarilo,
ale že sa o to pokúsili. Dnes, po 75 rokoch, stojíme pred veľmi podobnou
voľbou.
Je mýtus myslieť si, že holokaust
sa začal v roku 1933, keď sa Hitler stal
kancelárom. Nezačal sa ani vpádom do
Poľska. Všetko išlo postupne, plazivo
a s desivými následkami. Najskôr žlté
Davidove hviezdy, potom getá, potom
žlté/ružové/hnedé/červené/zelené/fialové/čierne trojuholníky, potom práca
do úmoru a až nakoniec sa zatriaslo
plechovkou s Cyklónom-B.
Je dôležité si uvedomiť, že aj po vojne a tzv. denacifikácii Nemecka mnoho
Nemcov Stauffenbergov čin odsudzovalo. Nie preto, že by boli nacistami,
ale riadili sa premisou, že vo vojnovom stave sa majú odložiť vnútorné
rozbroje a má sa stáť za vedenim štátu.
Napokon, aj za Stalinom počas „Veľkej
vlasteneckej“ stáli aj ľudia, ktorí ho bytostne neznášali, vrátane tých, ktorých
dal narýchlo prepustiť z lágrov rovno
na frontu. Trvalo takmer tri dekády,
kým začali Nemci príjmať Stauffenbergov atentát ako vlastenecký čin a nie
ako vlastizradu v kritickom momente
Nemecka.
Tomuto istému čelíme aj dnes. Začína sa to nezrušením zjavne nacistickej strany, potom sa im odpustí príspevok, ktorý z 1.500 EUR zredukovali na
1.488 a vírus v organizme obyvateľstva
začína kolovať, množiť sa a otravovať
ho. To všetko s výdatnou podporou

13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
- PREDAJ

13

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Kúpim použité spojárske
káble s farebnými drôtikmi
aj väčšie množstvo. Ďakujem 0944634153

15 HĽADÁM
PRÁCU 15
HĽADÁM
PRÁCU
» 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
16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» Hľadám priateľku od 45
do 50 rokov.Tel. 0915204433

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.

AKCIA

UŽITE SI
VIAC VOĽNÉHO ČASU
Fúkač HUSQVARNA 525BX

Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použitie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedinečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie.
■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací
Robotická
výkon 86 m/s.kosačka

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

Akciová
cena:väčších
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka
na kosenie
Bežnáveľké
cena:plochy
389 €
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi
priechodmi.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

AKCIA

CELOROČNE NÍZKA CENA

Fúkač HUSQVARNA 525BX

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

365 €

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

■

395 €

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra, Veľká Británia

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 %.

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

CELOROČNE NÍZKA CENA

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

MA19-29 strana -

2 399 €

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)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

1 599 €

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

12 DEŤOM 12
DEŤOM

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ

16-0107

11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Predám starožitné šperky,
písomne: Kancelária Malacko, Bernolákova 1/A, 901 01
Malacky.

hľadačov lacných voličských hlasov.
Ľuďom je komplikovanejšie vysvetliť
zodpovednú fiskálnu politiku, než urobiť „bu-bu-bu, budú vám tu imigranti
prerábať kostoly na mešity a z kostolných veži budú minarety a miesto zvonu budete počúvať muezínov!“
Angela Merkelová, vedomá si neslávnej minulosti Nemecka za vojny,
urobila správny krok. Neprepadla
hystérii, ani populizmu. Vyzvala na
rázne skoncovanie s pravicovým extrémizmom. Keby si chcela nahnať hlasy,
zachovala by sa ako mnohí iní politici
naprieč Európou a vyhlásila by napríklad džihád proti moslimom. Hlasy by
sa len tak sypali!
Je večnou škodou, že Slovenská
politická reprezentácia má tendenciu
sadať na lep skôr tomu populizmu a občania zas na lep ich sľubom, že ich pred
„tými cudzími hordami“ ochránia.
Jazdiť na strachu možno aj rýchlo,
ale napokon sa stanete jeho vlastnou
potravou.
Priateľstvo a prívetivosť vás môže
sklamať, ale na večeru si vás nedá.

» Mária Raučinová, Fórum života

OD

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

1500

2400

-61%

Slovenčina naša
Nie víčko, ale viečko. Nie
zatáčka, ale zákruta. Nie zmluva, ale dohoda.

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

15-0159

Priznám sa, riadne som sa pri tom narobila. Cítila som to na krížoch. Zaiste,
sú na to dnes platené vypratávacie služby. No predsa, triedenie starých vecí má
aj svoje čaro. A nikto nemôže nahradiť
osobné rozhodnutia na základe spomienok.
Sú to chvíle radostné aj bolestné. Čím
dlhšie to trvá, teda čím dôkladnejšie
treba zredukovať množstvo vecí, tým sú
úvahy náročnejšie.
Za dvadsať, tridsať či päťdesiat rokov
sa toho v byte hodne nazbiera. Každý
predmet, kus nábytku je naviazaný na
určité životné obdobie, na konkrétne
osoby, na situáciu, ktorá sa okamžite
vybaví v mysli. Veci sa tak stávajú symbolmi vzťahov, činností, svedkami rastu,
vývoja človeka. Tichými sprievodcami
životom. Cez veci sa vraciame do minulosti a otvoríme aj spomienky dávno
zabudnuté. Je to v istom zmysle osobná
spoveď, ako aj výpoveď o tom, čo pretrvá
a čo rýchlo stráca na význame. A my sme
toho sudcami aj aktérmi.
Hovorí sa, že na prežitie v skutočnosti
nepotrebujeme veľa vecí, že sme zahltení
výrobkami a že si v mene túžby „mať“
zapĺňame planétu haraburdím. Nasledujúce generácie budú tento prebytok
musieť rázne riešiť. Odpady sa už dnes

hromadia a zaplavujú naše životné prostredie. Zamestnávajú celý jeden vedný
odbor, ba aj niekoľko súčasne. Aj tieto
myšlienky sprevádzajú triedenie osobných vecí. Kto ďalší po nás nadobudne
ten istý citový vzťah k určitému predmetu? Jednotlivé situácie v živote sú natoľko
originálne, že sa nikdy nezopakujú. Podržanie veci znamená skôr nutkavú potrebu zastaviť čas a vrátiť istých ľudí do
našej osobnej histórie. Nie je jednoduché
odtrhnúť sa od vzťahu, najmä ak dotyčná
osoba odišla od nás náhle, ak bola zvlášť
milovaná, ak nám spôsobila mimoriadne obohatenie.
A tak prenášame svoje spomienky
z bytu do bytu, zo skrine do skrine. Z
domácnosti do pivnice. Pomaly vyprcháva bolesť i radosť. Všetko sa v pamäti
premiešava, stláča a vytláča a do mysle
sa zakomponováva akýsi extrakt. Niečo ako duchovný elixír, ktorý zanechá
„chuť“ nášho života. Ako film, z ktorého
už nie sú dôležité jednotlivé scény, ale
celkovo zostavený scenár. Ako maliarske
dielo, v ktorom už nevystupujú do popredia konkrétne čiary, ale dojem z celku.
No bez tých detailností, by dielo nemalo
svoj výraz.
Triedenie starých vecí je vždy aj
skúškou schopnosti „transformovať“
hmotné veci do nehmotnej skutočnosti,
do duchovného sveta, v ktorom už niet
merateľného priestoru, kde sa všetko
zmestí, no nie všetko dáva nový zmysel.

1600

V poslednom období sa v našej rodine
pritrafilo vypratávať niekoľko bytov.
Či už po zomrelom príbuznom alebo
pred plánovanou rekonštrukciou.

AKCIA

1600

Staré a nové

1600

11
ZA ŽIVOT / SLUŽBY
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ŠKOLA, HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE

Kampaň a kampaň

Nevideli sme Ťa

Keďže sa zaujímam o školstvo, sledujem aktivity politikov, ktorí sa
chcú chopiť školstva. Je smutné, že
riadenie apolitického školstva je v
rukách spolitizovaného ministerstva a vôbec v rukách politikov.
Kým to tak je, nezostáva nám nič
iné, ako sledovať, kto ovládne rezort.
A dúfať, že ho rázne a s podporou vlády zreformuje. Uvidíme, čo sa stane, ak
nastúpi politická opozícia, ktorá teraz
poukazuje spolu s nami na katastrofálne fungovanie školstva, čo však nemusí
byť garanciou zmeny.
Jeden z uchádzačov o rezort, odborník v istej oblasti školstva, vypustil do
éteru prezentačné video. Vystupujú v
ňom vybraní žiaci, ktorí tendenčne odpovedajú na otázky o školách. Odpovedajú v zmysle, že ich škola ako-tak baví,
že sa v nej nudia, že zo školy je najlepšia
družina, že si musia otvárať pracovné
zošity, písať si poznámky a potvrdzujú
to sprofanovaným výrokom, že treba
zmeniť metódy učenia. Uchádzač o ministerstvo sa nakoniec vyjadrí, že deti
v škole budú šťastné a budú sa učiť pre
život.
Táto prezentácia ma sklamala. Jednak bola populistická, jednak šťastie
detí v školách je dôsledkom širokého
kontextu zmien, nie skratkami typu
zariadim to. Kandidát ma zatiaľ nepresvedčil. Uvedomujem si, že v škole ide o
žiakov, ale tí nie sú stredobodom prvotných a závažných zmien v školstve, sú

Chorému Jurajovi s „absťákom“ dali
policajti pokutu. Kráčal po nesprávnej strane. Mali mu pomôcť, ale nepomohli.
Aj našim chlapcom z Dobrého
pastiera často nadávajú ľudia, ktorým
prišli pomáhať. Nad bývalými bezdomovcami sa niektorí „malí“ radi vyvyšujú. Vôbec nevedia, akým utrpením
si mnohí z nich prešli. Sedím niekedy
ráno s chlapcami v Dobrom pastierovi,
keď sa rozdeľuje práca. Obdivujem ich,
ako sa snažia a napredujú – v terapii,
práci aj v duchovnom živote. Padli na
dno, ale pracujú na sebe. Myslím, že
Pán ich dvíha a povoláva k sebe. Na
rozdiel od tých, ktorí si myslia, že všetko dokážu sami a sú lepší, ako tí druhí.
Jeden z našich chlapcov, Peter,
išiel pred časom pracovať na cintorín
do neďalekej obce. Pri jednom hrobe
stáli ľudia. Keď Peťo poodišiel, rozprávali sa o ňom, ako o „bezdomovcovi,
od ktorého by mohli niečo chytiť.“ Peťo
je šikovný chlap a roboty sa nebojí. Mal
v živote smolu. Keď počul návštevníkov
cintorína takto o sebe hovoriť, rozplakal sa. Volal do Dobrého pastiera, že on
nie je bezdomovec a neroznáša žiadne
choroby. Má okolo 50 rokov, je rozvedený a nemá kde bývať.

ich dôsledkom. Okrem toho, máloktoré
inštitucionalizované vzdelávanie, ktoré stretávame v celom živote, je populárne. Je niekto vrcholne nadšený, keď
sa musí učiť na vodičský preukaz? I keď
má v tomto prípade silnú motiváciu? Aj
tam musí písať, memorovať, aj nepotrebné informácie. Škola len kopíruje
potreby spoločnosti, teda búrať osnovy
nestačí.
Riadiť ministerstvo a meniť školstvo si vyžaduje myslenie v kontexte.
Dôležité sú aj osobné skúsenosti, no
nemôžu byť aplikované spôsobom mne
to fungovalo, bude to aj iným. Šťastie
detí (mimochodom, poznám ich dosť,
čo sú rady v škole) sa nebuduje rozbitím
osnov, uvoľnením formálnejších spôsobov vyučovania či odovzdaním absolútnej slobody školám. To všetko môže
fungovať, ale prvotné zmeny sú racionalizácia školstva (vrátane vysokého),
dôkladná debyrokratizácia, dôraz na
ľudí, čo sa zžijú s reformou ministra
- rozhľadeného odborníka - a v neposlednom rade kvalitné financovanie
vybavenia škôl, aby nemusela vznikať
obdoba knihy plesní v školách. Myslíte
si, že deti budú šťastné, keď budú môcť
na telocviku robiť všeličo, no nebudú
mať kvalitnú telocvičňu a pomôcky?
Od záujemcov o ministerstvo by
som žiadal reálnejšiu, konkrétnejšiu a
uveriteľnejšiu kampaň.

Myslím si, že Ježiša stretneme skôr
na ulici medzi žobrákmi a v útulkoch
bezdomovcov, ako v spoločnosti dôležitých ľudí, ktorí majú pekné reči.
Pane, chodíš okolo nás a my Ťa nevidíme, lebo vyzeráš ako bezdomovec,
cigánka alebo narkoman.
Boli sme slabí a báli sme sa. Žili
sme vo svete „oko za oko a zub za zub.“
Čakali sme Ťa. A Ty si prišiel. Zobral si
na seba naše hriechy a otvoril si nebo.
Uzdravoval si a ukázal si nám, že si
neprišiel trestať ale odpúšťať. Potil si
sa krvou, bol si bičovaný, tŕním korunovaný a niesol si svoj kríž, na ktorom
si bol ukrižovaný. Vstal si z mŕtvych a
ukázal si nám, že aj my môžeme vstať,
znovu chodiť, vidieť a žiť. Aj tí, ktorí ležali bezvládne na ulici, alebo sa triasli
v ťažkom delíriu. My ich nemáme posudzovať, máme v
nich hľadať Krista a
pomáhať im. Si tu
medzi nami Pane a
my Ťa nevidíme.
Tak ako na obraze Stana Lajdu
- bez Teba, s
Tebou a bez
nás.

» Ján Košturiak

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

» PhDr. Ján Papuga, PhD.

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

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

Nie vodítko, ale vôdzka. Slovenčina naša
Nie vyprosťovací, ale vyslobodzovací.

AKCIA -30%
NA PRÁCU

SME PRVÁ FIRMA,

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

CELKOVÉ CENY

389 €

• Izolácia bez tepelných mostov

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

Tel.: 0910 644 981

10-0096

• sádrové
• vápennocementové
16-0241

0948 447 013

STROJOVÉ
OMIETKY

51-0001

41-0017

499 €

AKCIA

-10%

tel.: 0944 958 096

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036
• S vysokým tepelným odporom

e-mail: aizolacie@gmail.com

KLIMATIZÁCIA

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062
www.klimatizacia.info
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16-0060

339 €

63-0055

PLASTOVÉ OKNÁ

63-0006

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

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

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

16-0195

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

16-0200

16-0153

ZADARMO:

0910 902 635•0905 323 022

63-0011

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

13
SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Nie vada, ale Slovenčina naša
chyba. Nie válenda, ale váľanda.

MAGRA - STAV

www.kia.sk

STROJOVÉ OMIETKY
ZATEPLOVANIE FASÁD

Vyžadujte maximum !

2 900 €

0902 272 708

STROJNÍKA
BAGRISTU

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

52-0104

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

Prijmeme

Vykonávame
všetky druhy
stavebných prác
izolácie striech
opravy domov
za výhodné ceny

INZERCIA

0905 968 472

0908 979 469

15-0162

Kia Sportage MAX

16-0181

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

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na nepretržitú prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:
Plat 700 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečíme.
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

PRIJMEME

VODIČA
VP sk. D

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 :

v čistom

SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA

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

MA19-29 strana -

7 € /h

Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu diaľnica D2 pred Kútami:

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

Plat 700 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou.
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.

Nástupný plat od

13

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

16-0176

30䝖/䜋;䜋36,"

ofotravel@gmail.com
0917 466 250

16-0225

Do TPP

Kia Sportage MAX
Limitovaná ponuka bez kompromisov !

16-0246

POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE/BAGETÁRKA
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Kockatý jubilant
ciek otočiť.
V 80. rokoch 20. storočia sa Rubikova kocka stala celosvetovým hitom. Už
5. júna 1982 sa v Budapešti konali prvé
majstrovstvá sveta v rýchlosti skladania Rubikovej kocky. Najrýchlejší bol
Minh Thai z USA s časom 22,95 sekundy. Najnovší rekord v skladaní Rubikovej kocky drží Tu Jü-šeng z Číny z 24.
novembra 2018, keď Rubikovu kocku
3x3x3 zložil za 3,47 sekundy.
V 80. rokoch 20. storočia sa podarilo predať vyše 100 miliónov kusov
Rubikovej kocky. V Maďarsku sa Rubik
stal redaktorom časopisu o hrách v časopise ...És játék (...A hry). V roku 1987
pracoval ako profesor na plný úväzok.
Začiatkom 90. rokov zasadol do predsedníckeho kresla Maďarskej akadémie inžinierstva (Magyar Mérnöki
Akadémia), kde založil Medzinárodnú
Rubikovu nadáciu podporujúcu osobitne talentovaných mladých inžinierov a
priemyselných dizajnérov.

KUCHÁR/KA

mzda: 820 € brutto + 350 € odmeny

POMOCNÝ KUCHÁR

mzda: 750 € brutto + 350 € odmeny

VÝDAJCA STRAVY

mzda: 750 € brutto + 350 € odmeny

POKLADNÍČKA

mzda: 700 € brutto + 250 € odmeny

UMÝVAČ/KA RIADU

PRIEMYSELNÁ 5863, 901 01 MALACKY
0902 90 90 12, adrian.pernecky@papagrill.sk

INZERCIA

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

PRIJMEME

16-0246

0905 401 532
0905 245 918

24-0077

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

Plat 900 € brutto. V prípade nutnosti
dovoz zabezpečime.

PRIJMEME

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Prijmeme

ZUBNÍ LÉKAŘ
ZUBNÍ TECHNIK
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

Plat : 900 € brutto

Kontakt:
+420 608 136 410, +420 775 775 095
ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz

32-0113

TEL.: 0948 632 663

• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
• STROJNÍKA energetických zariadení
• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
• ELEKTRONIKOV
Mzda od 800 € - 1 100 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Požiadavky:

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

Bližšie informácie:

41-0100

16-0246

Maxi DENTAL s.r.o., Břeclav, ČR
Zubní klinika a laboratoř

predavačku-čašníčku
do zmrzlinárne
v Malackách.

16-0172

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

vodiča sk. C

UPRATOVAČKU

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

POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

(650 EUR/mes. brutto). T.: 0903 434 366

Slovenská Grafia a.s.

Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu stanicu
na nepretržitú prevádzku diaľnica D2 pred Kútami:

VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU

0905 387 063

» Zdroj: TA SR

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

15-0158

mzda: 650 € brutto + 150 € odmeny

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0110

Rubikova kocka, ktorá sa dostala
dokonca aj Oxfordského slovníka
anglického jazyka (Rubik‘s Cube),
má 45 rokov.
Vynálezca tohto hlavolamu, maďarský architekt, dizajnér a sochár Ernő
Rubik, mal 13. júla 75 rokov. Dátum
narodenia Ernőa Rubika, 13. júl, sa stal
Medzinárodným dňom rébusov a hlavolamov.
Jeden z najznámejších tvorcov
hlavolamov vyštudoval architektúru a
dizajnérstvo interiérov na Technickej
univerzite v Budapešti, kde promoval
v roku 1967. V rokoch 1971-75 pracoval
ako architekt na Univerzite umeleckého priemyslu a dizajnu v Budapešti.
Študentom prednášal o možnostiach
kombinovania tvarov a častí a učil ich
vnímať geometriu priestorovo.
Už v tom čase sa zamýšľal nad vytvorením priestorového hlavolamu, na
ktorom by zužitkoval svoje znalosti.
Dotyčným mechanickým hlavolamom
sa napokon v roku 1974
stala kocka pozostávajúca z rôznofarebných
menších kociek pričom
cieľom je, aby v zloženom stave kocka mala
každú veľkú stranu jednofarebnú. Štandardne
má kocka 3x3x3 menších kociek. Rubik kocku patentoval pod názvom Magická kocka 30.
januára 1975 pod číslom
HU170062. Dostupné sú
aj iné varianty kocky 2x2x2, 4x4x4 (nazývaná
aj Rubikova pomsta) či
5x5x5. Vo vnútri kocky
je mechanizmus umožňujúci ľubovoľnú vrstvu
deviatich menších ko-

10-0001
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

KRBY
kachle

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tstále dostatok ponúk - aj pre mužov
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

www.krby-tuma.sk
k
prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

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

tel. 0905 394 055

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0077

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

terasy

zimné záhrady
splátky od 35 €

splátky od 149 €

splátky od 98 €

rámové
bezrámové

34-0131

����������������������������������������������
��������������������������������������������������������:

85-0005

���������������������������������

PONÚKAME:

- Švajčiarskú pracovnú zmluvu
- Švajčiarské sociálne a zdravotné poistenie
- Nástupné platy od CHF 33,00 BRUTTO
- Diéty CHF (15.00 na deň)
- Týždenné výplaty
ATEĽSKÝH
STREDKOV
- NUTNÁ ZNALOSŤ BEZ SPROPOPLATKOV !!!
JAZYKA

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

 

 

  







saludosro@gmail.com



Firma STARF

SADROKARTONISTI
������������������

prijme

Skladník

pre dlhodobú prácu do Nemecka
aj počas zimných mesiacov

(Nemecko)

10 - 16 €/hod.������������

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar
2800 EUR/mesačne Brutto

�������������������������������

(Rakúsko)

Mäsiar-pomocník

����������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������

(Rakúsko)
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85_0486

2400 EUR/mesačne Brutto

0903 431 350

85_0485

���������������������������������������������������������

alebo na
www.pracahned.eu







������������

0800 500 520
0800 500 502
0800 500 002

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom 

0950 301 301
�������������������

85_0488

„50“

63-0106

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

NEMÁTE PRÁCU?

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

61_0191

ZĽAVY AŽ DO 30%

