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0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

ROZVOZ
ZDARMA!

INTERNETOVÝ OBCHOD

VÁM VYČISTÍ

• TLAČ JEDLÝCH OBRÁZKOV
PODĽA VLASTNEJ PREDLOHY
• KRABICE NA TORTY A ZÁKUSKY
• POŤAHOVÉ HMOTY NA TORTY
• POMÔCKY NA MODELOVANIE
• FORMY A FORMIČKY NA PEČENIE
• FARBY A CUKROVÉ DEKORÁCIE
Možnosť osobného odberu:
Gajary, 1. mája 1043, tel.: 0903 423 779

MALACKY, KOZIA 46/B

0917 568 470

KRTKOVANIE
15-0201

15-0108

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

Po - Pia
7.30 - 19.00
Sobota:
8.00 - 13.00

(utorok

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

52-0008-1

• upratovanie

Burčiak

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

• Moravské
• Pezinské
• Tokajské
• Sudové od 1,10
• Fľašové

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
Pon - Ne: 9:00 - 19:00

NON STOP

16-0117

od 20.8).

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

ing. kubaška

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

15-0005

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

10-0029

10-0031

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

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

KRTKO ZÁHORIE

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

TEPOVANIE

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

Najlepší výber KOTLOV

Karol Mikláš

94-0091-1

HĹBKOVÉ

Týždenne do 27 450 domácností

W3LD SLOVAKIA s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky
kovovyroba@w3ldslovakia.sk, 0917 665 155
Pon - Pia: 7.00-11.00 a 11.30-15.30, So - Ne: zatvorené

KOVOVÝROBA

Priemyselná 5863, 901 01 Malacky

OTVORENÉ OD 19. 8. 2019

PLOTY • BRÁNY • ZÁBRADLIA
MA19-37 strana -

10-0164

MODERNÉ AJ RUSTIKÁLNE • INÉ VÝROBKY Z KOVU
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Tel.: +421 918 986 151

10-0164

Otváracie hodiny:
Pondelok - Sobota: 6.00 – 20.00 h
Nedeľa a sviatky: zatvorené

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

žiša v jeruzalemskom chráme. Koľko
slovenských detí sa už stratilo navždy
v zahraničí? Koľko sa ich už nikdy nevráti k matkám či otcom, ešte živým,
alebo už na cintorínoch?

KLIMATIZÁCIE

OČNÁ OPTIKA

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

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

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

September

iba pre deti

-50%

+421 904 465 115

Tel. kontakt: 0918 734 397

10-0016

www.oftalens.sk

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

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

Stredné Slovensko
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0902 899 431
www.sietky.wbl.sk
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50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

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

S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka, syn, dcéry s rodinami
a ostatná rodina. Spomínajte s nami.
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DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Stupava

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.

10-0168

Návod nájdete na strane 10 dolu.

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBAGROM
Tel. 0901 717 208

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

Malacky

DETSKÉ
RÁMY

Dňa 21. 09. 2019 uplynie 1. výročie, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko MARIÁN BUBNIČ zo Stupavy.
Chcete si podať inzerát?

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

v pohodlí Vášho
domova

Miriam
tel.: 0915 677 453

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Akcia limitovaná do 30. 9. 2019

Aj keď si odišiel a nie si
medzi nami,
v srdciach zostaneš stále
s nami. Dňa
16. 9. 2019 si pripomíname 2
roky, čo nás navždy opustil
náš drahý Vendelín Trankovič z Malaciek. Kto ste ho
poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. S láskou
spomína manželka Mária s
celou rodinou.

redakcia:

16-0276

akejkoľvek značky
so zárukou.
Obhliadka zdarma.
Montáž štandard
200 €.
NAJLEPŠIA CENA
NA TRHU.
Volajte 0915 818 784
(Tomáš)

Biblické podobenstvá sú stále aktuálne. Predstavujú nám trpezlivosť
a dôveru, ktoré pramenia z múdrosti.
Zároveň nám dokazujú, že tí, čo žijú v
Aby však táto úvaha dávala čita- múdrosti a v láske, môžu hovoriť s moteľovi zmysel, treba sa vrátiť ešte viac cou a istotou. Keď sú ich slová vyjadredo histórie. Kratšia a staršia správa o né s pokornou vierou, majú veľkú moc
stvorení (Gn 2,4b-25) píše, že (stvoriteľ) osloviť srdcia ľudí.
„vdýchol do jeho nozdier (Adamových)
Tak si zopakujme – s pokorou a viedych života. Tak sa stal človek živou
bytosťou. Z človeka robí odvtedy živú rou. A vieru môžeme pokojne vnímať
bytosť dych života. Nie kultúra nená- ako nádej, nielen ako slovo zo slovnívisti. Nenávisť je totiž nezlučiteľná so ka veriacich kresťanov. Alebo nebodaj
tých, ktorí nám hrajú divadlo, že nimi
životom.
sú.
Duše, preniknuté mečom. Mečom
„Oroduj za nás, Matzloby, mečom nadradenosti, mečom
pohŕdania, mečom lživých slov. A do- ka sedembolestná Panna
stávame sa k ďalšej Máriinej bolesti. Mária, aby sme sa stali
Trpela, keď musela s dieťaťom utekať hodní...“
do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v
Krásny sviatočstrachu pred novým kráľom vyvraždiť
v Betleheme a na okolí všetkých chlap- ný víkend, milí
cov mladších ako dvojročných. Trpela čitatelia!
bolesťou, lebo stratila 12- ročného Je» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Na krídlach
anjela vzlietla si v diaľ, už
necítiš bolesť
ani žiaľ. Len
kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať
a s láskou na Teba spomínať. Dňa 16. 9. si pripomíname 30 rokov od úmrtia
našej drahej a milovanej
maminky, babinky Anny
Boroňovej rod. Zedníčkovej
z Gajar. S láskou v srdci spomína dcéra Stanka, vnuk
Vladko s rodinou a pravnučka Mia a Milka. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

MALACKO

16-0014

Tak
tíško
odišla duša
Tvoja,
že
nestihol si
povedať
Zbohom, rodina moja. Dňa 15. 9. 2019
uplynie 24 rokov, čo nás vo
veku 43 rokov navždy opustil Anton Kovárik z Veľkých
Levár.

Sedem je v biblickej reči symbolické
číslo a znamená plnosť. Mariánski
ctitelia vymenúvajú často sedem
najznámejších bolestí Božej Matky.
Prvou z nich je proroctvo Simeona,
ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť
Božieho Syna a aj to, že „jej vlastnú
dušu prenikne meč“.

PREDAJ
MONTÁŽ • SERVIS

10-0178

SPOMIENKY
Sviečka na
hrobe tíško
zhasína, no
kto ho mal
rád, ten spomína. Dňa 6.
septembra sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia pána
Jozefa Dobrovodského z
Malaciek. S láskou a úctou
spomína manželka Helenka, syn Stanko, nevesta
Ľubka, vnuk Adam, vnučka
Miška, ostatná rodina a
známi, čo ho poznali.

Sedem bolestí

10-0008

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0136
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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

MALACKO

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám pekný 3-izb byt
so zariadením, 1/4 posch.,
v centre Ma (Domky), cena
125.000 €.Tel. 0903214185
»
Predám
garsónku
Juh Ma s balkónom.Tel.
0905525169
» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh,
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, nová fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti
obchody, škôlka, pošta,
zdravotné stredisko. Cena
75.000 €, k dispozícii ihneď,
s možnosťou vybavenia
hypotekárneho úveru.Tel.
0948091425
» Predám 3- izbový prerobený byt s lodžiou, s
výťahom v dobrej lokalite
na ul. M. Rázusa. Volať na
0915747367

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Dňa 5. 9. 2019 uplynul 1 rok, čo nás
navždy opustil vo veku 66 rokov
manžel, otec a dedo
RUDOLF ELIÁŠ z Malaciek.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

10-0177

o tom, ako Slovensko vydal napospas
mafii a prestal chrániť verejný záujem.
Ako s pojazdným cirkusom prišiel
na rokovanie so všetkými ministrami,
aj keď veľmi dobre vedel, že nám vládni
poslanci dodajú len 5 hlasov, čiže presne toľko, aby sa schôdza ani nemohla
začať. Následne Pellegrini prišiel so zbabelým „argumentom“, že ak ho chceme
odvolávať, tak my musíme zabezpečiť
aj prítomnosť všetkých Beblavého či
Kotlebových poslancov! Absurdné! Ako
my môžeme zodpovedať za prítomnosť
tých poslancov, ktorí nás pri zvolaní mimoriadnej schôdze nepodporili? Nijako.
Nuž čo už. Máme premiéra zbabelca,
ktorý sa bojí toho, že mu vykričím priamo do očí pred celým Slovenskom, že 19
rokov len poctivo slúžil mafii s názvom
Smer - SD. Poslušne kryl 19 rokov každú jednu špinavosť, ktorú Smer spáchal
proti ľuďom, poctivo kryl a obhajoval
každý jeden podvod Kaliňáka, Počiatka
či Fica. Tým sa stal spolupáchateľom, ktorý
je priamo zodpovedný za systém, ktorý
umožnil vyrásť netvorovi s menom Marián Kočner, ktorý si s
pocitom boha dovolil
rozhodovať o živote
nevinných mladých
ľudí.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKECMIBAER • 2-hrob od 1300 €

SEPT

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

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

KAMENÁRSTVO Janko

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

JARNÉ ZĽAVY

VSTAVANÉ
SKRINE

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

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

15-0021

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
– INÉ /02iné
» 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

Peter Pellegrini
zlyhal v kľúčovej
chvíli. V momente
ako sa ukázalo,
že Monike Jankovskej Národná
kriminálna agentúra (NAKA) zhabala mobil pre závažné podozrenie,
že za úplatky vybavovala Kočnerovi
rozsudky „na želanie“ - mal Pellegrini
okamžite konať a Jankovskú okamžite
odvolať z najvyššieho poschodia ministerstva spravodlivosti. Odmietol to, zrejme len preto, lebo som ho o to žiadal ja.
Uprednostnil svoje ego pred verejným
záujmom a zlyhal v priamom prenose.
Vzhľadom na to, že ani na opakované naše žiadosti a ani po siedmych
dňoch protestov, ktoré sme zorganizovali pred ministerstvom spravodlivosti,
Pellegrini konať odmietol, zozbierali
sme potrebné podpisy, ako káže Ústava
- a podali sme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády ... a Peter Pellegrini sa rozhodol našu Ústavu v priamom prenose zneuctiť tak, ako doteraz
žiadny premiér.
Právo odvolávať premiéra je de facto jediný spôsob, ako môže opozícia vyvodiť zodpovednosť voči vládnej moci.
Na Slovensku a tak isto aj v celom demokratickom svete. Keď odvolávali Mečiara, strpel to. Keď Radičovú, strpela
to. Len Peťko pustil do gatí, lebo by mu
bolo veľmi nepríjemné počúvať hodiny

ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0007

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 2100 €.Tel.
0907721667
» Predám elektrický skúter
Alfa Centauri Model TC-016,
max nosnosť 120 kg, max
dojazd 50 km, max rýchlosť 40 km/h, nové batérie,
nová nabíjačka, technický
list k dispozícii, cena 1000
€.Tel. 0903431134
» Predám VW Passat r.v.
2009, EK, STK 05/2021, naj.
210 tis km, cena 5500 €.Tel.
0904400236
» Predám VW Passat r.v.
2013, EK, STK 06/2020, naj.
175 tis km, cena 10.000
€.Tel. 0918695931

Pellegrini zneuctil Ústavu

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

NOVÁ PREDAJŇA

CHUDÍK -

16-0001

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0021

Dňa 21. 9.
2019 si pripomíname
4. výročie, čo
nás navždy
opustil náš
drahý Karol Hlavenka z
Veľkých Levár. S láskou a
úctou spomínajú manželka
a synovia s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Najčítanejšie regionálne noviny
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Občianska
riadková
inzercia

POLITICKÁ INZERCIA, SLUŽBY

15-0088
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SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKO
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SUV značky Renault
Nový Renault KADJAR

Už od

18 490 €

Bohatá výbava vo verzii Edition
Nové turbomotory
Špeciálna ponuka iba do konca leta
Špeciálna ponuka je platná od 1. 7. do 31. 8. 2019. Uvedená cena je po odrátaní zľavy 1 500 € a bonusu pri výkupe starého vozidla 500 €. Nový Renault KADJAR: spotreba 4,7 – 6,8 (l/100 km), emisie CO2 131 – 154 (g/km). Uvedené spotreby paliva
a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

IDM-CAR, spol,
s.r.o.sPriemyselná
5482, 901 01 Malacky
IDM-CAR
spol.
r. o., Priemyselná
5482, MALACKY, tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

034 3213218, 0911 437099
www.idm-car.sk

15-0020

, zoznamka365.renault.sk

Renault
doporučuje
Renault
odporúča

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU

MA19-37 strana -
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16-0295

BRNIANSKA 4

ZDRAVIE / SLUŽBY, BÝVANIE

M l k M
Malacky,
Malé
lé nám.
á 12
Tel. č. 0903 227 990

od roku 1991

16-0293

predstavuje stravu s obsahom 10 gramov
cukrov, glykemický index je číslo na
stupnici od 0 do 100 a jeho hodnota závisí od toho, ako rýchlo sa rovnaké množstvo v potrave vstrebáva a ako rýchlo
ovplyvňuje hladinu krvného cukru v
Podstatou diét pre diabetikov je, že krvi. Čím je nižší GI, tým sa hladina cukpri ich dodržiavaní zásad je dosiahnutá ru zvyšuje pomalšie, čo je veľmi dôležité
regulácia príjmu cukrov – či už zlože- práve u ľudí s poruchou metabolizmu
ných alebo jednoduchých, tak potreb- cukrov. Naopak potraviny v vysokým GI
ných na pozitívne ovplyvnenie stravy a veľmi rýchlo a významne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Kým u zdravých ľudí dometabolizmu diabetikov.
káže podžalúdková žľaza vyprodukovať
Množstvo cukrov spolu (jednodu- dostatočné množstvo inzulínu na zvládchých aj zložených) je vtedy 225 gramov nutie takejto situácie, u diabetikov to tak
na deň. Na porovnanie: bežná racio- nie je a hladina cukru v krvi sa zvyšuje.
nálna strava obsahuje 320 g cukrov. Z
toho vidieť, že diabetik si musí naozaj
Cukrovka je ideálnym príklastrážiť príjem cukrov v ich najrôznejších dom, kedy dodržiavanie režimových
podobách – nejde iba o sladidlá. Den- opatrení dokáže priaznivo ovplyvniť
né zníženie tohto príjmu u diabetikov hladinu krvného cukru,
predstavuje približne 22 sacharidových metabolickú kompenjednotiek (SJ).
záciu, dokonca až na
úroveň až na 80 perCelkové množstvo sa ale môže me- cent. Takže diabetici
niť podľa mnohých faktorov - hmotnosti môžu mať svoje ochodiabetika, fyzickej aktivity, pohlavia, renie vo svojich ruale hlavne aj podľa metabolických vý- kách.
sledkov. U diabetikov je dôležité si vy- » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
berať potraviny aj podľa glykemického
Diabetologička, odborníčka na poruchy
indexu (GI). Jedna sacharidová jednotka
metabolizmu a výživy

EUROOKNÁ A DVERE

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

AKCIA!

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIE

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

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

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152
SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY

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

15-0024

PLASTOVÉ OKNÁ

CELKOVÉ CENY

339 €

389 €
499 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679, 0908 979 469

A J E TO !

KLIMATIZÁCIA

399
EUR / s DPH

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

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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» 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

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 novostavbu 4-izb
RD - holodom v obci Zohor
(28 km od BA), na 5 ár pozemku, zast.plocha 127 m2,
cena 189.900 €. Tel. 0905
438 605
» Predám novostavbu 4-izb
rodinného domu (holodom)
na pozemku 300 m2 v Kos-

Je rozdiel, ak sa rozhodneme korigovať našu telesnú hmotnosť z estetických dôvodov a iné je, ak by sme to
mali spraviť na radu lekára. Oboje je
však pre nás zdravotne prospešné.

16-0060

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem 2-izb komplet
zariadený byt v centre Ma,
400 € aj s energiami, TV a
internetom, dlhodobo.Tel.
0908199111
» Dám do prenájmu 3i
veľký byt v Rohožníku.Tel.
0905525169
» Dám do prenájmu 3i byt v
Rohožníku.Tel. 0905525169
» Dám do prenájmu garsónku Juh Ma.Tel. 0905525169
» Prenajmem dlhodobo zariadený 1-izb byt v Malých
Levároch v RD - samost.
vchod, internet + Skylink.
Tel. 0907480124
» Prenajmem 3 izbový byt v
Závode, cena 350 € + energie.Tel. 0903403364
» Prenajmem zariadenú 1
izbu v RD v Zohore, komfort.
Tel. 0903361804
» Dám do prenájmu pekný menší 2-izbový byt pri
RD v Kostolišti, vhodný
pre 1 osobu, alebo pár. Tel.
0905673840
» Prenajmem na bývanie
širšie plochy podkrovie v
dome centrum mesta Malaciek, vhodný pre pár. od
01.10.2019, zariadený, cena
450€ s energiami/mes. Tel:
0919033488
» Prenajmem zariadený
1-izbovy byt v centre MA za
390 e/ m vrátane energií.
Vhodný max pre dve osoby. Kaucia nutná. Kontakt
0905614192
» Potrebujem náhradu za
seba do veľkej izby v ktorej som býval ešte s jedným chalanom v 2izbovom
byte, izba plne zariadená
0949254040
» Ponúkame na prenájom 1izbový byt v rodinnom dome v Stupave
0907615386

Obdarujte vkusom
vku
a kvalitou
kval

16-0266

» Predám zrekonštruovaný
3-izbový byt v MA na ulici
M.Rázusa 75m2 s výťahom, lódžiou + 2 pivnice.
Dom je zateplený. 130.000.
0915747367

Špecifiká diét pre cukrovkárov

41-0017

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKO
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Do 31. 12. 2019 pri kúpe nového vozidla
odíde od nás zákazník s plnou nádržou.

ODKUPNÝ BONUS
AŽ
DO

1.500 €*

ZIMNÉ PNEUMATIKY A VYHRIEVANÉ SEDADLÁ ZADARMO

0 % LEASING A 4 ROKY ZÁRUKA
SUV PEUGEOT. KVALITNÉ SUV PRE KAŽDÉHO.

Premeňte každý okamih na zážitok a užívajte si nezabudnuteľnú jazdu s európskymi SUV bestsellermi 2008, 3008 alebo 5008. Teraz ich dostanete
SUV
PEUGEOT.
KVALITNÉ
SUV
PRE
KAŽDÉHO.
s odkupným
bonusom
za vaše staré
auto
akejkoľvek
značky až do 1500 eur*, s leasingom bez navýšenia a navyše so zimnými pneumatikami
Premeňte
každý okamih
na zážitok
a užívajte
nezabudnuteľnú jazdu s európskymi SUV bestsellermi 2008, 3008 alebo 5008. Teraz ich dostanete
a vyhrievanými
sedadlami
zadarmo.
Viac nasi peugeot.sk.
s odkupným bonusom za vaše staré auto akejkoľvek značky až do 1500 eur*, s leasingom bez navýšenia a navyše so zimnými pneumatikami
PEUGEOT FINANCE
a vyhrievanými sedadlami zadarmo. Viac na peugeot.sk.
* V závislosti od modelu a verzie. Kombinovaná spotreba 4,0 – 8,0 l/100 km, emisie CO2 98 – 181 g/km.

Nech sa páči, vstúpte do spoločnosti VIP Peugeot a vyskúšajte si ktorékoľvek, z nového radu SUV 2008, 3008, či 5008. V AUTO-ŠENY MALACKY na vás čaká príjemný personál, financovanie
s VIP bonusom, 0% leasing. Kontrola technického stavu vozidla pred zimou 9,90 €. V AUTO-ŠENY MALACKY vás možno čaká aj vaše nové, VIP autíčko.

15-0069

PEUGEOT FINANCE
AUTO – ŠENY s.r.o. koncesionár,
oficiálny predajca náhradných dielov a vozidiel značky Peugeot
* V závislosti od modelu a verzie. Kombinovaná spotreba 4,0 – 8,0 l/100 km, emisie CO2 98 – 181 g/km.
0911 864 289, 0903 447 226, autoseny@autoseny.sk

CRH Betonáreň Stupava
Výroba, doprava a čerpanie
kvalitných betónových zmesí

0903 554 630

51-0181

CRH (Slovensko) a.s., Cementárska 15, Stupava
www.crhslovakia.com
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7

PRÁVNIK RADÍ / BÝVANIE

8

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

Úprava výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu

tolišti - Alej Martina Benku,
41 km od BA, cena 144.900
€, Tel. 0905 438 605
» Predám 4-izb RD v Kostolišti (41 km od BA) holodom,
novostavba na 5 ár pozemku v Aleji Martina Benku,
cena 169.900 €, Tel. 0905
438 605

Rodičovské práva a povinnosti, ich dodržiavanie a výkon patria medzi dôležité
faktory, ktoré priamo ovplyvňujú výchovu
a vývin dieťaťa.
Zákon o rodine zaraďuje do obsahu rodičovských práv a povinností najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správu majetku
maloletého dieťaťa. Rodičia sa stávajú nositeľmi rodičovských práv a povinností narodením
ich dieťaťa. Potreba úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
nastáva v prípade, ak sa rodičia dieťaťa rozvedú, alebo ak sa dieťa narodí mimo manželstva.
Úprava výkonu týchto práv je v kompetencii
súdu, ktorý ich na návrh jedného z rodičov,
resp. osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť
o dieťa rozhodnutím upraví. Pred samotným
rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu ich rodičovských práv a
povinností. Rodičovská dohoda však musí
byť schválená súdom. Dohoda rodičov nie je
vykonateľná, pokiaľ s ňou nevysloví súhlas
súd. Nakoľko ide o veľmi významný zásah do
práv a povinností rodičov, súd uprednostňuje
rodičovskú dohodu predpokladajúc, že rodičia
dokážu najlepšie posúdiť potreby ich maloletého dieťaťa. Rozdielna situácia nastáva, ak
rodičia nedospejú v zásadných otázkach týkajúcich sa ich maloletého dieťaťa k vzájomnej
dohode, v takom prípade rozhodne na návrh
niektorého z nich súd. Súčasťou úpravy výko-

Návod nájdete na strane 10 dolu.

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

1 599 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX

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

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

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

INZERCIA

0905 859 679

365 €

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

■

OD

1500

30EU0R

OD

OD

2100

34EU5R

1200

21EU0R

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

3x

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

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

0918 500 492

395 €

Akciová
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy
1600cena:
m². Kosačka je
Bežná cena:
435 €
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou
sledovanie
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym
Navštívte
predajňu:
farebnýmnašu
krytom
kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon
kosenej plochy až 40 %.

2400

-61%

11

Chcete si podať inzerát?

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

OD

900

20EU2R

CELOROČNE NÍZKA CENA
Navštívte našu predajňu:
Reťazová
píla HUSQVARNA 445

SEPTEMBER

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

mesiac
obrovských
zliav

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:

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

39R
4EU

2 399 €

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor
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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

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

Fúkač HUSQVARNA 525BX

16-0002

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám ovos v Lábe,
cena 15 € / 100 kg.Tel.
0908745587
» Predám pšenicu, Holý
Ivan, Malé Leváre 254.Tel.
0347795170
» Predám klietku na prevoz
ošípaných a zadné pneu
na traktor 7711, pneu 16,9 30.Tel. 0347795170
» 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 1-roč. kohúta
orpington
porcelánový,
nosnice mládky 12 €/ks,
čínske kačice 8-mesačné.
Tel. 0903406475
»
Darujem
mačiatka
0905513941

UŽITE SI
VIAC VOĽNÉHO ČASU

CELOROČNE NÍZKA CENA

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

AKCIA

AKCIA

1600

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Predám lacno továrenský
šijací stroj zn. Minerva.Tel.
0907989610

VEĽKÁ
SILA PRE
PERFEKTNÉ
JARNÁ VÝSLEDKY
AKCIA
JARNÁ

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

16-0290

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

1600

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim rodinný dom, SP
alebo byt, 35 km od Bratislavy.Tel. 0903765606
» Predám zrekonštruovanú
2 podlažnú chatu s pozemkom 4a v Sološnici, cena
25.000€. Tel. 0907775922
» Kúpim starý dom so záhradou či väčším dvorom.
RK nevolať. 0949375038

1600

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám v Kuchyni SP 21
á.Tel. 0905525169
» Predám v Rohožníku veľký SP 1600 m2 aj s chalupou.Tel. 0905525169
» Na predaj pozemok vo
Veľkých Levároch 1547m2 79000 eur, 0944589584

nu týchto práv a povinností je zverenie dieťaťa
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov za podmienok, že rodičia spolupracujú a je to v najlepšom záujme dieťaťa, na ktorý
sa vždy prvorado prihliada, alebo do osobnej
starostlivosti jednému z rodičov, a zároveň sa
určí rozsah vyživovacej povinnosti, prípadne
aj úprava styku rodiča s dieťaťom. Podmienkou, aby rodičia mohli vôbec vykonávať svoje
rodičovské práva a povinnosti je, že musia mať
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Nakoľko rodičia maloletého dieťaťa nemôžu
zastupovať toto dieťaťa v súdnom konaní,
v ktorom sú účastníkmi rodičia a zároveň taktiež dieťa, tak súd po preskúmaní podmienok
konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý následne toto dieťa
zastupuje pred súdom. Súd by pri rozhodovaní
o výkone rodičovských práv a povinností alebo
pri schvaľovaní dohody rodičov mal rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie
jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy by mal
prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa,
najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby,
stabilitu budúceho výchovného prostredia a
ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove
a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

MALACKO

Hľadáme strojníkov
do cementárne v Rohožníku

9

Príjmeme víkendového

Čašníka/čašníčku

4-5 €/ hod.
netto

TPP, 2300€/mes. netto

0907 736 115

45-0273

15-0211

ZDARMA

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

INZERCIA

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

MP - Personalservice GmbH hľadá

INŠTALATÉROV

0905 859 679

Podmienky: výučný list, zodpovednosť,
spoľahlivosť, NJ základy
Ponúkame: dlhodobé zamestnanie,
38,5 h / týždenne, práca vo Viedni a okolí,
mzda 2900 € brutto / mes.

www.kia.sk

Myslíte si, že vyzerá úžasne?
Počkajte, až si nasadnete.

Kontakt: p. Bastug +43 676 343 7901

Prijmeme

Spoločnosť zo TT

vodičov MKD

prijme ľudí na rozvoz
a distribúciu kníh.

na prácu SK, CZ, DE

0904 996 772

Ikonický športový dizajn zadnej časti s výrazným tvarom LED svetiel,
pútavý zadný difúzor a duálny výfuk jednoznačne tvoria podmaňujúci
charakter nového modelu Kia XCeed, ktorý sa okamžite stane témou
rozhovoru pre vašich priateľov.

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

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

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

MA19-37 strana -

15-0003

Kombinovaná spotreba paliva 5,1-7,1 l/100 km, emisie CO2. 134-162 g/km/WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.
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Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542
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Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.

83-0328

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

30䝖/䜋;䜋36,"

16-0153

www.plzenskahodovna.sk

10-0180

ŽELEZIAROV

do panelárne
v Nemecku.

Remeselná zručnosť, samostatnosť, prax a vodičský
preukaz sk. B sú potrebné. Mzda 8,50 €/hod nástup - netto.
0905 641 532, dusan@ecoconcept.sk, www.ecoconcept.sk

Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

Stavebná firma HĽADÁ

Práce Malacky, Bratislava a okolie, resp. Západoslovenský kraj

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

1
4

7
6

16-0291

Stavebná firma z Malaciek prijme
dvoch MURÁROV/BETONÁROV

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.

ZAHRANIČIE / ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Predsudky a blahobyt verzus chudoba

13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám cirkulár 380 V.Tel.
0903406475
» Predám šrotovník, novú
káru, staré hodiny, elektromotor, demižóny, mlynček na hrozno, kompresor,
pekné stoličky, pračku
whirpool, zn. lacno. Tel.
0903818122
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Kúpim veľké hliníkové hrnce na zabíjačku
0944634153
» KTO DARUJE VIDEO REKORDÉR FUNKČNÝ MALACKY
0944575728
15 HĽADÁM
PRÁCU 15
HĽADÁM
PRÁCU
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Doučím v Ma žiakov MŠ,
ZŠ, SŠ, VŠ i dospelých AJ, NJ,
SJ, MAT, FYZ, CHEM a iné.Tel.
0905442325

v PLAVECKOM ŠTVRTKU
zamestnancov na pozíciu

PREDAVAČ (KA) –
POKLADNÍK (ČKA)
Mzda od 640 € + príplatky, prémie.
Nástup ihneď.
Práca v stabilnej slovenskej obchodnej
spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty
mzdy.
Informácie na tel. č.: 0905 864 236

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- vykladanie balíkov 4,20 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

Spojená škola sv. Františka Assiského
Malacky ponúka voľné pracovné
miesto na pracovnú pozíciu

ŠKOLNÍK

Predpokladaný deň nástupu do práce: ihneď
Pracovný úväzok: 100%
Základná hrubá mesačná mzda: 800 €
Požiadavky:
- stredné odborné vzdelanie
- bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať
poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená
škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01
Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu
czsmalacky@gmail.com.

Príjmeme

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk
technicky
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

Kuchára

1200€
netto

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

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

K žiadosti je potrebné priložiť:
- Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní
na osobný pohovor.
Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

Slovenská Grafia a.s.

COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo,
hľadá do svojej prevádzky

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

vo VYSOKEJ PRI MORAVE, v MALACKÁCH,
zamestnancov na pozíciu

PRIJME IHNEĎ

PREDAVAČ (KA) –
POKLADNÍK (ČKA)

Obchodného zástupcu
nástupná mzda 1100 €

Mzda od 710 € + príplatky, prémie.
Nástup ihneď.
Práca v stabilnej slovenskej obchodnej
spoločnosti s garanciou pravidelnej výplaty
mzdy.
Informácie na tel. č.: 0905 864 236

16-0153

16

(z toho: základná zložka mzdy 600 €, prehodnotenie po skúšobnej dobe)
Požiadavky:
• Úplné stredné vzdelanie

• Anglický jazyk – pokročilý
Bližšie informácie:

63-0048

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

63-0048

12 DEŤOM 12
DEŤOM

Ďalšou skupinou sú nezamestnaní, ktorí
tvrdia, že im inoverci a príslušníci iných
národnosti nadávajú, že im kradnú prácu,
pritom sú len konfrontovaní s normálnou
trhovou súťažou.
Aký má prístup s predsudkami vplyv
na ekonomiku? Zásadný! Ľudí s „iným“
pôvodom posiela automaticky na manuálne práce. Nie, že by neboli užitočné,
ale nevyužíva sa potenciál tých, ktorí by
mohli dať spoločnosti viac. Ak musia dnes
a denne dokazovať, že nie sú „podluďmi“, dvihnú radšej kotvy a ponúknu svoj
rozum tam, kde voči ním tieto predsudky
mať nebudú. No a na našej rodnej hrude
zostanú naozaj iba tí kopáči kanálov.
Najhoršie je to, čo sa deje s ich deťmi.
Rómske dieťa v osade je neraz odsúdené
do špeciálnej školy. Doktor to formálne podpíše, rodičia sú radi, že si splnili
povinnosť a ak zaváhajú, povie sa im
„Myslíte, že by to tam zvládol? Máte na dochádzku? Viete, čo ho tam čaká?“ Málokto
sa vzoprie. Týmto sejeme, hnojíme a zalievame semená, z ktorých vyklíčia a dozrejú
výsledky našich predsudkov.
Ekonomickým výsledkom týchto
predsudkov sú státisíce poberateľov dávok a spoločenským prehlbujúca sa priepasť medzi „nami“ a „nimi“. Ak nezmeníme prístup a nebudeme pozerať len po
ďalšie voľby, na dne tej priepasti skončí
väčšina i menšina. Začať sa musí tým, že
nebudeme podávať ruku zovretú v päsť.
» Pre REGIONPRESS Ondrej Putra
Veľká Británia

32-0134

» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave. Tel.:
0903 753 758

Diskrimináciu a predsudky si väčšina z nás vysvetľuje ako prítomný spoločenský jav.
Tým isto je, ale majú aj veľmi nepriaznivý efekt. Nemálo (diskriminovaných, vylúčených) ľudí totiž dokáže za tri hodiny
vytvoriť hodnoty, ktoré by iní nevytvorili
za celý rok. Otázkou však je, či dostanú
príležitosť.
V Británii zaujíma zodpovedných, či
ste schopní svoju prácu vykonávať a je im
ukradnuté, či máte na hlave fez, turban alebo šiltovku. Áno, zriedkavo sa
vyskytnú prípady, keď je na voľnú pozíciu
prijatá žena v hijabe (zahaľuje vlasy, nie
burka, ktorá zahaľuje celú tvar), miesto
rovnako kvalifikovanej Britky, aby nedajbože nedošlo k obvineniu z intolerancie.
Vždy je to vec šéfa, či sa vie k veci postaviť
rozumne a stáť si za svojim výberom. Rasu
či národnosť nezmeníte, náboženstvo v
ktorom ste boli vychovaní, môžete, ale
prečo by ste to mali robiť?
A ak už, urobíte to ako svoje slobodné
rozhodnutie. Cassius Clay, najslávnejší
boxer histórie, si zmenil meno na Muhammad Ali pri prestupe na islam a povedal
vetu, za ktorú si ho veľmi vážim: „Nijaký
nátlak v otázkach viery!“ Úplne rovnaké je
to s rasizmom. Istá madam skritizovala v
Českej republike obchodný reťazec slovami „prečo sa vo vašich letákoch pre Českú
republiku objavujú modeli negroidného
typu?“ Tieto skvosty výrečnosti plodia
spravidla ľudia, ktorí sú natoľko hlúpi,
že si nevedia nájsť užitočnejšiu činnosť.

COOP JEDNOTA SENICA,
spotrebné družstvo,
hľadá do svojej prevádzky

15-0027

Občianska
riadková
inzercia
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tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0140
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ZAMESTNANIE
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA/-ČKU (1000 € + variabilná zložka)
KUCHÁRA/-KU (1300 € + variabilná zložka)
Tel.: 0903 730 423

16-0172

MALACKO

INZERCIA

0905 387 063

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

Spoločnosť IAC Lozorno hľadá

PRIJME IHNEĎ

OPERÁTOROV VÝROBY
Poďte s nami vyrábať interiér do luxusných automobilov

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

Základná mzda 788,61 €

• príplatky nad rámec zákona (poobedný, nočný, víkend)
• 10% dochádzkový bonus
• triedový odmeňovací systém
Á
PRIEMERN ÝROBE
• 3-zmenná prevádzka
OV
V
A
D
Z
M
MESAČNÁ
• priaznivé pracovné prostredie
• výhodné finančné podmienky
• zimný a letný bonus
• 5 dní dovolenky navyše
• príspevok do 3. piliera

1300 €!

• možnosť kariérneho rastu
• firemná autobusová doprava
• možnosť bývania na ubytovni
• príspevok na stravovanie
• každoročné navyšovanie mzdy

Mzda od 820 € - 1 100 €

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

Požiadavky:

Tiež hľadáme:
OPERÁTOR LOGISTIKY • MENIČ FORIEM • TECHNOLÓG

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

Bližšie informácie zistíte u kontaktnej osoby

16-0288

Kontakt:
0904 700 738 / david.zribko@iacgroup.com

Bližšie informácie:
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

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

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER
NÁPLŇ PRÁCE:

» obsluha rotačného offsetového tlačiarenského stroja
ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:

» min. 1 rok prax v oblasti offsetovej tlače na pozícii
tlačiar

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:

» základná zložka mzdy 980 € (brutto) / mesiac
» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

0905 555 044
rado@regionpress.sk

MA19-37 strana -
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Študentská 2
917 01 Trnava

52-0137

Ponúkame

ZDRAVIE / SLUŽBY
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PRÁCA V ČR

PRACUJ
U NÁS

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

85_0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku - aj muži!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tmámestále dostatok ponúk
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

STAJAN SLOVAKIA PRIJME

�����������������

PRACOVNÍKOV:

- ELEKTROTECHNIK/
ELEKTROMONTÁŽNIK

na prácu

S VYHLÁŠKOU §21
(732€ + 50€ + 50€ + 15€
+ stravné lístky + ubytovanie )

�������������������

9. 25
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- MUŽI/ŽENY DO VÝROBY
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(OBSLUHA LIS. ZARIADENIA, LISOVANIE GUMY)

( 520€/mesiac + 0,12€/hod. + 1,20€/
hod. + odmeny + ubytovanie )

����������������������
���������������������
������2200€
����������������������
���������0901 712 616
0948 632 588
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131190333

do

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

spoločnosť pre prieskum trhu,
médií a verejnej mienky

HĽADÁ

externých spolupracovníkov

ANKETÁR/ANKETÁRKA

ŤAŽNÉ

schopných vykonávať aj náročnejšie
projekty
(rozhovory s respondentmi)

ZARIADENIA

REGRUTÁTOR/KA
(získavanie respondentov do
rôznych projektov)

0904 832 593

Montáž aj u zákazníka

MA19-37 strana -
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16-0296

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

33-0032

0944 113 140

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

85_0617

Facebook: aiwsk

32-0077

www.aiw.sk

85_0026

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!

Č. 37 / 13. SEPTEMBER 2019 / 23. ROČNÍK

MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

PÁNSKA KONFEKCIA

Do stolárskej dielne
prijmem

PREDÁME VEĽKOKAPACITNÝ
MUROVANÝ SKLAD

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

STOLÁRA
Plat 600 € brutto
+ variabilná zložka
0905 247 873

cena dohodou
V PRÍPADE VÁŽNEHO ZÁUJMU SA OZVITE NA

tel. č. 0905 354 180

16-0289

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

10-0013

k. ú. Studienka • veľkosť 2650 m2

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

datom@datom.sk, www.datom.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

PLASTOVÉ OKNÁ

0917 625 934 | www.helpetbau.sk

BENÁTSKE
STIERKY

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

zasklievanie terás

splátky od 149 €

02/659 674 21, 0905 621 229

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom
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15-0011

www.balkona.eu
0948 787 777

NÁTER BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

splátky od 98 €

63-0054

ZĽAVY AŽ DO 25%

0908 420 353

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

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

igorkrajcir01@gmail.com

16-0085

63-0018

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

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

16-0200

HELPET BAU

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

10-0042

15-0002

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

∙ 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

10-0043

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

10-0020

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

STAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA

16-0279
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západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
26.700
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

Frézovanie

komínov

Malacky

Stupava

dení sme sa samozrejme venovali hlavne judu- či už teórii alebo opakovaniu
a zlepšeniu techník, zlepšenie vychyľovania. Deti si sústredenie užili naplno a
naštartovali sa na ďalší nie len školský
rok, ale hlavne na ten súťažný.
Tak, ako každý rok, aj tento rok
JUDO-club TJ Strojár Malacky organizuje v poradí už 13.ročník VC Malacky
a 14.ročník Memoriál Jakuba Habudu v
jude žiakov a žiačok. Súťaž sa bude konať 21.9.2019 v ŠH Malina so začiatkom
o 10:45hod. Je to jediná súťaž tohoto
druhu v Malackách.
Srdečne Vás všetkých na toto podujatie pozývame. Radi na tréningoch
privítame všetky deti vo veku od 6r v
telocvični Strojár Malacky.

15-0024

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

JUDO-club TJ Strojár Malacky zorganizoval posledný prázdninový týždeň
letné kondično-ozdravné sústredenie
v Skalici- Zlatníckej doline. Na sústredení sa zúčastnili naši členovia jako aj
členovia krúžku JUDO pri CVČ Malacky.
Sústredenie sa konalo v termíne
26.8.-31.8.2019. Počas týchto pár dní
deti súťažili v družstvách (skok vo vreci, preťahovanie lanom, štafeta, prekážková dráha, hod medicimbalom,
skok do diaľky, prenášanie ping-pongovej loptičky), každé ráno nechýbala
poriadna rozcvička- beh, rozcvičenie a
kruhový tréning, deti absolvovali Tarzániu. Keďže nám počasie prialo, navštívili sme kúpalisko, kde deti súťažili
vo vode, hrali sa rôzne hry. Na sústre-

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

» Soňa Zajacová Kunšteková

ZĽAVAEZ

Tekvicové rozprávkovo

ER

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

Cvečko Malacky aj tento rok pri- ozdobenie tekvice je 1€.
Tešíme sa na Vás v Cvečku!
pravuje pre deti a ich rodičov podujatie, na ktorom si môžu vyzdobiť a
vyrezať svoju tekvicu.
V piatok 4. októbra od 16:00 hod.
si preveria svoje tvorivé schopnosti
veľkí i malí priaznivci tejto jesennej
zábavy.
Okrem zdobenia tekvíc na deti
čaká maľovanie na líčka, hry a
krásne ceny. V neposlednom rade
nesmieme zabudnúť na úžasnú tekvicovú polievku, ktorá k tomuto podujatiu neodmysliteľne patrí.
Vyhodnotenie tekvíc bude o
18:00 hod. Poplatok za materiál na
» cvč

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány
Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com
www.radokov.sk

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Stredné Slovensko
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27.490
52.120
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly, ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
INŠTALMONT IN s. r. o., Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk
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Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
15-0039

BB
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za

63-0003

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

15-0004

redakcia:

Kondično-ozdravné
sústredenie džudistov

16-0034

MALACKO
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Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0087

2

RELAX, SLUŽBY

ROZVOZ OBEDOV: PO – PIA 10:00 – 13:00 HOD.

15-0209

OTVORENÉ: PO – PIA 10:00 – 14:00 HOD.

SVADBY

RODINNÉ OSLAVY

PROMÓCIE

UŽ
OTVORENÉ

3
KARY

MALACKO

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

Tenisky
znovu
skladom
MAzel19-37 strana -3

15-0212

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

4

ZDRAVIE, BÝVANIE, SLUŽBY
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AKCIA -30%
Makrolon
7/16mm bronz
16,20 €/m2 s DPH

Rozvoz po celej SR!

AKCIA -20%

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Frost
2/10mm číra
9,91 €/m2 s DPH
721190232

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

VÝROBA
A

Nie realizovať práce, ale konať, Slovenčina naša
robiť, pracovať. Nie bednička, ale debnička.

INZERCIA

BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
A
KONŠTRUKCIE
K
KCIE
0902 061 180 • stevo.zelenka@branysz.sk

0908 979 469

63-0128

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane
príslušenstva - profilov,
tesnenia, skrutiek...

Nie budem sa Slovenčina naša
sústrediť, ale sústredím sa.

SVETOVÝ
DEŇ SRDCA
v Nemocnici Malacky

Chráňte si
svoje srdce.
Príďte 26. septembra
do našej nemocnice
a my vám odmeriame
krvný tlak, hmotnosť,
množstvo tuku, svalovú
hmotu, telesnú vodu,
hmotnosť kostí
a bazálny metabolizmus.
Merania sú bezplatné.

26. september 2019

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

od 7.30 do 12.00 – vestibul Nemocnice Malacky

Zdravotné stredisko

15-0033

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

15-0185

ORDINAČNÉ HODINY

V našej lekárni Nemocničná môžete využiť 10 % zľavu na voľnopredajné produkty.
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Veľké Leváre

RELAX
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16-0292

MALACKO
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Verejný strelecký pretek
„Guľový štvorboj G – 200“

Hlasujte za Strom roka 2019!
Aj v tomto roku môžu žiaci súťažiť
o výsadbu zelene vďaka celoslovenskej ankete Strom roka. Koná sa už
po 17. raz a nepomáha len stromom
a ich ošetreniu, ale školy si prostredníctvom nej môžu spríjemniť
svoje areály. TASR o tom informovala Martina Ragalová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis.

mieste skončil Ján Krajlík z Lučenca s
výsledkom 193b., na štvrtom mieste sa
umiestnil Ing. Boris Vyskoč zo Senica
s výsledkom 193b., na piatom mieste
skončil Ing. Stanislav Haramia z Malaciek s výsledkom 192b., na šiestom
mieste sa umiestnil Ing. Peter Janok
zo Senice s výsledkom 190b., na siedmom hodnotenom mieste sa umiestnil
Ernest Jurkovič z Holíča s výsledkom
187b..
Celkom dvaja strelci dosiahli limit na udelenie titulu „Majster streľby
SPZ„ , osem strelcov získalo I. VT, šesť
II. VT a dvaja III. VT.
O občerstvenie a poľovnícke špeciality sa v bufete postaral pán Ivan
Mertel zo Senice.

„Chceme, aby sa deti a mladí zapájali do environmentálnych tém a anketa
svojou podstatou napĺňa tieto ciele,“
konštatoval programový manažér nadácie Milan Hronec.
Do sútaže sa môže zapojiť akákoľvek škola zo Slovenska, ktorej žiaci sa
zúčastnia na hlasovaní. To sa uskutočňuje formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré školy musia poslať
najneskôr do 7. októbra tohto roka.
„Každý žiak má jeden hlas a je na
ňom, ktorý strom z finálovej dvanástky si vyberie,“ dodal Milan Hronec. Na
prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v co najväčšom počte, čaká odme-

na v podobe výsadbového materiálu v
hodnote 500 eur.
V rámci ankety pokračuje naďalej
hlasovanie verejnosti a spolu s nou i súťaž na sociálnej sieti Instagram – Tour
de Strom, kde sa súťaží o ceny od nadácie. Zapojiťsa možno do 30. septembra.
Patronát nad anketou prevzal už
po ôsmy rok spevák Peter Lipa.
V októbri bude súťaž vyhodnotená
a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2019 a automaticky
postúpi do celoeurópskeho finále – do
ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v
podobe dendrologického posudku od
ISA Slovensko a finančný príspevok
na ošetrenie vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2.
a 3. mieste rovnako získajú peňažnú
sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá
na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.
Traja nominujúci a traja hlasujúci budú
odmenení knižnými poukážkami od
kníhkupectva Artforum.

» Zdroj: TA SR

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

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

» Jozef Bachratý

~ 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)

~ 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

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

16-0107

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia so sídlom v Senici
usporiadala dňa 8.9.2019 na strelnici
v Senici časť Čáčov verejný strelecký
pretek v poľovníckej disciplíne „ Guľový štvorboj G – 200“.
Pretekári v tejto disciplíne strieľajú
guľovými zbraňami po päť výstrelov
na terč líška, srnec, kamzík a diviak na
vzdialenosť sto metrov.
Súťaže sa zúčastnilo 22 pretekárov,
väčšinou zo západného a stredného
Slovenska. Strelnica v Čáčove poskytuje pre túto disciplínu ideálne podmienk, čo sa prejavilo na dosiahnutých
výsledkoch.
Na regulárnosťou preteku dozeral
zbor rozhodcov na čele s hlavným rozhodcom Jozefom Bebčákom z Myjavy.
Maximálny možný výsledok, ktorý mohli pretekári dosiahnuť bolo 200
bodov.
Regionálna organizácia SPZ so
sídlom v Senici zabezpečila pre pretekárov, ktorí sa umiestnili na 1-7 mieste
hodnotné ceny. O konečnom poradí 1-4
mieste muselo byť rozhodnuté až po
vykonanom rozstrele na terč diviaka .
Toto definitívne poradie bolo
nasledovné. Víťazom VSP sa stal Ing.
Róbert Láska z Lesy SR š.p. s výsledkom 198b., na druhom mieste skončil
Ing. Ján Kováčik z Nového Mesta nad
Váhom s výsledkom 198b., na treťom

Najčítanejšie regionálne noviny

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

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

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

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

ZADARMO:
16-0011

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

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

63-0011

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

RELAX
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ám

za najmenších
z nás

Národný
pochod za život
Piatok 20. 9. 2019

| Exkluzívny program pre dobrovoľníkov
| BHD Life / diskusia | Film

Nedeľa 22. 9. 2019

| Nedeľné bohoslužby
| Pro-Life program hudby a slova, Námestie Slobody
| NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT, Námestie Slobody

Bratislava
20.-22. 9. 2019

Sobota 21. 9. 2019

| BHD Life - diskusie a prednášky | Koncert za život
| Veľtrh života - remeslá a služba | Festival
angažovanosti | Sv. omša v Dóme sv. Martina
| Život ma chytá za srdce - večerný kultúrny program
Incheba Expo Bratislava
Zmena programu vyhradená.

pochodzazivot.sk
15-0208
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Boj o vzdelávanie

Zástancovia klasickej formy s
pretláčaním priority vedomostí, faktov a memorovania, ako aj dôrazu na
predmety ako matematika, fyzika,
vedú diskusie s fanúšikmi netradičného vzdelávania s modernými prístupmi a pedagogickým experimentovaním.
Viac ako politológiu či ekológiu
mladá generácia potrebuje poznávať
zákonitosti ľudských vzťahov a prebudiť v sebe nepokoj po hľadaní zmyslu
života. Myseľ dieťaťa sa zapĺňa len postupne a vyberá si každý ďalší poznatok v miere, v akej mu nadväzuje na
doterajší celok poznania. Príliš skoré
sebavedomie vyprodukuje skôr ľudí
neschopných ozajstného počúvania a
dialógu.
Pamätám si, ako ma najviac na
poznávaní fascinovali nie samotné
fakty, ale ich vzájomné zapadanie do
súvislostí. Práve to spôsobuje tú typickú radosť a nadšenie z doteraz nepoznaného.
Mnohé nové informácie nie sme
totiž schopní uchovať čisto preto, že sú
nové, ale preto, že vytvorili v nás nový

Pozor na falošných kominárov
V týchto dňoch sa blíži začiatok vy- odišiel, vzápätí sa ale vrátil a požadokurovacej sezóny. Kominári navšte- val od ženy ďalšie peniaze na opravu.
Keď mu ich odmietla dať, úderom do
vujú obce a je to dobre. Lenže!
hrude ju odstrčil od zásuvky, v ktorej
Kým kominári dávajú o svojich náv- mala uložené peniaze a ukradol jej odštevách vedieť vopred, či už cestou tiaľ ďalších 100 eur. Z miesta činu náoznamov v miestnom rozhlase, alebo sledne utiekol.
Polícia v tejto súvislosti opätovne
letáčikmi v schránkach, na ktorých sú
všetky overiteľné kontakty, existujú aj upozorňuje občanov, predovšetkým
podvodníci, ktorí sa za nich iba vydá- seniorov, na podvodníkov, ktorí ich
vajú.
môžu osloviť pod rôznymi vymyslePolícia v tejto súvislosti opätovne nými zámienkami. Vydávať sa môžu
upozorňuje občanov, predovšetkým napríklad za kominárov, elektrikárov
seniorov, na podvodníkov, ktorí ich ci vodárov, ktorí sú údajne poverení odmôžu osloviť pod rôznymi vymyslený- pisom spotreby.
mi zámienkami.
Do domu alebo bytu sa snažia doObvineniu zo zločinu lúpeže celí stať aj pod zámienkou ponuky výhod24-ročný Peter M. z okresu Malacky. Ten nej kúpy, alebo predstierajú nevoľnosť
sa mal ešte koncom augusta vydávať za a žiadajú pohár vody. Dôverčivých ľudí
revízora komínov. Poškodenú 76-ročnú môžu potom okradnúťo peniaze, šperženu mal obrat o 250 eur a ešte ju aj mal ky i iné cennosti.
udrieť do hrude. V prípade preukáza„Preto zdôrazňujeme, aby seniori
nia viny mu hrozí trest odňatia slobody nevpúšťali neznáme osoby do svojich
na sedem až 12 rokov. Podla doterajších príbytkov, neboli s nimi osamote a neinformácií mal mladík ešte 30. augusta ukazovali, resp. nevyberali pred nimi
popoludní zazvoniť pri bráne rodinné- peniaze,“ varuje polícia s tým, že ľudia
ho domu v Malackách a vydávať sa za by v prípade akýchkoľvek podozrivých
revízora komínov. V dome dôchodkyne osôb mali kontaktovať políciu na čísle
mal následne predstierať vykonanie 158.
kontroly komína a vypýtať si poplatok
150 eur. Muž si peniaze vzal a z domu
» red

celok - novú realitu, ktorá nás uchvátila a motivovala ísť ďalej a skladať mozaiku v našej mysli. To hľadanie má
však niekam smerovať, nie je samoúčelným zberom dát.
Vzdelávanie má nesmierny dosah na hlbšie pochopenie života a
svojho miesta vo svete a v spoločnosti. Vzdelávacie predmety a jednotlivé
poznatky by mali byť vyskladané tak,
aby postupne otvárali v človeku zmysel jeho existencie. Povedzme si otvorene, zaoberajú sa pedagógovia týmito
otázkami? Sťažujeme sa, že nemáme v
mladej generácii viac kritického myslenia (myslím kritického, nie kritizujúceho). Kritické myslenie si kladie aj
tieto základné otázky: Prečo som na
tomto svete? Existuje niečo ďalšie, iná
realita okrem tej, v ktorej teraz žijeme?
Aký zmysel a trvanie má ľudský vzťah
– láska – obeta – utrpenie? Čo naznačuje v človeku neutíchajúca túžba po
šťastí? Prečo delíme činy na dobré a
zlé? Zaiste, sú to otázky na celý život,
ale v každej fáze by sme si mali aspoň
čiastkovo na ne odpovedať v tej miere
zrelosti, akú máme.
Nad týmito otázkami by stálo za
to sa v školách prednostne zamýšľať,
diskutovať o nich, a kiež by pedagógovia viac rozprávali a svedčili o ceste
svojho namáhavého hľadania a poznávania.

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

» Mária Raučinová, Fórum života

• Izolácia bez tepelných mostov

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

AKCIA -30%
NA PRÁCU

-10%

tel.: 0944 958 096

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

51-0001

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

Nie nevšíma Slovenčina naša
si ničoho, ale nevšíma si nič.

0907 721 667, Malacky

16-0047

63-0006

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

tel : 0905 926 330
Predaj: Čsl. Armády 1403,
Areál HYDINÁR - Gbely

VYMÝVANÝ BETÓN

Schodnicové dosky
pre bytové domy
Záhradné kvetináče

Schodnice pre rodinné domy

Studničné skruže + poklopy

Kompletný sortiment nájdete na www.labetex.sk
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41-0114

KRYCIE DOSKY NA MÚRIKY
VÝROBA NA MIERU - DOBRÉ CENY!

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

e-mail: aizolacie@gmail.com

63-0055

Na pozadí názorových rozporov o
praktických témach školstva - školských obedoch, povinnej školskej
dochádzke od 5 rokov, výšky platov
učiteľov, prebieha ešte iný skrytý
boj – boj o obsah štúdia a vzdelávania.

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY
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15-0213

MALACKO

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

jesenné

15-0001

novinky
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Zaujalo nás

Po stopách trnavských turistov

Osemdňová výprava za krásami Šariša
Každoročne počas leta zbalia členovia trnavského Klubu slovenských turistov Spartak Trnava
svoje batohy a vydajú sa na osem
dní trvajúce dobrodružstvo, počas
ktorého objavujú krásy niektorého
zo slovenských prípadne českých
pohorí. Tentokrát sa im do hľadáčika dostal Šariš. A tak sa vyzbrojení chuťou spoznávať nepoznané,
mapami a dobrými turistickými
topánkami vydali na cestu.

Viskupič.

Lesný náučný chodník Sigord

Z rekreačného strediska Zelený breh
Kokošovce vás modrá značka privedie
až k Náučnému chodníku Sigord. Nachádza sa v pohorí Slanských vrchov.
Po trase sa môžete dozvedieť niečo z
histórie lesníctva, získať informácie o
Delnianskom plavebnom vodnom kanáli ako aj o lesnej železničke. Cestou
sa môžete zastaviť v Pamätnom háji
Alžbety Bavorskej, ktorá údajne toto
Za týždeň nachodilo štyridsaťsedem miesto navštívila v roku 1895, kedy prizanietených trnavských turistov spo- cestovala do Šarišskej stolice. História
ločne 3725 kilometrov, pričom najusi- a krása lokality Slanských vrchov jej
lovnejšia z nich ich prešla za týždeň 126. vraj veľmi učarovala. Podľa rozprávaní
Objavili veľa očarujúcich miest a nie- práve na lúke pri hornom minerálnom
ktoré z nich vám vďaka ich postrehom prameni Kyselka bol pre cisárovnú a
môžeme priblížiť aj na stránkach našich jej sprievod pripravený obed. Keď bola
v Ženeve v roku 1898 cisárovná Alžbeta
novín.
zavraždená, bola na jej počesť a pamiatku na tomto mieste postavená kamenná
Kojšovská hoľa
Kojšovskú hoľu nájdete v horskom mohyla s pamätnou tabuľou nad studkrajinnom celku Volovské vrchy. Kojšov- ničkou s názvom studnička Sisi.
ka, ako ju tiež zvyknú nazývať, je vrch
nachádzajúci sa v nadmorskej výške Opálové bane
1246 metrov a spoločne so Zlatoidskou
Pri potulkách pohorím Slanských
horou tvoria akýsi turistický dvojvrchol. vrchov by ste určite nemali vynechať
Na pochod môžete vyraziť z dedinky návštevu opálových baní, ktoré boli v
Zlatá Idka po zelenej turistickej značke, minulosti známe po celom svete. „Ak
ktorá vás dovedie na Spálenicu, odtiaľ
môžete pokračovať po červenej značke
k Chate Erika a ďalej po žltej značke až
na Kojšovskú hoľu. „V letných mesiacoch chodí zo Zlatej Idky na chatu Erika
turistický vláčik tam aj späť a dá sa ním
dostať asi kilometer od Kojšovskej hole
aj takýmto pohodlnejším spôsobom,“
radí Daniel Viskupič, predseda trnavského Klubu slovenských turistov Spartak Trnava. Kojšovka je pokrytá trávnym
porastom a rozloha plochy vrchu je
približne 100 hektárov. „Naskytne sa
vám z nej prekrásny kruhový výhľad na
panorámu Nízkych a Vysokých Tatier,
ako aj celej východnej časti Slovenska.
Pri dobrej viditeľnosti môžete vzhliadnuť aj časť územia Maďarska a Ukrajiny. Lačnovský kaňon.
Na vrchole Kojšovky bola v roku 1988
vybudovaná meteorologická stanica a zájdete do obce Červenica, pešia trasa
na jej juhozápadnom svahu, približne dlhá približne tri kilometre vás privedie
240 metrov od meteorologickej stanice k zrekonštruovanému vchodu štôlne
sa nachádza 49 stĺpov mieru,“ hovorí D. Jozef. Ak sa rozhodnete pre prehliadku

Pamätný háj Alžbety Bavorskej.

Kojšovská hoľa.
baní, jej okruh má celkovú dĺžku 1 280
metrov. Vchod a východ sú v rovnakej
nadmorskej výške. Pobyt v banských
podzemných priestoroch trvá asi 45 až
60 minút. Teplota v banských priesto-

ským potokom. Ide o úžinu lemovanú
strmými svahmi a skalnými stenami,
plnú prekrásnych prírodných scenérií,
akými sú napríklad vodopády, ale aj
očarujúce skalné útvary. Najznámejším
z týchto útvarov je takzvaná Kamenná
baba. Povesť hovorí, že ide o zlú macochu, ktorá chcela svoje nevlastné dieťa
zhodiť zo skaly, no než tak stihla urobiť,
skamenela. Po Kamennej babe je pomenovaná tiež chránená prírodná rezervácia, na území ktorej Lačnovský kaňon
leží. Môžete tam nájsť vzácne druhy
rastlín a živočíchov. „Lačnovský kaňon
je prístupný náučným chodníkom, ktorého východiskami sú obec Lipovce a
osada Lačnov. Tento chodník prekonáva rôzne prirodzené prekážky, viackrát
prekračuje koryto potoka, vedie šikmými skalami a okolím vodopádov. Ťažko
prístupné miesta sú vybavené kovovými
schodmi, rebríkmi a pomocnými reťazami, vďaka čomu možno túru absolvovať
aj bez špeciálnej výbavy. Od cintorína v
roch počas roka kolíše od +0,5 °C do obci Lipovce vás k Lačnovskému kaňo+6,4 °C,“ objasňuje D. Viskupič. Drahý nu privedie viacero turistických trás, z
opál, ktorý sa v baniach v minulosti ťa- ktorých si môžete zvoliť podľa toho, na
žil si obľúbili aj členovia rodiny cisára koľko kilometrov sa budete cítiť,“ radí
Napoleona. Cisárovná Jozefína nosila skúsený turista.
najslávnejší opál Oheň trójsky. Najväčší
opál menom Harlekýn našli v roku 1775 Hervartov
na dne potoka v obci Červenica. Vážil
Milovníci histórie by počas svojich
594 g a ohodnotili ho na 700 tisíc ho- potuliek Šarišom rozhodne nemali obísť
landských guldenov. Dnes je uložený v ani obec Hervartov. Jej veľkou pýchou a
prírodovednom múzeu vo Viedni. Z dô- dominantou je drevený gotický kostolík
vodu zlej ekonomickej situácie ukončili sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný
v lokalite Libanka ťažbu opálu v roku spolu s ďalšími drevenými chrámami
1922 a v roku 2012 ju Spoločnosť Opálové východného Slovenska do zoznamu
bane Libanka opäť obnovila a sprístup- svetového kultúrneho dedičstva UNESnila banské diela aj pre turistov.
CO. Ide o rímskokatolícky kostol z konca 15. storočia, ktorý má svojim dvojLačnovský kaňon
dielnym pôdorysom, vysokou strechou
Ďalšou zastávkou na výprave za krá- a ďalšími znakmi v exteriéri a interiéri
sami Šariša je pohorie Branisko, kde sa čisto gotický charakter. Je zhotovený z
medzi obcou Lipovce a osadou Lačnov červeného smreka.
ukrýva jedinečný dva kilometre dlhý
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Lačnovský kaňon vytvorený LačnovFoto autor: Ivan Gajar, Daniel Viskupič
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MALACKO

SLUŽBY, RELAX

ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134, 0918 785 459
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NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia v
ýroba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šperk
y
NAJ rýchlejšie o
pravy
NAJ dlhšie na tr
hu
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15-0207

15-0210

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

10-0133

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

RELAX
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10-0181
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