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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností
afeed - ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

KRTKOVANIE

Po - Pia 7.30 - 19.00, So 8.00 - 13.00

KANALIZÁCIE

PREDAJ KVALITNÝCH KRMÍV A LIAHNÍ

ČISTENIE

Krmivá pre králiky, nosnice, kačky, husi,
brojlery, morky, bažanty, prepelice,
ovce, kozy, prasiatka, kravy, kone, psy,
mačky, vtáky, holuby, exoty

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

ROZVOZ ZDARMA!

OBJEDNÁVKY NOSNÍC DOMINANT
LIAHEŇ na 60 sl. vajec bez roštu
65 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec s roštom
70 €
LIAHEŇ na 41 sl. vajec - AUTOMAT 115 €

MALACKY, KOZIA 46/B • TEL.: 0917 568 470
ing. kubaška

10-0031

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

Najčítanejšie regionálne noviny

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Srdeène vítame nových pacientov

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

52-0009-1

• upratovanie

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu

10-0079

ZUBNÁ AMBULANCIA • MALACKY

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

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

ČISTENIE
UPCHATÝ KANALIZÁCIE
ODPAD? VÝVOZ ŽÚMP
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

10-0014

46-0003

www.cistyodpad.sk

 obilniny
 pochuny
 semienka
 drogéria
 kozmeka

do vlastných nádob

NONSTOP
0908 151 982

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

16-0030

od 2.3. 2020
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 cestoviny
 strukoviny
 orechy
 sušené ovocie
 eko čisace
prostriedky

KANALIZÁCIA?

PREDAJ
MLÁDOK
Viac informácií
NA STRANE č.

NÁJDETE U NÁS

0911 470 375
Malé nám. 28, Malacky
vrecuskoma@gmail.com
vrecuskoMA

10-0081

a PREDAJ KRMÍV

94-0017-2

Najlepší výber KOTLOV

MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3 | 0911 690 217 | 0905 690 217 | datom@datom.sk | www.datom.sk
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Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
Sir William Gerald Golding bol je čo učiť sa od žien. Od mám, od staanglický spisovateľ a básnik, nositeľ rých mám, od manželiek a neraz aj
Nobelovej ceny za literatúru z roku od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
1983. Počas druhej svetovej vojny slú- životnej etape niektorá z nich dokáže
žil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá sasa vylodenia v Normandii a na konci mozrejmé, no je to vlastne neuveriteľvojny sa vrátil k písaniu a vyučova- ne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...
niu.

To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“
Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
MAN, MERCED
st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

0917 466 250

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

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.

16-0068

redakcia:

Ak jej dáš dom ...

16-0076

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

Vstavané skrine Ondrúš

63-0043
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S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

príbory SK
Malacky

od roku 1991

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

63-0017

západné Slovensko

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
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

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

KLIMATIZÁCIE

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

v pohodlí Vášho
domova

za mimosezónne ceny!

aj diabetické
a mykotické nohy

predaj

montáž

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

Miriam
tel.: 0915 677 453

servis

0910 111 100
0905 744 062
16-0006

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

www.annastudio.sk

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

www.rolvex.sk
0905 485 891

Stredné Slovensko

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

16-0008

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

www.klimatizacia.info
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16-0047

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

10-0023

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

10-0038

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

Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990

16-0045

do vašej kuchyne

Stupava

ROZHOVOR PRE REGIONPRESS

MALACKO

3

Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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CHARITA / SLUŽBY, BÝVANIE
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AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim staré auto alebo
motocykel ČZ, Jawa, aj náhr.
diely a všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto.
Tel. 0905218938
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

034/774 3321, 0948 062 319

16-0019

MALACKY
Nová ul. 39

Tel. 0910 644 981

67-0003
10-0011

× STROJOVÉ OMIETKY
» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

FB: https://www.facebook.com/Alex-SMA-bojovn%C3%ADk-102602567940372/
IBAN: SK18 8330 00000021 0168 4316
Odkaz na transparentný účet:
h t t p s : // i b . f i o . s k / i b / t r a n s p a r e n t?a=2101684316

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

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

Pay pal: paypal.me/pools/c/8lpXL3fDB9
https://www.gofundme.com/f/alex-with-sma-needs-the-world-most-expensive-drug?utm_source=facebook

41-0015

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

Ľudia ľuďom:
https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7148

Frézovanie

komínov

» red

CHUDÍK -

HĹBKOVÉ

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

OBKLADY A DLAŽBY

Karol Mikláš

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

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

0907 721 667, Malacky

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

ZĽAVAEZ
ER

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0907 887 056
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

MA20-10 strana -

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

10-0049

» Predám Opel Vectra C
r.v. 2008, 1,9 Cdti 188 000
km, cena dohodou.Tel.
0907588191
» Predám VW golf kombi v
dobrom stave. Tel. 0918 726
800.Tel. 0905931397

RS stavba s.r.o.

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

e-mail: manag@ba.telecom.sk

808 019

4

10% ZĽAVA
339 €

389 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

kontakt: 0948

Ceny sú
vrátane DPH

Naša milovaná mamička a
babka, svoje
zlaté srdiečko
celé si nám
dala, nič si za
to nežiadala. Každý deň
vďačná spomienka k Tebe
letí od vnúčat a detí. 7. 3.
uplynie 11 rokov od úmrtia našej drahej Štefánie
Garajovej z Kostolišťa. Za
všetky Tvoje trápenia a
bolesti nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti. S láskou a
úctou v modlitbách spomínajú dcéry Anička a Vierka
s rodinami. Prosíme o tichú
spomienku. Spomína celá
rodina.

STROJOVÉ OMIETKY

ZNÍŽENIE
CIEN

S tichou spomienkou k
Tvojmu hrobu chodíme,
pri plameni
sviečky sa
za Teba modlíme. Dňa 7. 3.
2020 sme si pripomenuli
nedožité 90. narodeniny
nášho drahého otca Tomáša Petráša z Malých Levár.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Alexko má čas iba do 07/2020 na podanie lieku.
„V Bostonskej nemocnici určili Alexa ako vhodného na podanie lieku Zolgensma. Cena samotného lieku Zolgensma je 2,1 mil USD. My sa ale nevzdávame
a čaká nás náročná cesta so snahou získať pre Alexa liek na jeho chorobu. Je ale
dôležité, aby bol Alexovi podaný liek do
jeho druhého roku, to znamená, do júla
2020. Aj keď vieme, že čas plynie rýchlo,
mať okolo seba dobrých ľudí nás posúva
vpred a veríme, že ak spoločne spojíme
sily, bude možné všetko! Ak sa nám to
spoločne podarí, Alex začne nový život
novým spôsobom. A jedného dňa mu povieme, že ho zachránil celý svet pred genetickým zlyhaním, ktoré mohlo zlomiť
jeho život.“ Píšu rodičia Monika a Marek.
Je to na nás! Zdá sak, že v tejto chvíli
iba na nás!

A ešte informácia o celonárodnej
zbierke Slovenskej katolíckej charity,
tiež pre deti. Počnúc Popolcovou stredou
nachádzajú veriaci vo farnostiach po celom Slovensku Pôstnu krabičku, prípadne môžu požiadať o jej zaslanie na adrese
postnakrabicka@charita.sk. Krabičku si
ukladajú doma na viditeľné miesto a ako
do pokladničky do nej vkladajú finančnú hodnotu toho, čoho sa počas pôstu
zriekli. Od sladkostí či kávy až po materiálne statky, ktorými sa vzdávajú vlastného pohodlia pre dobro chudobných detí v
subsaharskej Afrike.
Tvárou deviateho ročníka je Emmanuel, osirelý chlapček z Ugandy, ktorý túži
po tom, stať sa v dospelosti inžinierom a
len vďaka slovenským darcom má šancu,
aby to dokázal. Prostriedky, ktoré sa počas zbierky vyzbierajú, slúžia na jeho podporu, ale i podporu centier, ktoré SKCH
vybudovala pre deti s podobným osudom.
Z nášho vydavateľstva
REGIONPRESS vám všetkým
ďakujeme!

16-0064

Dňa 04. 03.
2020 sme si
pripomenuli 2. výročie
úmrtia nášho drahého
Ladislava Adamoviča z
Malaciek. S láskou a úctou
spomínajú synovia Ladislav, Milan a dcéra Viera
s rodinami.

A ďalšie deti, ktoré bez pomoci ľudí nemajú šancu. Vžime sa do pozície ich rodičov. Neváhajme, vzdajme sa škatuľky cigariet, čokolády, šunky, aspoň raz,
prosím, veľmi prosím. Predstavte si, že
máte vymeraný čas iba do júna 2020! Že
vaše dieťa tu bude už len pár mesiacov.

10-0047

SPOMIENKY

Potrebuje nás Alex

16-0036

Občianska
riadková
inzercia
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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!

900

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

1/3

20EU2R

DVA
AKCIA
TÝŽDNE
• NOVÝ PROFIL
81 mm
JARNÝCH
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
ZLIAV
5-KOMOROVÉHO

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

0918 500 492

OKNÁ ZA

OD

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

16-0099

OD

1500

2400

1600

-61%

1600

AKCIA

5

1600

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

16-0100

Novinky
v predaji
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Občianska
riadková
inzercia

07

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám ošípané od 120
kg do 130 kg, cena dohodou.Tel. 0944682112
» Predám kuratá na ďalší
chov 1-týždňové a staršie,
očistené 2,90 € / kg, živé na
zabitie 1,90 € / kg, M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 0908
151 966.Tel. 0911206783
» Kúpim rémy trojnožku na
zabíjačku.Tel. 0905387063
» Kúpim mladú kozu
a prasa 15 - 25 kg.Tel.
0908522448
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

J
A
D
E
R
P
VÝ AVY
OD 2,- € / KS

EDÁME
VEĽMI LACNO PRED
NE
ZARIADENIE PR AJ

ZĽ

AŽ

90%

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

11

DEŤOM
12 DEŤOM 12
13

» Predám cirkulár – silný
motor. Tel. 0905 979 732
» Predám zviazané časopisy, Poľovníctvo a rybárstvo,

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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6

10-0024

ROZVOZ
e
Zabezpečím

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

INZERCIA

0908 979 469

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

36-0007

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726
» Predám klavír Rosler za
100 €.Tel. 0907450834
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky
0903753758

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

10-0083

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY
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10-0012

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

agrohase@agrohase.sk
ag
0908 330 99 05

51-0004

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

BUDOVA POŠTY
ZÁMOCKÁ 8, MALACKY

03

» Dám do prenájmu 2 izbový RD v Plaveckom Štvrtku
blízko železničnej stanice.
Tel. 0917053498
» Prenajmem 1-izb byt v
centre Malaciek, úplne zariadený.Tel. 0904644830
» Ubytujem v rod.dome v
MA.Tel. 0910418101
» Prenajmem 2 izb.
byt v centre Malaciek.
0905543430

pre domáce a hospodárske zvieratá

75-28

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

CHOVATEĽSKÉ POTREBY

značkové džínsové
a športové oblečenie

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

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

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou.
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka.
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

41-0041

6

BÝVANIE, SLUŽBY

7

ww

w.s
trec
hyb
ejz.
sk

MALACKO

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

16-0102

CESTA NA HOHENAU

33-0029

BRNIANSKA 4

MA20-10 strana -
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Občianska
riadková
inzercia
od r. 1971 až 1987. Odborné
knihy, zábavnú literatúru o
poľovníctve a iné veci. Tel.:
0902 679 183
» Predám skartovačku.
Cena dohodou 0908 880
728
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Hľadám opatrovateľku
pre staršiu pani v Gänserndorfe pondelok - piatok od
8:00 do 17:00 h, základy
nemčiny podmienkou. Bližšie info.Tel. 0043 680 242
5555
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

BLAHOŽELANIE
Naša
mamička Oľga
Bla žíčková
r. Seličová z
Malaciek 7.
marca 2020
oslávi krásnych 70 rokov.
K narodeninám hlavne
veľa zdravíčka a Božieho
požehnania prajú manžel
Ivan a dcéry Ivana a Jana s
rodinami.

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.

10-0016

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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.
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MALACKO

9

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

16-0007

Novinky
v predaji

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA20-10 strana -
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63-0045

balkóny

ZDRAVIE / RELAX, SLUŽBY
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Význam športovania pre diabetikov I
Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient
môže aktívne zasahovať do svojej
liečby s takým úspechom ako práve
diabetik.

glukózy,
• zlepšuje sa tzv. inzulínová rezistencia
• znižujú sa triglyceridy,
• zvyšuje sa HDL cholesterol - tzv. „dobrý“ cholesterol,
• znižuje sa LDL cholesterol – tzv. „zlý“
Na vývoji choroby a na stave metabo- cholesterol.
lickej kompenzácie sa samotný diabetik
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta- Ako cvičiť?
Pravidelne každé dva až tri dni. Dôvod
mi. Liečba spočíva v troch základných
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí- je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej
pade potreby aj v užívaní liekov alebo aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a
podávaní inzulínu. Navzájom sú neza- zvýšená aktivita transportérov glukózy
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu udržuje maximálne 72 hodín a potom sa
nahradiť nedodržiavanie stravovacích vracia k pôvodnému stavu. Opakovaním
cvičenia tri či štyrikrát do týždňa docháodporučení alebo fyzickú pasivitu.
Význam fyzickej aktivity je porov- dza k trvalému zlepšeniu. Odporúčaná
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, intenzitu možno určiť podľa vlastných
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. pocitov. Dobrým indikátorom je zrýchletypu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié- ný pulz a zadýchanie. Dotou alebo diétou v kombinácii s tabletka- siahnutá únava má byť
mierna až stredná, nimi alebo inzulínom.
Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje kdy nie vyčerpávajúca.
Detailnejšie si o
metabolické parametre:
• znižuje sa hladinu cukru (glykémia), cvičení pre diabetikov
glukóza sa využíva ako rýchly zdroj napíšeme nabudúce.
energie,
• zvyšuje sa účinnosť vlastného inzulínu » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
a tým sa zlepšuje využitie glukózy,
Diabetologička, odborníčka na poruchy
• zvyšuje sa aktivita transportérov
metabolizmu a výživy

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH
Z PVC FÓLIE

KAMENÁRSTVO Janko

10-0225

0915 645 146
www.izoldetail.sk
www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

POSEZÓNNA AKCIA

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%
Tarn Brown: 1-hrob - 1000 € / 2-hrob - 1200 €

10-0001

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie krycích dosiek pred pohrebom
• rekonštrukcie a brúsenie starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

~ 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

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

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

MA20-10 strana -
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16-0048

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA MAREC 2020
1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €

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

63-0008

AKCIA na farebné zákryty

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

SLUŽBY, BÝVANIE

11

STAVEBNÉ
PRÁCE

www.kia.sk

Pre vzruFujTce z?aitky
s rodinou a priate,mi
CELKOV,
ZV=HODNENIE
A` DO

3 000 �

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

ZIMN,
PNEUMATIKY
ZADARMO

0917 850 155
danobacek@gmail.com

10-0049

MALACKO

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

SUV Kia Sportage vo vWbave EXTRA.

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

Zboa2ujete vzruFujTce z?aitky s rodinou a priate,mi ? Neuspokojte sa s priemerom,
vyaadujte maxim?lnu kvalitu, komfort a extra vWbavu. Vyberte si novW akfnW model
Kia Sportage EXTRA so zvWhodnenJm aa do 3 000 � a ako bonus zJskate EXTRA
V=BAVU, ktor? okrem inFho obsahuje : navig?ciu s dotykovWm displejom, bezk,TfovW
prJstup Smart Key, LED svetlomety s automatickWm prepJnanJm dia,kovWch svetiel,
zadnT parkovaciu kameru, aktJvneho asistenta udraiavania v jazdnom pruhu, systFm monitorovania Tnavy vodifa a ove,a viac. K tomu v?m pribalJme aj zimnF pneumatiky zadarmo a jedinefnT sedemrofnT z?ruku. M?me auto pre kaadFho.

30䝖/䜋;䜋36,"

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

63-0005

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

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

Kombinovan? spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2 : 145-204 g/km/WLTP. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

16-0074

SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016
nosite,om najprestJanejFieho ocenenia pre predajcu
vozidiel KIA na Slovensku!

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKCIA • 2-hrob od 1300 €
MAREC

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

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

MA20-10 strana -
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www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0066

16-0001

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

HLAVU HORE / RELAX, SLUŽBY, BÝVANIE

Modlitba za nich

Divadlo FALANGÍR
prichádza medzi vás

Často nadávame na tých hore, namiesto spoluprácu. Nech sa všetko v tejto kratoho, aby sme sa za nich modlili. Teraz jine deje otvorene a čestne pred zrakmi
všetkých občanov - riadenie štátu, obsa vymenia. Modlime sa za nich.
chody, výberové konania, poradovníky
Aby zjednotili svoje slová a činy, v nemocniciach, školách alebo domoch
aby na seba menej kričali a viac sa počú- sociálnych služieb. Pane daj, aby genevali.Modlime sa, aby ochraňovali naše rácia po nás už nepoznala slová úplatok,
deti, rodiny, starké a starkých. Aby nepo- korupcia alebo vybavovanie. Nech všetsudzovali ľudí podľa titulov, oblečenia ko funguje tak, ako má. Nech si štátni
a rôznych nálepiek, ale videli v ľuďoch úradníci uvedomia, že slúžia občanom a
bratov a sestry. Modlime sa, aby politici nech si občania vážia ich prácu a riadne
namiesto vládnutia viac slúžili, menej platia dane. Nech prichádzajúci správrozprávali a viac vnímali potreby obyčaj- covia opravia diery na cestách, školy,
ných ľudí, ale aj odborníkov, ktorí vedia, nemocnice a úrady a my sa pokúsme
opraviť naše srdcia a správanie - aby sme
ako opravovať svet.
Prosme Pána, aby im dal múdrosť pri boli k sebe slušní a láskaví. Veď tí hore sú
čistení chlieva a triedení zrna od pliev, našim zrkadlom.
Pane, vypočuj každodenné modlitaby nepustili k sebe rôznych vybavovačov a pokušiteľov, nepodľahli peniazom, by ľudí z tejto malej krajiny, aby sme sa
moci, sláve a pýche. Modlime sa aj za nespoliehali, že tí hore za nás všetko
tých, čo odchádzajú. Nech sú spravodlivo vyriešia. Pomáhajme
súdení, konajú pokánie a Pán im odpustí aj my pri oprave Sloich hriechy. Nech noví správcovia krajiny venska. Naše Slohľadajú to, čo je na druhom človeku dob- vensko bude lepšie
o toľko, o koľko a
ré a spája, nie to zlé, čo rozdeľuje.
Bože, Ty si stvoril tento svet a vtla- zlepší každý jeden z
čil si do neho algoritmus lásky a dobra. nás. Chráň nám ho
Pomôž tým, ktorých si ľudia zvolili za Veľký, keď
správcov Slovenska, aby porozumeli si ho stvoril
princípom tohto sveta, aby pomáhali malé...
druhým, šírili pokoj, rozvíjali dôveru a
» Ján Košturiak

Predstavenie vzniklo v spolupráci s
partnermi: Malacké pohľady, AutoSave, MPL stavebniny, Mesto Malacky,
trhem u Severínka a Pálffyovskím Bratislavský samosprávny kraj a MCK
kašťílem v zámeckém parku za štrekú. Malacky. Ďakujeme.
Dole žijú ludé, hore paňstvo. Konkrét-

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

Prenajmeme novo zrekonštruovaný
obchodný priestor s rozlohou 87 m2
v Rohožníku, k dispozícii od 1. 4. 2020
(vhodné pre maloobchod a služby)
CENA DOHODOU
Tel. kontakt: 0918 103 138

MA20-10 strana -

Mesto Stupava vyhlásilo

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
10-0063

0904 466 799
10-0066

0911 566 799

BENÁTSKE
STIERKY

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

16-0101

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

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

16-0084

0903 150 740, 0905 4700264
264

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

16-0035

10-0030

NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

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

10-0082

Už v minulom roku sme úspešne ňe kňíža Mikuláš nevímkerí (protože v
uviedli vo viacerých obciach Záhoria ňem sa ňejak spojilo víc predkú) a jeho
žena, spomínaná paňi firštka Márgita,
divadelnú hru Naša pani Firštka.
rodzená Zichy. Mimo druhého bila veDivadlo FALANGÍR je zoskupenie likú patrónkú místňích dzecí, možná
divadelných ochotníkov s jedným aj proto, že svoje sa kňížacímu páru
hosťujúcim profesionálom Alfrédom mjet nepodarilo.
Swanom a s autorským tímom Stano
To, co uvidzíte, je trošku klasická
Bellan (scenár), Rozália Habová (vý- motaňica, trošku hra s pjesňičkama a
tvarná spolupráca), Rasťo Král (hudob- trošku paródia akorát na takéto predná spolupráca), v réžii Beiny Reifovej. staveňá. Jednoducho, je to o tem, jak
ňekdo ňeco poplete, ňekdo si to zle vysvjetlí, ňekdo sce v šeckém spravit porádek a nakonec šeci nájdú co hledali a
ňekerí aj to, o čem aňi netušili, že bi to
mohli ešťe najít.
Sme naráz ňekde na prelomje 19. a
20. storočá, desi v Malackách medzi Rádzi sa s Vama uvidzíme
8. marca v Jabloňovém
14. marca v Perneku
15. marca v Plaveckém Mikuláši
21. marca ve Vysokej pri Moravje
22. marca v Zóhri
29. marca v Plaveckém Štvrtku
5. apríla v Kuchyni
6. apríla v Malackách.

A J E TO !

www.123pozicovna.sk

Najčítanejšie regionálne noviny
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na pozemky parcely reg. „C“ KN
č. 1640/7, 1636/7, 1636/4
v k. ú. Stupava, zapísané
na LV č. 4551.

Bližšie informácie nájdete na Úradnej
tabuli mesta Stupava na stránke
www.stupava.sk
v sekcií Verejné obstarávania.

10-0080

12

ZDRAVIE, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

MALACKO

13

18 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY
A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA
NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh
bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej
republiky úplne zadarmo.

ALEBO NAVŠTÍVTE:
www.velcon.sk

bezplatnú infolinku: 0800 199 060
e-mail: velcon@velcon.sk

32-0037-1

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby.
Pomôžeme vám s jeho vybavením.

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

v Stupave

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

s vodičským preukazom B, D
na pravidelnú a nepravidelnú dopravu.
Kontakt: 0917 649 199

Obec
Malé
Leváre

0905 859 679
So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

ZVEREJŇUJE
ZÁMER PRENÁJMU
PRIESTORU

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocníkov do výroby

pri poľovníckej chate
v RO Malé Leváre

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 0918 784 812
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10-0068

16-0059

pre umiestnenie
bufetu na pláži
Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

AUTOBUSU / MIKROBUSU

13

info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

INZERCIA

VODIČOV

16-0103

16-0008

Firma ZEUSTRAVEL s.r.o. hľadá

ZAMESTNANIE

14
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Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá
do trvalého pracovného pomeru:

SERVISNÝ TECHNIK

OBCHODNÝ ASISTENT
Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
chemického alebo ekonomického smeru.
Nástupný plat 950 EUR brutto.

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

Spoločnosť zo TT

prijme ľudí na rozvoz
a distribúciu kníh.

Roztoč biznis vo svojom okolí,

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

my ťa podporíme
83-0078

0904 996 772

10-0073

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € 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

10-0061

Kontakt: 0915 973 529

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník – ruč. čistenie – 680 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "B" "T" - 980 € mesačne brutto + príplatky
• VODIČ "C" - od 1.300 € mesačne brutto + príplatky
Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

94-0039

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického
smeru. Plat 900 - 1000 EUR brutto.

INZERCIA

0905 859 679

ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma
kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk
ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ
33-0028

PONUKA ZAMESTNANIA
Pracujte u nás na pozíciach

Slovenská Grafia a.s.

VODIČ VZV

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

10-0030

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

Príjmeme

Kuchára
1200-1300€
v čistom

(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

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0037

Svoje CV posielajte na:
job@plzenskahodovna.sk

Mzda od 820 € - 1 100 €

16-0002

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

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

ZAMESTNANIE

MALACKO
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prijme do TPP dvoch úchádzačov na pozíciu

skladník
do skladu PVC profilov
nástupný plat: 5 € / hod. bruo

Práca na VZV spojená s manuálnou prácou, nakládka a vykládka
kamiónov, zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa dokumentácie,
zásobovanie liniek tovarom.

Viac informácií: tel.: (034) 796 01 22, www.hsf.sk
V prípade záujmu životopisy zasielajte na e-mail:
zamecnikova@hsf.sk

VYŽADUJEME:
• spoľahlivosť
• samostatnosť
• zručnosť
• schopnosť a ochotu učiť sa nové veci
• zmysel pre kolekvnu prácu

MA20-10 strana -
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10-0054

PODMIENKY PRIJATIA:
• muži
• preukaz vodiča VZV
• prax na čelnom motorovom VZV
• prax na štvorcestnom el. VZV výhodou,
nie je podmienka, zaučíme

ZDRAVIE / SLUŽBY

16
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

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!

0903 848 030 I 0907 919 325
setlsk@centrum.sk

   





   

     

Práca pre vodičov VZV:

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

sklad ma 4 strediská jazdí sa na
elektrickom vláčiku ,,pendolíno,, retraku
a systémovým zakladačom

- platný preukaz na VZV
- prax na VZV je výhoda

���TO, RÝCHL���������������

- Cesta zabezpečená firmou
- Dochádzkový BONUS
- Príplatky za nočné, poobedné
zmeny, sviatky, víkendy
- Možnosť pracovať nadčasy

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY
Tel.: +421 908 914 180

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1

OPERÁTOROV VÝROBY

85-0180

Prijímame aj

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

