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MALACKO
Týždenne do 25 500 domácností

našiel, ktorý uvalí exekúciu, majetok
prevediem na biele kone, nič nevlastním, nič nemám, čo mi môžu? A hor sa
na sezónnu dovolenku do Dubaja.
Priateľ navrhne kamarátom spoločnú dovolenku, nadšene súhlasia,
on zariadi pobyt, cestovnú kanceláriu,
letenky. Po dvoch týždňoch sa vrátia a
zistí, že kamaráti nie sú kamaráti a že z
investície neuvidí ani euro.
Folklórna bezcharakternosť. Čoraz prítomnejší jav našej novodobej
„kultúry“ žitia i spolužitia. Kto nám ho
sem zavial, rozosial po Slovensku, medzi kedysi čestných a pracovitých ľudí?
Je načase to rázne odsúdiť a odmietnuť. Vás ešte neokradli? V obchode, na faktúrach, o kus zeme v záhrade? Na ilúziách o cti a morálke? Či o
priateľstve a láske? Tak sa pripravte,
čoskoro ste na rade.
Ak nepoviete rázne nie.
Ak sa tomu spolu nepostavíme.
Aspoň trošku šťastia
v tomto, dnes, netradične, od bežného želania
– veľa šťastia.

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

• upratovanie

HĹBKOVÉ

0908 437 079

52-0008-1

• čistenie kožených
sedačiek

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

0917 568 470

Karol Mikláš

TEPOVANIE

ROZVOZ
ZDARMA!

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

Najlepší výber KOTLOV
94-0091-1

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

KRTKOVANIE

KRTKO ZÁHORIE

ČISTENIE

VÁM VYČISTÍ

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

www.upchaty-odpad.sk

46-0020

0915 213 700

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

15-0108

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
16-0010

Zvláštne slovo – folklór. Vyvoláva
predstavu ľudových odevov, tancov,
letných festivalov, radosti a povznesenia sa nad rutinu všedných dní. Folklór
je definovaný ako súbor kultúrnych
javov, ktoré sa prakticky prejavujú
formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie. Jeho nositeľom a rozširovateľom je
kolektív, aj keď prvotným tvorcom bol
jeden človek. Folklór podlieha kolektívnym normám.
Žiaľ, u nás už aj amorálnosti,
nemravnosti a falši. Stáva sa folklórom
okrádať – ako inak – vždy tých slabších
a dobrosrdečnejších. Kultúrnym javom
našej spoločnosti sa stáva hrdosť na
nakradnuté. Nepoctivo získané, nečestne nadobudnuté. Ide o kolektívne
šialenstvo, mnohí sa vzhliadajú v zlodejoch, kriminálnikoch, v podvodníkoch s bielymi goliermi a v morálne a
hodnotovo vyprázdnených bytostiach,
tváriacich sa ako elita národa.
Podnikateľ pokojne okradne subdodávateľa živnostníka, veď je to iba
živnostník a takých čaká v rade na to,
aby sa dali ochotne okradnúť. Faktúry
platiť netreba, exekúcie sa báť netreba,
veď patrím medzi „našich“ a kto mi dokáže úmysel? A ak by sa aj nejaký súd

ing. kubaška

10-0029

Nová folklórna tradícia

15-0005

Najčítanejšie regionálne noviny

PÁNSKA KONFEKCIA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

MOBILNÁ
PEDIKÚRA
aj diabetické
a mykotické nohy

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

10-0013

v pohodlí Vášho
domova

16-0014

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

UPCHATÝ
ODPAD?

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

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

ZADARMO:
10-0020

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

10-0031

www.annastudio.sk

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
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0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

Miriam
tel.: 0915 677 453

63-0011

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

16-0195

15-0011

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €
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Nie boj za pravdu, ale pýcha
je nepriateľom spolupráce
Dovoľte, aby sa
som najprv vrátil
ku kauze „Námestie
SNP“. V nej ma ľudia zo Za slušné Slovensko“ obvinili,
že som im odmietol
vydať námestie na
oslavy 30. výročia Novembra 1989. Keďže
to bola lož, respektíve neslušný výmysel,
lebo ma nikto od nich a ani nikto iný v tej
veci nekontaktoval, ohradil som sa voči
tomu. Čo asi nečakali.
Po týždni útokov od nich a novinárov hlavne z médií, ktoré vlastní Penta, či
Týždňa, ktorý Penta štedro dotuje, však
nastal zásadný obrat. Keďže som sa nevzdával, nakoniec Za slušné Slovensko
kapitulovalo a muselo priznať, že si to na
mňa vymysleli. Aspoň, že tak.
Tesne predtým ich klamstvo obhajoval Michal Truban a zastal si ich. Keď priznali klamstvo, myslel som, že Truban sa
mi ospravedlní, ale nie, miesto toho vyšiel
ešte viac do útoku voči mne a nášmu hnutiu OĽANO, že si s nami nedokáže predstaviť spoluprácu.
Nuž, história sa opakuje. Presne tak
isto ako Gazda pravice Procházka pred voľbami v roku 2016 v košeli s vyhrnutými rukávmi, tak isto aj dnes samozvaný „budúci
premiér“ Michal Truban, vopred kádruje
ľudí na hodných a nehodných byť v „jeho
vláde“. Na ľudí slušných a tých ostatných.

Nerozumiem tomu. Pán Trubana sa
zrejme tiež dotklo, že som sa ohradil voči
tomu, že neustále prezentuje ľudí z PS/
SPOLU ako nových politikov, hoci jeho
najbližší kolegovia Štefunko či Beblavý sú
v skutočnosti v politike 20, respektíve 17
rokov a prestriedali kopu strán.
Lenže aj pri kauze „Námestie SNP“
ako aj pri Beblavom a Štefunkovi som
hovoril len a len pravdu, ale pán Truban
tvrdí, že práve takáto politika - hovorenie
pravdy, je prekážkou našej spolupráce.
Myslím, že sa mýli. Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde
existujú dve pravdy - jedna pre „našich
ľudí“ a druhá pre ostatných. Kde zákony a
pravidlá platia podľa sympatii a známostí.
Ak chce pán Truban byť raz lídrom, ktorý prinesie skutočnú zmenu na Slovensku k
lepšiemu, mohol by používať menej slov o
slušnosti a spolupráci, ale o to viac takých
činov. A hlavne menej nemiestnej pýchy a viac
pokory. Nabobtnané
ego a povýšenecký
prístup k prípadným
partnerom sú vlastnosti, ktoré sú presným opakom toho, čo
človek, ktorý sa chce raz
stať dobrým premiérom potrebuje.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

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

Pálffyovský kaštieľ
prezentuje vlastný web
Pálffyovský kaštieľ v Malackách má svoju vlastnú internetovú stránku. „Všetky dôležité informácie
o historickej pamiatke tak možno nájsť na jednom
mieste,“ objasnila vznik webu www.kastielmalacky.sk Ivana Kovárová z Turistickej informačnej kancelárie v Malackách.
Stránka prezentuje históriu objektu, upozorňuje na najväčšie zaujímavosti, sprístupňuje tiež informáciu o sprievodcovských službách a otváracej
dobe.
Kaštieľ bol vybudovaný v prvej polovici 17.
storočia na podnet grófa Pavla IV. Pálffyho. Počas
svojej existencie bol sídlom urodzeného rodu, františkánskym internátom, vojenskými kasárňami i
nemocnicou. Od roku 2007 patrí kaštieľ mestu, ktoré sa podieľa na jeho rekonštrukcii a sprístupňuje
ho návštevníkom.

» TASR

Podeľme sa
o to najcennejšie
V piatok 16. augusta 2019 sa v priestoroch Obecného úradu v Gajaroch (na prízemí) uskutoční v
dopoludňajších hodinách 8:00 - 11:00 h odber krvi.

Stupava

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

» red

LETNÁ
ZĽAVA

MAGRA - STAV
STROJOVÉ OMIETKY
ZATEPLOVANIE FASÁD

NA VYBRANÉ
SLNEČNÉ
A DIOPTRICKÉ RÁMY

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

-30%
AŽ
-50%

STROJOVÉ
OMIETKY

Kompletné očné vyšetrenie,
diagnostika a meranie dioptrií OČNÝM LEKÁROM.
Lekárska správa pre odborných špecialistov. Cenník
výkonov a objednanie: www.oftalens.sk, 0918 734 397
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16-0181

BV
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Tn
TT
zM

SENICA
Hurbanova 485 (hl. križovatka)

OBKLADY A DLAŽBY

• sádrové
• vápennocementové

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

Tel.: 0910 644 981

0907 721 667, Malacky

16-0047

západné Slovensko

MALACKY
Záhorácka 15B (oproti AFK)

10-0096

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

Občerstvenie pre darcov je zabezpečené. Pozývame
všetkých od 18 do 60 rokov. Prineste si občiansky
preukaz a kartičku poistenca. Poďme spolu darovať
život.

10-0154

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

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

Odťahová služba zadarmo

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

www.klimatizacia.info

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

63-0003

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)

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

16-0012

DVERE • PARKETY • OKNÁ • BRÁNY • ŠATNÍKY • KLÍMY

10-0153

3,5 kW

• CHLADENIE
• KÚRENIE
• VENTILOVANIE
• ODVLHÈOVANIE
• IONIZÁTOR
• WIFI READY
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Občianska
riadková
inzercia
SPOMIENKY
15-0024

Odišla si tak
ticho,
bez
rozlúčk y,
nestihla si
povedať ani
zbohom rodina, priatelia moji. 30. 7.
2019 sme si pripomenuli 1.
výročie, čo nás náhle opustila naša drahá manželka,
mama, babka, prababka a
sestra Mária Stehlíková z
Kuchyne. Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli ďakuje smútiaca rodina.

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE
fasádne
lešenie
Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Dlhých 30
rokov nám
stále chýba
úžasný
a
láskavý človek František
Spišek, ktorý nás opustil
dňa 30. 7. 1989 vo veku 54
rokov. S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

16-0087

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

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

VŠETKO

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

0907 304 888

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

S

~ 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.

U2
D

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

O

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663
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∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

PRE VÁŠ DOM

~ 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

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353
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10-0042

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

7
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16-0059

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

16-0095

Odišiel si od
nás ako tichý
sen, nepovedal si ani
zbohom, už
neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob
môžeme Ti dať, zapáliť
sviečku a ticho spomínať.
Dňa 8. 8. 2019 si pripomíname 1. výročie úmrtia
nášho drahého manžela,
otca, dedka a pradedka
Františka Untermajera zo
Studienky. S láskou a úctou
spomínajú manželka, dcéry
Erika, Renata a Vierka s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím tichú
spomienku.

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk

16-0011

Žiarila z Teba
láska a dobrota, budeš
nám chýbať
do konca života. Aj keď
nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 7. 8. 2019 si pripomenieme nedožité 45. narodeniny a 17. smutné výročie,
kedy od nás odišiel náš
milovaný syn, brat, strýko
a synovec Mário Kotrík, rodák z Bratislavy. S hlbokou
úctou a láskou na Tvoju
láskavosť a dobrotu spomínajú rodičia, brat Miňo, synovci Miňko a Marko a celá
rodina. Veľmi nám chýbaš!
Spomeňte si s nami!

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm
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ŠANCA PRE KAŽDÉHO
Nezamestnanosť. Slovo, ktoré by malo byť vymazané zo slovníka.
Jedným zo základných ľudských práv, ukotvených v ústave
Slovenskej republiky, je právo na prácu. Mnohí si to neuvedomujú,
no zamestnanie, ktoré jedni berú ako prirodzenú súčasť ich života,
môže byť pre iných nedosiahnuteľný cieľ. O tom, ako správne
využiť svoj potenciál a zabezpečiť pre seba a svoju rodinu životný
štandard aký si zaslúžite, sa rozprávame s Ing. Kamilom Timurom
z Prvej stavebnej sporiteľne.

Na Úrady práce na celom Slovensku
denne prichádzajú uchádzači o prácu.
„Podávajú si kľučky“ aj u vás?
Situácia je iná ako v minulosti. Niet
sa čo čudovať, veď na trhu práce dnes
nájdete pracovné činnosti o akých sa
vám prednedávnom ani nesnívalo.
Navyše, ľudia majú veľakrát o práci
v banke alebo pre banku skreslenú
predstavu. Netušia, že možno práve
oni budú pre ňu prínosom. Banka
predsa nie sú len čísla. Pracovník
tejto ﬁnančnej inštitúcie využije
okrem ekonomických znalostí aj
komunikatívnosť,
organizačné
schopnosti, analytické i strategické myslenie a v neposlednom rade
svoju kreativitu.

ti, je vytrvalý a má
vízie do budúcnosti, je
na najlepšej
ceste stať sa
naším koleg o m . To , a k ý
potenciál v sebe skrýva a ako
by ho mohol
najlepšie využiť,
zistíme pri osobnom rozhovore
s uchádzačom
o prácu.

Nemyslíte si, že dôvodom je ich viacnásobné
odmietnutie inými zamestnávateľmi? Viete,
nie každý má to šťastie, že je zdravý a má spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
Iste. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi
osudmi. Mnohé sú veľmi inšpiratívne. Je preto pre nás veľkým zadosťučinením, keď práve
ľuďom s trpkým osudom môžeme pomôcť.
Stačí im dodať viac odvahy. Rozumiem aj
tomu, že sa cítia nepotrební a sklamaní. Môžu
mať však talent, ktorý zatiaľ v sebe neobjavili.
PSS im dá šancu a nádej na lepší život.
Aký talent máte na mysli? A kto sa teda
môže uchádzať o prácu v Prvej stavebnej sporiteľni?
Talent počúvať. Ostatné ich naučíme. Nebudeme sa pýtať na známky v škole, na sociálne pomery ani na pôvod. Šance majú všetci rovnaké.
Každý, kto rád spoznáva nových ľudí, pozorne počúva, chce rozšíriť svoje vedomos-

To znie naozaj zaujímavo. Spomenuli ste, že
banka nie je len o číslach. Predstavte nám
teda bližšie prácu, ktorú ponúkate.
Na začiatku vám položím niekoľko otázok.
Plní ľuďom sny, ale nie je Ježiško? Vďaka
nemu ste doma rýchlejšie, ale nie je taxikár?
Mení bývanie na domov, ale nie je architekt? Kto je to? Nemusíte si lámať hlavu. Je
to obchodný zástupca PSS. Jeho poslaním je
pomáhať ľuďom nájsť cestu k vysnívanému
bývaniu. Nepredáva. Ponúka riešenie.
Prečo by sa mal niekto rozhodnúť pracovať
ako obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne?
Poznáte vo svojom okolí rodiny s malými
deťmi, ľudí ktorým ich zdravotný stav neumožňuje pracovať 8 hodín denne alebo sedmospáčov, ktorým robí ranné vstávanie tak
trochu ťažkosti? Ja ich mám vo svojom okolí
veľa. Obchodný zástupca PSS je pánom svojho času. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť
svojim potrebám i potrebám svojej rodiny.
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Rozumiem tomu správne, že v kancelárii nemusia sedieť celý čas?
Kancelária, vrátane moderného technického
vybavenia, je k dispozícii viacerým obchodným zástupcom a je to len jedno z miest, kde
môžu svoju prácu vykonávať. Pracovať môžu
doma, v parku, v kaviarni, vlastne kdekoľvek,
kde im to bude vyhovovať. Odporúčame
však, aby bol v kancelárii vždy aspoň jeden
pracovník PSS. Kancelária je stále najlepšie
miesto pre potenciálnych klientov, ktorí sa
v nej môže zastaviť aj bez predchádzajúceho
dohovoru.
Každého bude zaujímať aj ﬁnančné ohodnotenie. Čo im odpoviete, keď sa vás opýtajú
na odmenu za prácu?
Presne ako ste povedali. Dostanú odmenu
za prácu. Takže ten, kto chce a bude pracovať, bude podľa toho aj odmenený. O tom,
koľko zarobí rozhodne len on sám. Finančné
ohodnotenie je nepochybne nastavené motivačne. To však zďaleka nie je všetko. Nových
kolegov podrobne uvedieme do problematiky
a tí skúsenejší sa s nimi radi podelia o svoje
poznatky. Majú možnosť získať výhodné účelové pôžičky na vytváranie vhodného pracovného prostredia, stavebné sporenie a úvery so
zvýhodnenými podmienkami a iné exkluzívne motivačné aktivity, spoločenské a športové
akcie celoslovenského i regionálneho charakteru.
Fantastické. Tak už len posledná otázka. Ako
sa môžu uchádzači o prácu obchodného zástupcu PSS na vás nakontaktovať?
Stačí, keď navštívia stránku:
www.pracapss.sk
alebo www.pss.sk/kariera
a dozvedia sa viac.
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Zmluva o budúcej zmluve je primárne
upravená vo všeobecnej časti Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“).
Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné
strany písomne zaviažu, že do dohodnutej doby uzatvoria zmluvu, pričom sa už
v zmluve o budúcej zmluve dohodnú na jej
podstatných náležitostiach. Podstatnými
náležitosťami zmluvy o budúcej zmluve sú
písomná forma (inak by to spôsobilo absolútnu neplatnosť takejto zmluvy), doba,
do ktorej sa musí takáto zmluva uzatvoriť
(účastníci zmluvy si môžu dobu dohodnúť,
avšak musí byť určitá a zrozumiteľná, aby
to nespôsobilo neplatnosť zmluvy o budúcej zmluve) a podstatné náležitosti zmluvy,
ktorú chcú v budúcnosti uzatvoriť.
Zákonník práce (ďalej len „ZP“) vo
svojich úvodných ustanoveniach zakotvuje, že ak vo svojej prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na pracovnoprávne
vzťahy ním neupravené všeobecné ustanovenia OZ. V tomto prípade hovoríme
o subsidiárnej alebo podpornej pôsobnosti
OZ. Avšak bez ohľadu na OZ, v zmysle ZP
pracovná zmluva je uzatvorená, len čo sa
zmluvné strany dohodli na jej obsahu. Na
to aby došlo k platnému založeniu pracovného pomeru, obsahom takejto dohody
musia byť podstatné obsahové náležitosti
pracovnej zmluvy podľa ZP. Z toho vyplýva, že každá zmluva, ktorá má zakladať
pracovný pomer, musí obsahovať podstatné obsahové náležitosti, a teda bez ohľadu

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

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

Frézovanie

komínov

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

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

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

Nie vidíme sa, ale dovidenia! Slovenčina naša
Nie poslanci jednali, ale poslanci rokovali.

ZĽAVAEZ

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

S bolesťou v srdci
spomíname na bratov,
švagrov, strýkov
a prastrýčkov:

LADISLAVA
MASAROVIČA.

Dňa 25.7.2019 si pripomíname
2 mesiace, čo nás navždy opustil
náš JOZEF MASAROVIČ
z Jablonoveho.

S úctou a láskou spomínajú sestra Majka s rodinou, rod. Škodáková
a praneterky Sárinka a Lianka.

KAMENÁRSTVO Janko

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

Nie neni, ale nie Slovenčina naša
je. Nie zvyknúť robiť, ale robievať.

JARNÉ ZĽAVY

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

KAMENÁRSTVO CH&B

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
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15-0004

ER

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

Odišli ste od nás ako tichý sen, nepovedali ste ani zbohom, už neprídem....
Aj keď ste odišli z našej náruče, neodišli ste s našich sŕdc.

Dňa 26.7.2019 si pripomíname
smutné 7. výročie nášho

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

16-0034

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
» 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, nová STK
do 2021, cena 2400 €.Tel.
0907721667
» Predám Peugeot 206.Tel.
0905341956

AKCIA!

6

» 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

Čas plynie,
smútok zostáva, strata
v srdci bolieť
neprestáva. Dňa 10.
8. 2019 si pripomíname 2.
výročie úmrtia našej drahej Veroniky Vitekovej z
Malaciek. S láskou a úctou
spomínajú syn a dcéry s
rodinami.

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

16-0255

Sú slová, ktoré si už nikdy
nepovieme,
sú chvíle, na
ktoré nikdy
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré
stále spomíname. Dňa 9.
8. 2019 uplynú 2 roky, kedy
nás opustil náš drahý Ľubomír Stašek z Veľkých
Levár. S láskou spomína
manželka, syn Peter a Luboš s rodinou. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

EUROOKNÁ A DVERE

15-0088

Dňa 3. 8.
2019 si pripomenieme
100. výročie
narodenia
pána Štefana Müllera zo Záhorskej Vsi.
Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

na pomenovanie sa vždy jedná o pracovnú
zmluvu. Podľa ZP sa pracovný pomer zakladá zmluvou medzi zamestnávateľom
a zamestnancom.
Pracovnou zmluvou je možné založiť
pracovný pomer ešte pred jeho vznikom.
Pracovné zmluvy uzatvorené s určitým časovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplikačnej praxi nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad
aj zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
ZP výslovne upravuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, iba v prípade žiaka
strednej odbornej školy alebo odborného
učilišťa. Je to možné najskôr v deň, keď
žiak dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ
a žiak môžu uzatvoriť zmluvu o budúcej
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude
záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky
alebo absolventskej skúšky prijme do
pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že
sa stane zamestnávateľovým zamestnancom. Zmluvu o budúcej zmluve je možné
uzatvoriť, iba so súhlasom zákonného zástupcu žiaka, inak by bola neplatná.

10-0008

Dňa 3. 8. 2019
boli 3 roky, čo
nás navždy
opustila
naša drahá
starká Matilda Svitková z Malaciek. S
láskou spomínajú dcéry s
rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

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

CHUDÍK -

16-0029

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
v pracovnom práve

16-0021

Občianska
riadková
inzercia
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BÝVANIE, SLUŽBY

AKCIA

OD

OD

34EU5R

1200

21EU0R

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

BONUS
GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

339 €

389 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

499 €

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
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

Nie idem pri Slovenčina naša
bránku, ale idem k bránke.

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229

16-0153

v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

51-0001

0918 500 492

CELKOVÉ CENY

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

YI
KUV
OVOVTNIN
NRA
EJ OB
ZD

15-0054

PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v
regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

20EU2R

16-0200

AKCIA

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

A ZIMNÉ ZÁHRADY

OD

900

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

16-0002

3x

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

PLASTOVÉ OKNÁ

41-0017

2100

16-0085

30EU0R

2400

OD

1500

1600

1600

1600

-61%

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

MA19-31 strana -
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04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» 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 izbu s kuchyňou v RD Zohor - 1 osoba
prípadne pár, nájom dohodou.Tel. 0907516175
» Ponúkam na prenájom
ubytovanie pre 2 osoby,
Malacky - širšie centrum,
cena 120 € za 1 osobu +
energie.Tel. 0905856347
» Mladá 4-členná rodina
hľadá podnájom, najradšej
v RD v okolí Malaciek.Tel.
0903759353
» Dám do prenájmu 1-izb
byt v Ma centrum, zariadený.Tel. 0944447531
» Hľadám podnájom 2-izb
byt v Ma, cena 350 €.Tel.
0940142890

Zdravotné stredisko

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

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

0905 324 657

www.mavet.sk

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679, 0908 979 469

10-0043

0905 859 679

Veľké Leváre

GBELSKÁ PÁLENICA

prijíma objednávky na sezónu
2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

• ABSTRAKCIE
• PORTRÉTY
• KRAJINY
• MAĽBY
www.maestroeduardo.sk
0944 754 717

15-0164

INZERCIA

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

15-0014

2 500 kilokalórií (kcal), čo je 10 500
kilojoulov (kJ) a ženy 1 800 kcal, teda
TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí 7 560 kJ
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, po- • úprava cholesterolu a hmotnosti:
muži 1600 kcal teda 6720 kJ, ženy 1 200
máha chudnúť.
TLC diéta je určená nielen ľuďom kcal, čo predstavuje 5040 kJ
s vysokou hladinou cholesterolu, ale je
Pri diéte treba sledovať prijatú
vhodná aj na úpravu hmotnosti. Skratka pochádza z anglického Therapeutic energiu potravou, prepočítavať kaloLifestyle Changes, znamená liečebné rické tabuľky, zloženie potravín. Je to
zmeny životného štýlu. Bola vyvinutá síce náročnejšie, ale aj nevyhnutne
americkým Národným ústavom zdra- potrebné, ak si niekto chce upraviť
via v roku 2001 v rámci Národného cholesterol, či hmotnosť. Jednoducho
cholesterolového edukačného progra- to bez znalostí o výžive nejde. Dobrou
mu a vyvolala ohlas u kardiológov aj správou je, že takto získané vedomosdiabetológov. V roku 2019 má 8. miesto ti spôsobia, že nebude človek tápať či
medzi všetkými posudzovanými diéta- a prečo je dané jedlo povolené, alebo
mi podľa odborníkov, v roku 2014 do- nie. Naučí sa každý, ktoré sú zdravé
konca obsadila druhú priečku.
a ktorí nezdravé tuku, ktoré cukry sú
prospešné a ktoré nie. Tí, ktorí nechcú
3 hlavné zásady o zložení tukov v stra- rátať, môžu si skladbu
stravy vyskladať podľa
ve na zníženie hladiny cholesterolu:
odporučených porcií
• maximálne 7 percent nasýtených
a ich veľkosti.
tukov
• maximálne 200 mg cholesterolu
• nenasýtené tuky predstavujú 25 – 35
O základných prinpercent energie
cípoch diéty si povieme nabudúce.
Celkový denný príjem energie » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
podľa požadovaného cieľa:
Diabetologička, odborníčka na poruchy
• úprava hladiny cholesterolu: muži
metabolizmu a výživy

A J E TO !

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

0903 150 740, 0905 4700264
264

16-0044

03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» 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 3i byt Ma centrum, Ul. 1. mája, posch.
1/3, cena 110.000 €.Tel.
0905597874
» Predám 3-izb byt 72 m2,
tehlový, tichá lokalita, Malacky, cena 99.000 €.Tel.
0907240195
» Predám v Ma garsónku
Juh (internát) s balkónom,
40 tis €.Tel. 0905525169
» Predám pekný 3-izb byt
so zariadením, 1/4 posch.,
v centre Ma (Domky), cena
130.000 €.Tel. 0903214185
» Predám veľký 5-izb byt,
Malacky, lukratívna lokalita blízko žel./aut.stanica, veľká loggia, špajza, 2
veľké pivnice, záhrada 110
m2, parkovanie vo dvore, RK prosím nevolať.Tel.
0904401642

(1. časť)

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
16-0001

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.
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HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

16-0035

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhr.diely,
všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely DOHODA ISTÁ
0908205521

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

63-0117

Občianska
riadková
inzercia

9
BÝVANIE, SLUŽBY

Ponúkame na prenájom

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

2

M
O
J
Á
N
E
R
P
A
N

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

t.č.: 0908 743 721

15-0157

Možnosť prenajať aj vonkajšie priestory

50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel
CESTA MLÁDEŽE

HALA

600 m2
CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

10-0144

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

16-0176

16-0136

0908 469 134

HALA 600 m

skladové priestory v Gajaroch

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

MA19-31 strana -
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10
EKOOKIENKO / SLUŽBY

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt, 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Kúpim starý dom so záhradou či väčším dvorom.
RK nevolať. 0949375038
» Kúpim starší dom s väčším
pozemkom. 0950870988
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

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

INZERCIA

0908 979 469

41-0016

Mestský park Lanice – zelený
V rámci programu Živé chodníky
podporuje Nadácia Ekopolis od priestor v širšom centre Zvolena so zachoroku 2008 zlepšovanie podmienok vanými zvyškami prírodných spoločenpre pešiu turistiku a pre spoznáva- stiev pri pôvodnom koryte rieky Hron.
nie prírody a krajiny.
Komunitná záhrada Sásová – ktoV aktuálnom ročníku podporila rú spravuje o.z. Po schodoch v Banskej
nadácia deväť atraktívnych komunit- Bystrici, verejný priestor, ktorý slúži
ných lokalít a najviac využívaných na aktívny oddych a rekreáciu, kde sa
verejných priestranstiev umiestením stretávajú ľudia všetkých generácií.
náučných interaktívnych infopanelov.
Ďurkovec v NP Slovenský raj – lúč„Každý z infopanelov je jedinečný, ne lokality smerom k Tomášovskému
prispôsobený lokalite, prírodným hod- výhľadu, územie európskeho významu
notám daného územia alebo cieľovej na ochranu lúčnych biotopov a sysľa
skupine, ktorá túto lokalitu najviac pasienkového.
navštevuje,“ uvádza Lucia Rossová,
Kalamárka v CHKO Poľana – obprogramová manažérka z Nadácie ľúbená zastávka turistov a horolezcov.
Ekopolis. Na infopaneloch sú vyobraArborétum Banisko v Brezne – hiszené rôzne kombinácie druhov – napr. torický ovocný sad na okraji mesta s
spevavcov, dravých vtákov, veľkých cennými starými krajovými odrodami
šeliem alebo rôznych druhov ovocných jabloní a hrušiek.
a iných stromov, spolu s ich charakteZázrivá – záchranná stanica a ekoristikými prvkami, pri živočíchoch aj centrum – areál pre zranené živočíchy
s pobytovými znakmi alebo potravou. a zároveň vzdelávacie ekocentrum pre
školy a rodiny.
Liptovský Mikuláš – priestor, ktoInfopanely nájdete v týchto lokalitách:
Slatinka – priestor záhrady býva- rý spravuje o.z. Tatry – zelená oáza na
lej školy v obci Slatinka – realizujú sa okraji mesta, oddychový a edukačný
tu vyučovania v prírode pre základ- priestor.
Družstevná pri Hornáde – areál
né, stredné aj vysoké školy. Infopanel
„Údolie rieky Slatina“ (pobytové znaky Ekocentra Sosna, kde sa realizujú ekoživočíchov – jeleň lesný, sviňa divá, líš- logické vzdelávacie programy pre rôzka hrdzavá, vydra riečna)
ne cieľové skupiny.

Stavebná firma
• Rekonštrukcie bytových
jadier
• Obklady, dlažby
• Zámková dlažba
• Rôzne murárske, elektro
a vodoinštalatérske práce
• Sadrokartónové priečky
a stropy
• Maliarske a natieračské
práce
• Plávajúce a iné podlahy

Tel.: 0915 480 533

16-0251

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 dom, Závod,
35.000 €. Tel. 0918 544 736

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Ceny sú
vrátane DPH

» Dám do prenájmu pekný menší 2-izbový byt pri
RD v Kostolišti, vhodný
pre 1 osobu, alebo pár. Tel.
0905673840
» Prenajmem 2izb. Byt v
centre Malaciek nad budovou Tatra banky komplet
zariadený. 0903775484

Živé chodníky skrášlia Slovensko

ZNÍŽENIE
CIEN

Občianska
riadková
inzercia

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» OB.STENA ZA ODVOZ,
0907615386

Návod nájdete na strane 12 dolu.

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.
4

0,20

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
9.8. , 30.8. , 20.9. , 11.10. ,
----- , 22.11. , 13.12. 2019

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová. . . . . . . . . . 12,20 hod.

králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

75-24

PREDAJ
MLÁDOK
18-týždňové

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
15.8. , 5.9. , 26.9. , 17.10. ,
7.11. , 28.11. , 19.12. 2019

13

Jablonica-Coop . . . . . 9,00 hod.
Osuské . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Hlboké . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Šajdíkové Humence10,00 hod.
Borský Mikuláš . . . 10,20 hod.
Šaštín - Stráže . . . . 10,40 hod.
Smolinské . . . . . . . 11,00 hod.
Čary. . . . . . . . . . . . . 11,20 hod.
Kuklov . . . . . . . . . . 11,40 hod.
Kúty . . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Borský Sv. Jur. . . . . 12,30 hod.
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Sekule. . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Moravský Sv. Ján . . 13,00 hod.
Závod . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Veľké Leváre . . . . . 13,40 hod.
Malé Leváre . . . . . . 14,00 hod.
Gajary. . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Kostolište. . . . . . . . 14,40 hod.
Jakubov . . . . . . . . . 15,00 hod.
Studienka . . . . . . . 15,30 hod.
Lakšárska Nová Ves 15,50 hod.

46-0020

Chcete si podať inzerát?

» Zdroj: Text + foto Nadácia Ekopolis - krátené
>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám mäsové kurčatá na ďalší chov od 1-týž
a staršie, živé na zabitie
1,90 € / kg a očistené 2,90
€ / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206 783.Tel.
0908151966
» Predám pšenicu 15 €
/ 100 kg, Láb 530.Tel.
0908095779
» Predám šteňa jack rasel.
Tel. 0944527563
» Darujem 3-mesačných
kocúrikov do dobrých rúk.
Tel. 0918327985
» Predám seno malé balíky
v Ma.Tel. 0903437289
» Predám seno a slamu
v malých kockatých balíkoch seno 2e, slama 1e, po
dohode môžem doviezť tel
0907704948
» Pšenica jačmeň ovos
0902127914
»
Predám
jazierkové
ryby rôznych farieb č.t.
0907214673

11
HLAVU HORE / SLUŽBY

Vydržať!

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
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

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

» Ján Košturiak

Slovenčina naša
Nie som rád za výhru, ale
teším sa z výhry. Nie päť euro, ale päť eur.

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

10-0135

Je iné vydržať ťahať v kopcoch na
bicykli, alebo pri dvíhaní činky. Sila
svalov a chuť víťazstiev prichádza pri
výdrži a bolesti. Kde je tá hranica, keď
má človek ešte prekonať bolesť a vydržať a kde už nastáva kolaps a ohrozenie
života? Koľkí športovci dnes zomierajú
na športoviskách? Na Tour de France
pretekali kedysi cyklisti sami za seba.
Niektorí vraj prekonávali bolesť a únavu liekmi a vínom. Boli aj takí, čo vydržali a zomreli. Podobne ako manažéri,
ktorí vydržali stres a námahu a skončili
v nemocnici, prišli o priateľstvá, vzťahy
alebo rodinu.
Ako je to teda s tou výdržou? Tí,
čo vydržali našli prelomové inovácie,
namaľovali krásne obrazy, vyhrali zlaté medaily, dosiahli úspech a slávu a
tých, ktorí to vzdali, svet nepozná.
Otázkou je, prečo to robíme. Ak
pre svoje ego, slávu alebo obdiv sveta,
tak nám to možno škodí. Ak je to naše
povolanie, služba druhým, v ktorej sa
môžu naplno uplatniť naše talenty, tak

je to niečo, čo možno požehná aj Boh.
Vydržme. Nie na ceste ega a slávy, ale
pri našom Pánovi a objavovaní toho,
čo pre nás pripravil. Je to niekedy ťažká
cesta. Nevládzeme a padáme. V takých
chvíľach si možno hovoríme toto: “Vydržíme Pane, si pri nás. Nie moja vôľa,
ale Tvoja nech sa stane Pane. Bože príď
mi na pomoc, Pane ponáhľaj sa mi pomáhať.” Prichádza pomoc a sila a my
ideme ďalej. Pri dobrých projektoch sa
často aktivuje aj zlo. Človek má niekedy pocit ako v rozprávke. Po temnom
období sa často rozjasní. Treba vydržať. Ale nie v tom, čo nám diktuje naša
pýcha a potreba sebauspokojenia.
Musíme vydržať vo viere, pri našom Dobrom Pastierovi, ktorý nás
nikdy neopustí. Vydržme, lebo často
opúšťame my Jeho. A potom sa strácame, blúdime, sme
vyčerpaní a vyhorení. Slovo vydržať je
od slova držať sa.
Držme sa toho, čo je
správne, dobré a pevné. Držme sa Toho,
Kto nás nikdy neopustí
a nesklame.

AKCIA

-10%

tel.: 0944 958 096

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

e-mail: aizolacie@gmail.com

63-0055

Vydržať, hovorí si ťažko pracujúci
človek a teší sa na dôchodok. Hovorí
si to aj manažér v zlatej klietke. Búri
sa v ňom svedomie, ale má to dobre
zaplatené a tak ešte potiahne.

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

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

15-0177

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
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12
SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia
» Predám tohtoročnú pšenicu, 100 kg za 18€. Láb
0911725729

11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» Predám bicykel favorit,
málo používaný, v dobrom
technickom stave, Ma.Tel.
0948309450

VEĽKÁ

LETNÁ AKCIA
269 €
299 €

13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám čističku vzduchu,
prac.rukavice, lešenárske
kozy. lacno. 0948113183
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Hľadáme opatrovateľku na zastupovanie na 24
hodín, strava a ubytovanie
zdarma + finančná odmena.Tel. 0905386852
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

Slovenčina naša

Nie cezčas, ale nadčas.
Nie kde idem, ale kam idem.
Nie začína zábava, začína program, ale
začína sa zábava, začína sa program.

CIA
R
E
Z
IN
469

0908

STIHL

RM 248

979

369 €
399 €

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
STIHL

RM 448 TX

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.

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

KONSAD s.r.o.

529 €

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

Zdvihový objem: 36,3 cm3
Výkon: 1,55/2,14 kW/k

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

AKCIA

žacia hlava
AutoCut 26-2

~ 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

32,90 €
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STIHL

FS 235

Navštívte našu predajňu:

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2

časť Padzelek
0911 914 813, predajna@metiron.sk
www.metiron.sk

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

449 €

12

Po – Pia: 7:30 – 18:00, So: 7:30 – 13.00

15-0071

Chcete si
podať
inzerát?

63-0006

16

16-0107

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA

15-0179

12 DEŤOM 12
DEŤOM

13
SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• 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:
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

ponúka pracovnú príležitosť

učiteľom 1. stupňa

0905 704 306

15-0175

Podmienka: POS
Plat: 3 € brutto/h
+ príplatky
Nástup IHNEĎ.

PONUKA NA PREDAJ
PREBYTOČNÉHO HNUTEĽNÉHO
MAJETKU
VÝBEROVÉ KONANIE

INZERCIA

V prípade záujemcov z väčšej vzdialenosti
poskytne obec ubytovanie. Platové podmienky
sú stanovené na základe dosiahnutého vzdelania
a dĺžky odbornej praxe v súlade s platnou
legislatívou.
Bližšie informácie je možné získať telefonicky na
čísle 0907 762 921. Životopis a motivačný list je
potrebné zaslať na adresu zslozorno@stonline.sk

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

0905 387 063

v Malackách

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Stavebná firma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

Hnuteľný majetok
– ramenový nakladač
ŠKODA LIAZ 150.260, RN-8012,
rok výroby 1988, E.Č: MA-622AN.
Minimálna predajná cena:
nie je stanovená minimálna cena

52-0119

Základná škola v Lozorne

15-0166

TEKOS, spol. s r. o.
Partizánka 1089/2
901 01 Malacky

SBS prijme
nových
zamestnancov
na prevádzku
v Rohožníku

do panelárne
v Nemecku.

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

15-0178

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

TPP, 2300€/mes. netto

MA19-31 strana -
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Tel. 0905 923 923
10-0156

v Bratislave-Dúbravke vo firme s výrobou
technického skla na TPP alebo na živnosť.
Pracuje sa pondelok až piatok len ranná
zmena, ide o upratovanie kancelárii
a zdravotníckych výrobných priestorov.
Plat 635 € v čistom + gastrolístky,
na živnosť 900 €.
Viac info na tel: 0918 445 908

Aj študent VŠ, dôchodca
1/2 úväzok 450 € brutto

10-0155

Písomné ponuky zašlite do 23.8.2019 do 13:00 h.
Obálku označiť:
„NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE TEKOS, spol. s r.o.“.
Informácie o výberovom konaní na stránke:
www.tekosmalacky.sk

15-0174

Hľadáme pani na upratovanie

Hľadám pracovníka
na recepciu do
fitnesscentra v MA

0907 736 115

45-0243

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

14
KULTÚRA / ZAMESTNANIE
kultúra

Celkom otvorene o internetovom ubližovaní, nenávisti, obťažovaní či online narcizme

Taký film tu ešte nebol
Internet je nové náboženstvo, ho- Celebrity ničia životy
vorí režisér filmu Kto je ďalší? MysV novom filme sú témy ubližovania,
líme si, že o internete vieme všet- nenávisti, obťažovania či online narcizko, ale nie je to pravda.
mu. Novodobé celebrity si zarábajú tým,

KUCHÁRA /-KU

15-0165

PRIJMEME KUCHÁRA/KU
do Rakúska. Tel. č. +421 903 783 317

HĽADÁME
ŠIKOVNÝCH ROBOTNÍKOV
NA RÔZNE POZÍCIE

0905 387 063

Lozorno

Termín nástupu

45-0008

Ihneď / dohodou
Druh pracovného pomeru

Živnosť
Kontakt: Lucia Daněk
Tel.: 0948 450 300
Mail: info@mandmpersonal.sk

Odmena

Od 7,50 € / 1 hodina

MA19-31 strana -

10-0151

INZERCIA

7 € /h
v čistom

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:

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

Miesto výkonu

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

Nástupný plat od

BETONÁRA - pracovníka
vo výrobe, obsluha vibrolisu

Ponúkame prácu
kontrolórom kvality

Práca
v Rakúsku

ofotravel@gmail.com
0917 466 250

VODIČA
VP sk. D

UPRATOVAÈKU
Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

Pracovná doba: krátky/dlhý týždeň. Mzda: 1000 €
mesačne + príplatky za sobotu, nedeľu a sviatok

Mahax Slovakia, s.r.o.

PRIJMEME

na skrátený pracovný úväzok
Mzda: 4,20 EUR/hod. brutto
Nástup: ihneï

Pracovná doba: krátky/dlhý týždeň. Mzda: 4 € / h
brutto + príplatky za sobotu, nedeľu a sviatok

Pre viac info: 0948 732 714

Do TPP

HOTEL ATRIUM
PRIJME

POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

motelm@motelm.sk, 0948/226 959, 0905/483 270

Film, aký na Slovensku ešte nebol,

16-0225

hľadá

Pre mladých o mladých

prináša režisér Miro Drobný očami internetu. Triler je nakrútený pre mladých
a o mladých. Film má tiež silnú hudbu.
Svetoznáma Demi Lovato prepožičala
skladbu Skyscraper, Celeste Buckingham naspievala pesničku Voiceless,
reperka Aless skladbu Tisíc dôvodov
a premiéru mala už aj skladba britského speváka Liama Adamsa s názvom
„Don’t let me fall“. Premiéra filmu Kto je
ďalší? je 22. augusta 2019.
Zdroj: Text + foto Oľga Valentová
PR manager filmu Kto je ďalší?
0903 / 65 85 95

16-0248

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

štáb nenesie zodpovednosť za ich ujmu
na zdraví. „Najnebezpečnejšia bola
200-metrová konštrukcia veže natretá
farbou, čo sa veľmi šmýkala a k tomu
ešte aj fúkalo. Režisér povedal, aby sme
riskovali s rozvahou, že nechce mať nafilmovanú našu smrť. Kráčala som bosá,
podo mnou dvesto metrov, fúkal vietor.
Na tej tyči sa reálne nedalo ani stáť, nieto ešte kráčať,“ smeje sa Angela. Ako to
dopadlo, sa dozviete v kine.

16-0250

POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE

16-0172

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU

Angela na streche.

14

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

10-0041

že nakrúcajú alebo fotia niečo mimoKaždý deň čítame, ako dokážu so- riadne, aby získali čo najviac divákov.
ciálne siete zmeniť ľuďom život. Nový Viete, čo všetko sú schopní urobiť pre
slovenský film s názvom „Kto je ďalší?“ zvýšenie sledovanosti svojich videí? Že
chce rozšíriť skupinu ľudí, ktorí poznajú pre viac „lajkov“ riskujú aj vaše životy?
riziká, vymieňajú si skúsenosti či aspoň
otvorene komunikujú o nebezpečen- Extrémni lezci
stvách internetu.
Vo filme hrajú známi ruskí „rooftopperi“ Vadim Makhorov, Vitalij Raskalov a extrémna modelka Angela NikoĽudské tiene
Vidíte ľudí, ktorí so sklopenými oča- lau, ktorí lezú po vysokých budovách
mi sedia na zástavke, mlčia a ťukajú do sveta s cieľom získať čo najatraktívnejší
svojich mobilov. Nastúpia do autobusu, záber. „Vitalij s Vadimom mali to šťastie
nepríčetne si sadnú a hľadia na disple- byť na pyramíde v Egypte, na soche
je. Prídu domov, v jednej ruke príbor, v Krista v Rio de Janeiro, na vežiach chrádruhej internet. „Posledné dva moje ne- mu Sagrada Família v Barcelone, alebo
vo Viedni na vrchole Dómu svätého ŠteZ textu skladby: Don’t let me fall
fana. Dnes je to už nemožné. Všade sú
Štyri steny ma neuväznia
prísne bezpečnostné pravidlá. Ja som
Poletím na koniec sveta a späť
prešla všetky výškové budovy v Číne,
Vyšplhám sa na najvyšší vrchol hory
Hong Kongu, liezla som v Paríži. Ale
Lebo keď raz začnem, nemôžem prenajkrajší západ slnka som zažila na Slostať.
vensku,“ vyznáva sa Angela Nikolau,
ktorá zbiera „selfička“ z najnebezpečfilmové projekty boli www.nezavislost. nejších ale aj najkrajších miest na svete.
sk, www.bezinternetu.sk. Oba projekty
otvárajú tému príchodu nového nábo- Na hranici života
ženstva – internetu,“ hovorí režisér noVo filme lezú na vežu atómovej elekvého filmu Miro Drobný.
trárne. Podpísali notársku zápisnicu, že

10-0001

15
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

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

��látky od 98 €

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

rámové
bezrámové

Mo������výhry 300 €
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.aiw.sk

32-0077

Z�AVY A��DO 30�

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

Facebook: aiwsk

STAJAN SLOVAKIA
PRIJME:

MUŽOV AJ ŽENY

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

firma

STARF

Zabudnite na kľúče

VYSKÚŠAJTE TERAZ
NA 3 MESIACE
ZADARMO*

prijme

* Platí pre prvých 20 záujemcov

SKLADNÍK /NEMECKO/
2200 EUR/BRUTTO

ELEKTRONICKÝ ZÁMOK, ONLINE SPRAVOVANIE
PRE HOTELY, APARTMÁNY, FIRMY A DOMY
49-0093

mobil: 0910 187 568, 0910 179 951
e-mail: sk@bookinglock.com
www.bookinglock.com

MÄSIAR /RAKÚSKO/
2800 EUR/BRUTTO

34-0136

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

Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď
85_0517

85-0005

(3,85€/HOD. + 150€ BONUSY
+ 130€ ZA ŠTVORZMENKU
+ 1,20€/HOD., NOČNÁ)
Miesto práce: MYJAVA

0903 431 350

(jednoduchá a fyzicky nenáročná
práca zameraná na zručnosť)

MÄSIAR - POMOCNÍK /RAKÚSKO
2400 EUR/ BRUTTO

85_0518

- MONTÁŽ PODLOŽIEK,
PRUŽINIEK, GUMIČIEK...

"
(&$   
%    &
"  $ #'(  

ZARIADENIA

0800 162 162
www.stannah.sk

0904 832 593
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Montáž aj u zákazníka

16-0257

 
 

ŤAŽNÉ
85_0520

600 000
Stannah
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52-0086

 

