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Týždenne do 25 500 domácností

10-0020

NONSTOP
0908 151 982

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

MALACKY
Záhorácka 15B (oproti AFK)

SENICA
Hurbanova 485 (hl. križovatka)

HĹBKOVÉ

Karol Mikláš

TEPOVANIE

LETNÁ
ZĽAVA

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

KRTKOVANIE

NA VYBRANÉ
SLNEČNÉ
A DIOPTRICKÉ RÁMY

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

-30%
AŽ
-50%

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk
ing. kubaška

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079
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Priemyselná 5863, 901 01 Malacky

OTVORENÉ OD 19. 8. 2019
Otváracie hodiny:
Pondelok - Sobota: 6.00 – 20.00 h
Nedeľa a sviatky: zatvorené

• upratovanie

10-0163

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

10-0008

VÁM VYČISTÍ

Tel.: +421 918 986 151

10-0164

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

KRTKO ZÁHORIE

15-0108

KANALIZÁCIA?

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

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

10-0042

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

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

10-0029

0917 568 470

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

UPCHATÝ
ODPAD?
www.cistyodpad.sk

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

16-0010

Pon - Ne: 9:00 - 19:00

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

ROZVOZ
ZDARMA!

52-0008-1

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

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

15-0005

Burčiak

• Moravské
• Pezinské
• Tokajské
• Sudové od 1,10
• Fľašové
16-0117

(utorok

94-0091-1

Najlepší výber KOTLOV

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

od 20.8).
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REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE

InzercIa

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

Malacky

Najnižšie podanie: 185 000,00 EUR
Termín konania dražby:
dňa 12.09.2019 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby:
CONFERENCE ROOM 1 (KS1),
na prízemí, PREMIUM business
hotel bratislava, Priekopy 20/A,
821 08 Bratislava, okres
Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 20 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 689 postavený na parc.č. 1879/14.
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 3625, k.ú. Studienka. Pozemky parc.č.
1879/7, 1879/14 a 1879/23 o celkovej výmere 2359 m2.Predmet dražby je
evidovaný na LV č. 3556, k.ú. Studienka.
Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859,
krajiček@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
52-0005-125

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

Rodinný dom
Studienka

drogách a vlastných skúsenostiach s
nimi, akoby diskutoval o zážitkoch z
nejakého prázdninového výletu na bicykloch.
Nie, takto nie! Tak, ako som za neprijateľné zo strany hlupákov považoval
označenie „bratislavská kaviareň“ na
ľudí pracujúcich hlavou, tak odmietam
„pomenovanie pokrytecká slovenská
krčma“, ktorým sú najnovšie častovaní
poctiví pracujúci občania na vidieku,
odsudzujúci právom amorálnosť (ak nie
páchanie trestného činu) kýmkoľvek,
hoc aj z tej „bratislavskej kaviarne“.
Andrej Braxatoris Sládkovič si vo
svoje dobe povzdychol: „Ach, zlé sú
časy! Na všetky strany svet žertvuje
bohom zlatým. Ale nechaj mi národ bez
hany; národ patrí k veciam svätým!“
Odvtedy uplynulo už takmer 150 rokov! A ja spolu s ním a zrejme aj spolu s
mnohými z vás zvolávam to
Sládkovičovo - „nehaňte
ľud môj“. Dôrazne, nástojčivo a áno, aj pobúrene,
hoci som abstinent!
Všetko dobré, ľud
môj, prácu, obživu a
zdravie!

Ponúkame na prenájom

skladové priestory v Gajaroch

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PÁNSKA KONFEKCIA

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

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

Stupava

Možnosť prenajať aj vonkajšie priestory

t.č.: 0908 743 721

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

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

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

10-0013

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

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

STAVEBNÉ
PRÁCE

4i RD v Záhorskej Vsi

Zatepľovanie
Murárske práce
Ploty, zámková dlažba
Maľovanie, stierkovanie
Sadrokartóny

114 0ho0da0 €
+ do

Stredné Slovensko
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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

0944 373 847

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

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

MA19-33 strana -

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
Martin Strnád
+421 907 069 701

2

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €
10-0127
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15-0157

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Alebo aktuálna spomienka na Andreja Sládkoviča. Básnika, literárneho kritika a prekladateľa, predstaviteľa slovenskej romantickej
generácie. Treba pripomenúť tej časti spoločnosti, pre ktorú existujú iba
playmate, gigolovia, modely a modelky, zopár urehotaných (samých
na sebe) takzvaných humoristov a
plastikami neustále prerábané kreatúry.
V časoch Sládkoviča u nás ešte žil
ľud. Možno aj teraz, akurát ho nevidno
a nepočuť. Básnik stál na jeho strane,
bránil ho pred uhorskými nabobmi,
samozvanými veľmožmi s bizarnými
nápadmi.
„Nehaňte ľud môj“, volal Sládkovič
na „klebetárskych posmievačov“. Apeloval na nich - …. „nehaňte ľud môj, slepí sudcovia! Že ľud môj je len ľud sprostý, často sú múdri hlúpi ľudkovia dľa
súdu svetskej (nie vašej – pozn. red.)
múdrosti.“
Tak teda, „nehaňte ľud môj, ústa
nečisté“! Samozvaná dokonalosť, vás,
ľudí vidieka a regiónov nazýva najnovšie „tradične zaostalou a pokryteckou pobúrenou slovenskou krčmou“.
Iba preto, že krútite hlavami nad tým,
ako môže niekto diskutovať s deťmi o

84-0028

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

10-0159

redakcia:

Nehaňte ľud môj

Miriam
tel.: 0915 677 453

16-0014

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

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

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

10-0133

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

HALA 600 m

2

NA PRENÁJOM
50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel
CESTA MLÁDEŽE

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

CESTA MLÁDEŽE

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960
10-0144

AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

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

MA19-33 strana -
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0908 469 134

16-0136

600 m
NOVÝ
CINTORÍN

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

EUROOKNÁ A DVERE

2

16-0029

HALA

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ
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POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

Pred 15 rokmi vo veku
39 rokov nás
opustil syn,
brat Jozef
Dujnič z Lozorna. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S tichou spomienkou k
Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky
sa za Teba modlíme. Život
Ti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach
zostávaš s nami žiť. Dňa
19. 8. 2019 si pripomíname
8. výročie úmrtia našej milovanej manželky a matky
Márie Valachovičovej z Malaciek. S láskou spomínajú
manžel a syn.
Aj keď priskoro zhasla
sviečka Tvojho
života,
neodišiel si,
zostávaš v
srdciach svojich blízkych.
Dňa 22. augusta uplynú
4 smutné roky, kedy nás
opustil náš milovaný syn,
tatko, brat, švagor a strýko
Stanislav Mundok z Lozorna. Za spomienku na neho
ďakujeme všetkým, ktorí
ste ho poznali.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

Slovensko sa prepadlo v kvalite podnikateľského prostredia.
Chýbajú nové súkromné investície
a vláda ekonomiku
Namiesto zvyšovania daní by naďalej drží len pri
mal minister financií predstaviť ro- manuálnej výrobe,
zumnejšie hospodárenie v súlade s ktorá ponúka níztým, čo mu navrhuje útvar Hodno- ke mzdy. Preto treta za peniaze. Plnenie týchto odpo- ba zásadne zmeniť
rúčaní je totiž zatiaľ katastrofálne. smerovanie Slovenska v najbližších
Aj keď spomalenie ekonomic- voľbách.
kého rastu prebieha vo väčšine
ďalších európskych štátov, práve
» Eduard Heger
na Slovensku sa ekonomický rast
tieňový minister financií a hospodárstva

15-0088

Dňa 22. augusta by mala nedožitých
"40" rokov ZUZANA BÁLKOVÁ,
rodená Hrubá zo Suchohradu
a 16. septembra uplynie 9 rokov,
čo nás opustila.
Spomínajú manžel Jaro, syn Daniel, rodičia,
bratia Ľubo a Emil s rodinami, krstné deti
Veronika s rodinou, Lukáš a ostatná rodina.
S láskou spomíname.

Dňa 21. 8. 2019 si pripomenieme
1. výročie, čo nás navždy opustil
manže, otec a dedo, vo veku 81 rokov
FRANTIŠEK POLLÁK z Gajar.

~ 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

S láskou a úctou spomína manželka Cecília
a syn s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo nám bolo drahé,
to nám osud vzal.
Drahý otec náš odišiel si tam,
odkiaľ nie je návratu.
Aj my sme Ti chceli
ešte toho toľko povedať.
Nech plamienky sviečok
Ti svietia.

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

~ 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.

Odišla si navždy, túžila si žiť,
ale osud to zariadil, že musela
si nás tak náhle opustiť.
Hoci si odišla a nieť Ťa medzi
nami, v našich srdciach
zostaneš stále s nami.

16-0261

Dňa 10. 08.
2019 uplynul 1 rok, čo
nás opustil
láskyplný a
dobrý človek
Jozef Holeš. Spomíname tí,
čo sme ho milovali. Vďaka

Preto odkazujeme tejto vláde,
aby skončila štvorročné dovolenkové obdobie, kedy prejedala
príjmy a premrhala dobré časy, a
aby konečne začala pracovať.

AŽ DO

16-0263

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

Vláda dlho odkladala svoj
hlavný cieľ, ktorým bol vyrovnaný
rozpočet. Miliardová diera v rozpočte naznačuje, že tento cieľ ani
po rokoch zbytočného odkladania
nebude splnený. Preto sme opakovane vyzvali ministra financií, aby
zabránil ďalšiemu rozvratu verejných financií a pokutám za zlé hospodárenie od Európskej komisie.

spomaľuje výraznejšie, ako v iných
štátoch. Jedným z dôvodov je, že
vláda opakovane zlyháva pri čerpaní eurofondov, vrátane výstavby
diaľnic. Je to vidieť aj pri posledných číslach stavebníctva, ktoré v
júni zaznamenalo takmer 4-percentný prepad. A pritom prepad nie
je väčší len vďaka hypotekárnemu
boomu a výstavbe bývania. Samotné práce na inžinierskych stavbách
poklesli o vyše 16%.

» 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.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Dňa 22. 8. 2017 si pripomenieme
2. výročie úmrtia, kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec

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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Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

16-0268

Dňa 2. 8.
2019 vo veku
55 rokov nás
opustil manžel, otec, syn
Vladimír Navrátil z Kuchyne. Ďakujeme
za spoluúčasť na poslednej
rozlúčke a za kvetinové
dary všetkým susedom,
priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym.
Smútiaca rodina.

Dobré časy sa
končia,
potvrdzujú to najnovšie čísla z
ekonom i k y.
Koniec nadštandardných časov
dáva dobrý dôvod na vystavenie vysvedčenia,
ako vláda Smeru využila toto obdobie.

KAMENÁRSTVO CH&B

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

POĎAKOVANIA
SMÚT. POĎAKOVANIA

Vláda prejedla dobré časy
a Slovensko nepripravila na budúcnosť

16-0011

Občianska
riadková
inzercia

1200

21EU0R

PLASTOVÉ OKNÁ

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

AKCIA

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

499 €

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

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

CELKOVÉ CENY

389 €

BONUS

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

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

HELPET BAU

0918 500 492

20EU2R

AUGUST

mesiac
obrovských
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

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

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

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229

16-0186

63-0018

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

OD

900

16-0002

SME PRVÁ FIRMA,

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

34EU5R

16-0259

15-0088

3x

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

OD

OD

2100

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

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

339 €

30EU0R

16-0085

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

OD

1500

2400

-61%

JARNÉ ZĽAVY

1600

AKCIA

1600

KAMENÁRSTVO Janko

1600

5
SLUŽBY, BÝVANIE
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE

03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» 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
» 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
Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

10-0043

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

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

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
A
AKCI • 2-hrob od 1300 €

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

AUGUST

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

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

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

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

63-0003

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

AKCIA -30%
NA PRÁCU

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h
obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

www.kamenarstvo-jablonove.sk

15-0021

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhr.diely,
všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521

finančného leasingu však nebezpečenstvo škody na prenajatej veci prechádza na nájomcu momentom začatia
leasingového vzťahu. Za udržiavanie
predmetu leasingu zodpovedá tiež
nájomca. Nájomca sa teda musí starať
o predmet prenájmu tak, ako keby bol
jeho vlastníkom. Práva a povinnosti
zmluvných strán spravidla vymedzuje
zmluva o finančnom leasingu a doplnkovo aj všeobecné obchodné podmienky leasingovej spoločnosti.
Rovnako ako zmluva aj tieto podmienky by mali byť predmetom rokovaní zmluvných strán pred podpisom
zmluvy o finančnom leasingu. Výhodou finančného leasingu pre nájomcu
je najmä skutočnosť, že nemusí vynaložiť peňažné prostriedky na jednorazovú kúpu potrebnej veci, pretože
predmet finančného leasingu uhrádza
vo forme pravidelných splátok. Nájomcovi nevzniká ani povinnosť na kúpu
predmetu nájmu po uhradení poslednej splátky leasingu. Nevýhodou finančného leasingu však môže byť vysoké nájomné, ktorého súčasťou býva
spravidla zisk leasingovej spoločnosti
a všetky náklady s leasingom spojené.

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
0910 925 357

16-0001

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» 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
» 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 W Fox 1,2 r výroby
2006, 68000 km, výborný
technický stav, cena 2800
€.Tel. 0915164194

Podstatou finančného leasingu
je dlhodobé prenechanie predmetu
nájmu do užívania lízingovému nájomcovi za odplatu, pričom nájomca
je oprávnený po uplynutí dohodnutej
doby nájmu odkúpiť predmet nájmu
za vopred dojednanú kúpnu cenu.
Ide teda o finančný prenájom, po
ukončení ktorého po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny dochádza
k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu. Zmluva o finančnom leasingu, resp. leasingová zmluva
neexistuje ako samostatný zmluvný
typ ani v občianskom, ani v obchodnom zákonníku. Spravidla je uzatváraná vo forme nepomenovanej zmluvy, a preto všetky náležitosti zmluvy
upravujú zmluvné strany samostatne
na základe vzájomnej dohody. Zmluva však musí dostatočne určiť záväzky
poskytovateľa i príjemcu finančného
leasingu. Podstatné náležitosti, ktoré
by mala zmluva o finančnom leasingu obsahovať sú určenie zmluvných
strán, vymedzenie predmetu nájmu
a podmienok jeho užívania, určenie
doby trvania nájmu a zmluvy, platobné
podmienky, t. j. výška splátok a výška
kúpnej ceny.
Predmetom leasingovej zmluvy
môže byť tak hnuteľná ako aj nehnuteľná vec. Vlastníkom predmetu nájmu je
až do uhradenia všetkých záväzkov zo
strany nájomcu leasingová spoločnosť,
čiže poskytovateľ leasingu. V prípade

63-0006

Čas plynie a
nevráti, čo
vzal. Zostali
len spomienky a žiaľ. Dňa
14. 8. 2019
uplynulo 15 rokov, kedy
nás navždy opustil Viliam
Koška z Veľkých Levár. S
láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra Renáta,
syn Viliam s deťmi a dcéra
Ľubica s rodinou.

Zmluva o finančnom leasingu

16-0236

Občianska
riadková
inzercia
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SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX
Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

Obec Kostolište

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

poriada pri príležitosti

UKONČENIA LETA
2019

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

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

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

v sobotu dňa 7. septembra 2019
na futbalovom štadióne
v Kostolišti
Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade v Kostolišti,
tel. č.: 034/7734 056, alebo mailom: evidencia@kostoliste.sk,
podrobné informácie pre súťažiacich nájdete na www.kostoliste.sk
Uzávierka prihlášok je do 30. 8. 2019.

16-0269

AKCIA

SÚŤAŽ
VO VARENÍ
GULÁŠU
XI. ROČNÍK

63-0011

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY
DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

15-0002

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm

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

Pánske, dámske mikiny

15-0001

široký
výber

MA19-33 strana -
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SLUŽBY

Pozvánka na tenisový turnaj rekreantov
„COUNT POINT REKREANT 2019“

hypotekárneho úveru.Tel.
0948091425
» Predám v Malackách na
Malom námestí na prízemí 3-izb byt prerobený na
4-izb, RK prosím nevolať.
Tel. 0903849384
» Predám 2 izbový byt v
Malackách na Záhoráckej
ulici, v pôvodnom stave,
80000 EUR.Tel. 0905314250

Tenisoví nadšenci pozor ! Posledný augustový víkend 31.08.2019 je plánovaná
malacká premiéra tenisového rekreačného turnaja okruhu TenisRekreant. Hrať sa
bude na antukových dvorcoch TK Strojára Malacky v Zámockom parku. Turnaj je
zároveň siedmym tohtoročným na okruhu TenisRekreant (www.tenisrekreant.
sk), pričom vítaní sú všetci rekreační hráči bez rozdielu veku a pohlavia. Turnaj je
určený pre bežných rekreačných hráčov,
ktorí neboli do 18r. registrovaní STZ, ani
iným tenisovým zväzom Organizátor si
však v rámci pravidiel okruhu TenisRekreant vyhradzuje právo udeliť divokú
kartu dvom hráčom, ktorí výkonnostne
zodpovedajú turnajovej úrovni.
Na turnaji sa plánuje hrať hlavný aj
útechový pavúk, pričom všetky zápasy
sa budú hrať na 2 víťazné sety (3. set supertiebreak do 10). V útechovom pavúku
sa zároveň bude hrať systémom NoAd.
Každý hráč má garantované odohratie
minimálne dvoch zápasov. Hrať sa bude

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

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

» rk

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 840 EUR s DPH

0905 963 819

• Izolácia bez tepelných mostov

-10%

tel.: 0944 958 096

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

e-mail: aizolacie@gmail.com

63-0055

AKCIA

AKCIA

63-0040

www.annastudio.sk

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

vrátane
montáže

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
10-0031

www.maestroeduardo.sk
0944 754 717

Frézovanie

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
ceny
• železiarstvo
dobré+
vé
• elektronáradie
blémoie
o
r
p
z
e
n
b rkova
• pletivá, rebríky
pa
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:

MA19-33 strana -
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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 rodinný dom
v Gajaroch 30.000 €.Tel.
0940535403
» Predám RD s dvomi byt.
jednotkami, poz.570 m2, 4
i byty, novostavba, holobyt,
parkovisko,145 000 za byt,
Kostolište, Alej M.Benku, nie
som RK 0905854796

• ABSTRAKCIE
• PORTRÉTY
• KRAJINY
• MAĽBY
15-0164

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Ponúkam na prenájom
ubytovanie pre 2 osoby,
Malacky - širšie centrum,
cena 120 € za 1 osobu +
energie.Tel. 0905856347
» Dám do prenájmu 1-izb
byt v Ma centrum, zariadený.Tel. 0944447531
» Prenajmem 1-izbový
domček, Veľké Leváre.Tel.
0919191018
» Prenajmem 1-izb byt Ma
centrum, ul. 1. mája, pre 2
osoby, čiastočne zariadený,
cena 370 € s energiami /
mes.Tel. 0903403364
» Prenajmem izbu pre
bezdetný pár aj pre jedného - komfort, Zohor.Tel.
0903361804
» 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 2i byt
56 m2 Ma oproti Kauflandu, cena 550 € + depozit.
Tel. 0903402277
» Dám do prenájmu od 1.
9. v Ma 3-izb zariadený
byt, samostatné energie,
balkón, veľká pivnica. Tel.
0905320880
» Dám do prenájmu pekný menší 2-izbový byt pri
RD v Kostolišti, vhodný
pre 1 osobu, alebo pár. Tel.
0905673840
» Dlhodobo prenajmem
úplne zariadený 1-izbový
byt v centre MA za 400 eur
mesačne vrátane energií. Kaucia nutná. Kontakt
0915842763

s loptami Wilson USOpen.
Prihlasovanie je možné len elektronicky cez portál ZasportujSiOpen (www.
zasportujsiopen.sk), ktorý spravuje STZ
pre rekeačný tenis. Posledný deň pre prihlásenie je 28.08. Podmienky pre prihlásenie a propozície turnaja sú publikované
na vyššie uvedených internetových stránkach. Štartovné pre členov TK Strojár a
obyvateľov mesta Malacky je 15,- €. Kapacita turnaja je limitovaná na 24 hráčov.
Občerstvenie a pitný režim budú zabezpečené, pričom pre víťaza turnaja, víťaza útechového pavúka, finalistov oboch
pavúkov a semifinalistov hlavného pavúka budú pripravené turnajové trofeje.
V prípade otázok k turnaju môžete
kontaktovať hlavného organizátora Radovana Kamenského na tel. 0905 581 512,
alebo cez mail tenisrekreant@gmail.com.
Tešíme sa na vás a na prežitú tenisovú sobotu v príjemnom prostredí. Váš
TenisRekreant.

15-0004

Občianska
riadková
inzercia

9
KULTÚRA
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ORGANIZÁTORI PODUJATIA:
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SLUŽBY

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

0901 714 410

15-0011
16-0034

10-0096

MAGRA - STAV
16-0272

STK
BLUSK

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

16-0181

0905 859 679

0905 387 063

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

Ponúkam spoluúčasť
vo firme šikovnému
automechanikovi.
Autoservis
- pneuservis sa
nachádza v Stupave.

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY
TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

VŠETKO

KLIMATIZÁCIA

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

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

www.klimatizacia.info

GBELSKÁ PÁLENICA

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

MA19-33 strana -
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REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
TOP KVALITA

0907 304 888

16-0095

PRE VÁŠ DOM

CHUDÍK » KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

16-0021

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

51-0001

11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726

INZERCIA

Tel.: 0910 644 981

63-0117

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 seno malé balíky
v Ma.Tel. 0903437289
» Predám durmany (anjelské trúby) rôzne farby.Tel.
0265968232
» Predám tohtoročnú čistú pšenicu 100 kg za 18 €,
Gajary.Tel. 0917980931
» Predám ovos v Lábe. Cena 15
€ / 100 kg. Tel.č. 0908 745 587
» Predám hrozno rulandské biele, rulandské modré.
0904312375
» Predám hrozno Iršaj Oliver 0904312375
» Predám domáce kravské
mlieko cena 0,50 €/l. Plavecký Štvrtok 0911702676
» Predám jačmeň ovos
0902127914
» Predám domáce kravské
mlieko cena 0,50 €/l. Plavecký Štvrtok 0911702676

0908 420 353

• sádrové
• vápennocementové

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

16-0266

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Našiel by sa niekto, kto
by daroval staršiu pračku Romo so ždímačkou a
chladničku s mrazničkou?
Kontaktujte ma prosím.Tel.
0949688583

igorkrajcir01@gmail.com

STROJOVÉ
OMIETKY

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

0907 721 667, Malacky

0903 150 740, 0905 4700264
264

16-0047

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 veľkú miešačku, cena dohodou.Tel.
0902430875

∙ 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

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt, 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Predám murovanú garáž s elektrinou a pozemkom /18m2/, v centre MA
cca 200m od žel.stanice
0904122824

15-0024

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám 20 ár záhradu - Stupava Grefty.Tel.
0903444714

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

16-0044

A J E TO !

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

16-0200

Občianska
riadková
inzercia

16-0262

11
RELAX
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ZAHRANIČIE / BÝVANIE

Charita v Británii a na Slovensku

Občianska
riadková
inzercia
» Predám dámsky elektrobicykel Denver / shimano
strieborný motor 250 W,
kolesá 24“, nová baterka,
cena 380 €.Tel. 0908151984
» Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené. Tel.: 0903
753 758

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám čističku vzduchu,
prac.rukavice, lešenárske
kozy, lacno.Tel. 0948113183
» PREDÁM BICYKEL ČERVENEJ FARBY PRE DETI OD
8-11 ROKOV 40€/dohodou
0918313365
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné

» KÚPIM NAŤAHOVACIU VOJENSKÚ VZDUCHOVKU (opakovačku) NA GULIČKY VZ
35-47 TEL 0910419469

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

Pracujem v neziskovke v Anglickom
Birminghame. Aby sme si udržali
status takejto spoločnosti, musíme
odviesť viditeľnú prácu v prospech
komunít a to naozaj neziskovo.
Teda, bez osobného zisku. Bez odmeny.
Raz ide o charitatívny výstup na niektorú horu (takto sme vyšli na najvyššiu horu Británie a vyzbierali sme 1.600
britských libier na liečbu kamarátovej
dcérky s mozgovou obrnou), inokedy
podporujeme indickú komunitu alebo
hluchonemých pri výbere dodávateľa
energií. Tento rok vystupujeme na najvyššiu horu Anglicka a Walesu v kostýmoch Harryho Pottera a chceme tak
vyzbierať fiancie pre znevýhodnené
deti, hlavne na ich vzdelanie.
Všetko spomenuté je v príkrom rozpore s tým, čo si o neziskovkách na Slovensku myslia Slováci. Smutnejšie je už
len to, že si to myslia oprávnene, aspoň
v mnohých prípadoch. Keď som si prechádzal dedičským konaním po zosnulom príbuznom, padla samozrejme
otázka, z čoho sme žili a čomu sme sa
venovali. Popri mojej práci barmana a
spoločnej divadelnej agentúre som notárovi spomenul, že sme mali spoločnú
neziskovú organizáciu. „Tak to ste mali
slušný príjem.“ Nie a nie mi uveriť, že
sme tú neziskovku platili sami zo svojho, teda že sme to mali ako aktivitu z

presvedčenia, nie ako zdroj príjmu.
Naozaj nerozumiem tej slovenskej
logike: Ako vývesný štít si dáme pohostinnosť, ale keď máme pomôcť potrebným, tak nasleduje „čo z toho budem
mať“? Netvrdím, že sú všetci Briti anjeli, ale už základná logika mi dáva na
jazyk, že „ak sa budú mať dobre ľudia
vôkol mňa, budem sa mať dobre aj ja!“
Podozrievanie, kto z akej charitatívnej činnosti koľko „trhne“ je nebezpečné hneď pre dva dôvody. Prvým je,
že po dlhodobom podozrievaní a obviňovaní sa človek naozaj začne správať
ako sa od neho očakáva, ergo začne
sledovať grantové výzvy podľa toho, či
pozná správnu spojku, ktorá mu za istú
protihodnotu zaručí priklepnutie dotácie a následne koľko z toho môže uliať
sám sebe. Je tu však ešte horší dopad a
to je zľahostajnenie až demoralizácia
tých, ktorí by to chceli robiť skutočne
poctivo. Nuž a tam prichádzame o potenciál, ktorý je zlatom nevyvážiteľný.
Človeka, ktorý má odborné znalosti a zároveň úprimnú snahu pomáhať svojmu okoliu totiž nezvesíte z vešiaka.
Skúsme sa nad sebou poctivo zamyslieť, predpokladajme v ľuďoch to
dobré, aj keď sa pri tom isto neraz popálime. Ľudia, ktorí to myslia, sú totiž
tými, ktorí robia svet lepším a nesmú sa
zadupávať do zeme.

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ
AKCIA

UŽITE SI
VIAC VOĽNÉHO ČASU
Fúkač HUSQVARNA 525BX

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

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

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

AKCIA

CELOROČNE NÍZKA CENA

1 599 €

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

16

365 €

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

■

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.

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

Navštívte našu predajňu:
Reťazová
píla HUSQVARNA 445

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

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

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

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

15-0071

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

395 €

» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra Veľká Británia

16-0107

Chcete si
podať
inzerát?

13
SLUŽBY, ZAMESTNANIE
Predaj hydiny
na ďalší chov

prijme do TPP

AUTOMECHANIKA

pers@slovaklines.sk • 0905 203 990

41-0013

S jesenným rozvozom mládok
pred znáškou až do vášho kurníka
začneme 1. septembra 2019.

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

16-0267

www.hydina.eu

V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Výkon práce: Bratislava. Nástup: ihneď.
Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,
zodpovednosť, VP sk. C vítaný,
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 7 €/h + pohyblivá zložka mzdy do výšky 1 €/ h
(po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle platnej
legislatívy + 1350 € jednorázový stabilizačný
príspevok + ročné odmeny podľa dosiahnutých
výsledkov.
Ubytovanie zabezpečíme.

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 730 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

15-0184

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

Základná škola v Lozorne
ponúka pracovnú príležitosť

Gen. M.R. Štefánika 36

učiteľom 1. stupňa

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657

www.mavet.sk

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

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

15-0185

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

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

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

15-0166

Malacky

INZERCIA

0908 979 469

Príjmeme

Zástupcu šéfkuchára

1500€
netto

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

POMOCNÝ KUCHÁR

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

mzda: 750 € brutto + 350 € odmeny

Hľadáme strojníkov
do cementárne v Rohožníku

POKLADNÍČKA

mzda: 700 € brutto + 250 € odmeny

UMÝVAČ/KA RIADU

mzda: 650 € brutto + 150 € odmeny

36-0140

Ponúkame prácu na 4 zmeny.
Mzda od 750 € + 7,5 % mesačná variabilná zložka + 13. plat.
Svoj životopis posielajte na: recruitment@sk.crh.com
alebo volajte na tel. č. 0903 761 463.

VÝDAJCA STRAVY

mzda: 750 € brutto + 350 € odmeny

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

MA19-33 strana -
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15-0187

Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

KUCHÁR/KA

mzda: 820 € brutto + 350 € odmeny

16-0153

Bližšie informácie Vám radi
poskytneme cez pracovné dni
v čase 08:00 do 17:00 hod.
na telefónnom čísle
+421 948 851 521.

14
SPOMIENKA / ZAMESTNANIE

Bolo to najhoršie
banské nešťastie u nás
Bolesť, ktorá nikdy neopustí náš
banícky región, trvá už desať rokov.
Vtedy, 10. augusta 2009 približne o
pol desiatej v šachte Východ uhoľnej bane v meste Handlová nastal
výbuch. Explózia usmrtila 20 ľudí
- 11 banských záchranárov a deväť
baníkov spoločne hasiacich požiar,
ktorý vznikol necelé tri hodiny pred
výbuchom. Deväť ďalších pracovníkov bane, ktorí sa v šachte nachádzali, bolo zranených. Stalo sa
najväčšie banské nešťastie v novodobej histórii Slovenska.
Drobné požiare vznikali v bani už
skôr. O šiestej ráno sfárala nová zmena. Okolo 7:00 vznikol v chodbe Šachty východ otvorený požiar, ktorý bol
zistený snímačmi plynov v banskom
ovzduší. Počas pol hodiny boli na pomoc privolaní záchranári banskej záchrannej služby z Prievidze. Na miesto
okolo 8:30 dorazili dve čaty banských
záchranárov po piatich mužov a ich veliteľ. Ich úlohou bolo pomocou ochladzovania dusíkom znížiť teplotu požiariska ako aj koncentráciu kyslíka, ktorý
napomáhal horeniu a zvyšoval celkové
nebezpečenstvo v bani. Spolu s nimi
sa na pracovisku 330 m pod zemou a

0¢//Ò^/Ì+1

asi 500 m od šachty nachádzali ďalší
deviati baníci, ktorí pomáhali záchranárom a deväť ďalších bolo v chodbe
mimo miesta požiaru. Približne po hodine sa prerušilo telefonické spojenie a
snímače koncentrácii banských plynov
prestali fungovať. Podľa výpovedí baníkov, ktorí sa tiež nachádzali v chodbe, najprv začuli detonáciu a potom
ich tlaková vlna zrazila k zemi. Zranení
muži sa následne dostali na povrch a
boli ošetrení v nemocnici v Bojniciach,
nikto z nich nebol hospitalizovaný.
V chodbe sa po výbuchu nachádzali podmienky nezlučiteľné so životom. Jedenásť záchranárov a deväť
baníkov podieľajúcich sa na hasení
požiaru zahynulo zrejme priamo po výbuchu alebo sa zadusilo krátko potom.
Slovensko sa zaradilo medzi krajiny ako Čína s najväčšou úmrtnosťou
baníkov na milión vyťažených ton uhlia. I bez nešťastia v Handlovej 10. augusta 2009 dosahuje pomer úmrtnosti
baníkov približne 1 život baníka pri
vyťažení menej ako milióna ton uhlia
ročne.
Na ich životy spomína redakcia
REGIONPRESS spolu s pozostalýmí a
priateľmi s úctou.
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52-0123

V prípade záujmu kontaktujte:
Lea - 0901 902 313
DEVÍNSKA NOVÁ VES
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SBS GUARDING s. r. o.

PRIJME IHNEĎ

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách
32-0127

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

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

Plat : 900 € brutto

TEL.: 0908 120 859

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

Príjmeme

Čašníka/čašníčku

850€

Mzda od 800 € - 1 100 €

netto

Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

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

Požiadavky:

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

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

Bližšie informácie:

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

16-0153

Bližšie informácie Vám radi
poskytneme na telefónnom čísle
+421 904 601 300.

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

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0126

Prijmeme

12/08/2019

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

» red

čašníka/čašníčku
do novootvorenej
cukrárne v Malackách.

Slovenská Grafia a.s.

10-0001
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

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

splátky od 98 €

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

VOLAJ IHNED:
0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

• BRATISLAVA • TRNAVA • HLOHOVEC • NITRA • MALACKY • LOZORNO ...
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Montáž aj u zákazníka
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BEZPLATNÁ
INFOLINKA

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005
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�������������

85_0550

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Facebook: aiwsk

34-0154

PRÁCA IHNED

www.aiw.sk

Personálna & pracovná agentúra

personal

E U RO

63-0131

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

www.balkona.eu
0948 787 777

Personálna & pracovná agentúra

Možnosť výhry 300 €

32-0077

ZĽAVY AŽ 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!

PONÚKAME KVALITNÉ KŔMNE ZMESI

MALÉ BALÍKY SENA

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

RYBÁRSKE POTREBY

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

KRMIVÁ JOKI

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

15-0188

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

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

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

MA19-33 strana -

16

34-0153

BERIEME OBJEDNÁVKY NA
17-TÝŽDŇOVÉ NOSNICE DOMINANTT

