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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

Nedobré časy

ing. kubaška

Sú tu. Od začiatku roka sme tak trochu verili, že neprídu, hoci, prísť
museli. Spolu s epidémiou prišiel
aj strach. Nemožno to odsudzovať,
strach je prirodzene ľudský.

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

www.annastudio.sk

ODSTÚPIM
ZABEHNUTÚ
PREDAJŇU

CHUDÍK -

10-0036

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU
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10-0038

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

na sídl. Juh v MA
od augusta 2020
0907 240 195

16-0030

16-0068
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

16-0003

ČISTENIE

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
ED
RC
ME
MAN,
0917 466 250

www.upchaty-odpad.sk

51-0004

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

0915 213 700

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

10-0014

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

NON STOP

10-0031

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

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)
PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

afeed - ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY – PRE VŠETKÝCH

94-0017-3

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...

zieme
doaj ve
k vám domov

52-0009-1

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

a domácich výrobkov

PRASA • REBRÁ
HUS • KAČICA
BAVORSKÉ KOLENÁ

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

Najlepší výber KOTLOV

Predaj mäsa
PEČENÉ

0908 437 079

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

16-0092

0905 662 395

• čistenie kožených
sedačiek

16-0036

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



Karol Mikláš

TEPOVANIE

• upratovanie

10-0039

UPS - pozemkové spoločenstvo
obce Gajary RUŠÍ zasadnutie VZ,
ktoré sa malo konať 21.3.2020
v Spoločenskom dome v Gajaroch

16-0119

po ktorých sa v predajniach iba tak zapráši. A domáce zásoby ľudí vyjdú o
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich
začnú likvidovať špajzové mole. Radšej si treba v predstihu kúpiť aj insekticíd. O mesiac či dva zaručene nebude
Možno s ním však bojovať – na- k dostaniu. Na desať kilo polohrubej
príklad argumentami. Ak nás strach jeden kus.
Zeleniny a ovocia je dostatok, ak
ovládne, náš život sa dokáže dostať
do špirály nepohody a stresu. Lenže, nie prebytok. Čo tak zamerať sa na
imunita organizmu a psychika sú vzá- zvýšenú konzumáciu vitamínov a
jomne prepojené viac, ako si väčšinou cenných minerálov? Čo tak nepodmyslíme. Nie až tak dávne vedecké liehať panika a doma v strese rátať,
štúdie preukázali, že k vôbec najväč- či nám stačí toľko a toľko kíl múky,
ším „zabijakom“ imunity, a to bez alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.
Zistilo sa, že depresia súvisí aj s nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť
vývojom autoimunitných ochorení, na prechádzku do prírody, na vzduch?
rakovinou či aktuálnym psychickým Čo tak orientovať sa na to, že ide jar,
nastavením. Prirodzenou reakciou že treba opäť pracovať v záhradách, na
mozgu na stres je napríklad zvýšená záhonoch? Čo tak myslieť
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne aj na starkých, ktorí žijú
vplýva na imunitné orgány ako kost- okolo nás sami a občas
ná dreň, týmus, slezina a lymfatické sa pozrieť, ako sa majú,
či nič nepotrebujú?
uzliny.
Buďme stále ešte
Z obchodov miznú trvanlivé poľudia!
traviny. Obchodníci majú Vianoce, rozumní
nikdy nemali také tržby ako teraz, ra- Všetko dobré dujú sa z toho, že v hlbinách svojich
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

HĹBKOVÉ

10-0047
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www.taznezariadenie.eu

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

Montáž
aj u zákazníka

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

MULTIFOKÁLNE
OKULIARE

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

16-0112

redakcia:

OČNÁ OPTIKA

16-0076

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

jedny okuliare
na všetky vzdialenosti

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

1+1

36-0007

2

PÁR ZDARMA
Garancia vysokej kvality
75-28

Garancia spokojnosti
zákazníka

Predaj hydiny
na ďalší chov

Bližšie info v optikách

www.oftalens.sk

10-0086

Malacky

Senica

Stupava

Čáčovská cesta 5315/125

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

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

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.

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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100.200
33.080
31.290
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16.370
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27.450
54.930
34.140
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27.920
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

41-0041

www.hydina.eu

Stredné Slovensko
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29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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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

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

Východné Slovensko

16-0118

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
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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

16-0031

BB
KY
LI
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MALACKO

SLUŽBY

3

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

10-0087

16-0007

Novinky
v predaji
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ŠPORT / SLUŽBY
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AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám VW golf kombi v
dobrom stave. Tel. 0918 726
800.Tel. 0905931397
» Predám W Fox 1,2 r.v. 2004,
km 68.000.Tel. 0915164194
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim oktáviu alebo fabiu.Tel. 0903416726
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

BYTY - PRENÁJOM

04 BYTY / prenájom04

» Prenajmem 1-izb byt v
centre Malaciek, úplne zariadený.Tel. 0904644830
» Ubytujem v rod.dome v
MA.Tel. 0910418101
» Dám do prenájmu práve
zrekonštruovaný plne zariadený 3-izb byt v Ma. Tel.
0905442325
» Prenajmem 2 izbový byt
v centre Malaciek komplet
zariadený, cena s energiami 450 €. Tel. 0903826268

Rastislava Cíferského čaká
prvá plochodrážna sezóna
Rastislav Cíferský je ďalším odchovancom žarnovickej Speedway Academy pod vedením trénera Jána Daniela.
Svoju skúsenosť s jazdou na plochodrážnom špeciáli začal síce pomerne
neskoro, no aj on môže byť dôkazom,
že keď má človek niečo rád, nikdy nie
je neskoro s plnením si snov. Na Rasťa
tak čaká prvá ostrá sezóna.
Keď prišiel na začiatku leta 2018,
pár týždňov pred dovŕšením veku dospelosti, do Speedway Clubu chalan z
Malaciek s tým, že chce si to vyskúšať
na plochodrážnej motorke, málokto
mohol veriť, že raz to dotiahne na licenciu. Dôvodov bolo viacej, prvým
bol jeho vek, veď už mnohí pred ním to
skúšali v jeho veku a išlo skôr o jedno
až dve odvezenia sa a koniec, druhým
dôvodom bola vzdialenosť jeho bydliska od Žarnovice, keď bližšie to mal
napríklad do Rakúska na dráhu Trittol. Ani jedno a ani druhé ho neodradilo a po niekoľkých tréningoch, ktoré
absolvoval na klubovej motorke sa
rozhodol pokračovať a kúpiť si vlastnú
techniku. Ale nechajme o tom všetkom rozprávať samotného aktéra.

Malaciek pri plochej dráhe.
Malacky sú však pomerne ďaleko od Žarnovice avšak prepojenie na
plochú dráhu by mohli mať cez Zohor,
kde sa však od roku 1985 s výnimkou
jediných pretekov v roku 1992, plochá
dráha nejazdí. „Nepoznal som nikoho
z plochej dráhy. Iba môj otec poznal
Antona Bluska (bývalý plochodrážnik pochádzajúci zo Zohora, jazdiaci
na prelome 80-tych a 90-tych rokov v
Žarnovici). Ani nikto z mojich kamarátov nepoznal plochú dráhu, ale už
poznajú :-). Teraz keď som však začal s
plochou dráhou, mám veľa fanúšikov
tu v Malackách, najmä medzi staršími.
Začali tento šport dosť sledovať,“ opísal situáciu okolo popularity plochej
dráhy na Záhorí Rasťo Cíferský.
Keďže ide o prvého pretekára zo
Speedway Clubu Žarnovica, ktorý pravidelne štartoval aj na motokrose, vyznelo by zaujímavo jeho porovnanie s
plochou dráhou. „Motokros je dosť náročný šport ako aj plochá dráha. Keď
som sadol prvýkrát na plochodrážnu
motorku, čakal som, že to bude podobné ako na motokrose. No zistil som, že

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

Husqvarna Automower® 305

Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité záhrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

POKOSÍM
ZA VÁS

Akciová cena: 1 099 €
Bežná cena: 1 199 €

Akciová cena: 1 099 €

07

Husqvarna Automower® 430X

Prémiový
model
pre€ všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
Bežná
cena:
1 199
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

Akciová cena: 3 049 €

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

Bežná cena: 3 249 €

» 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
» Predám sadbové zemiaky
ružové a žlté 15 a 25 kg balenie. Tel. 0915 95 77 46

Navštívte našu predajňu:

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
DEŤOM
12 DEŤOM 12

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

JARNÁ
AKCIA

Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité záhrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

JARNÁ
AKCIA

Husqvarna Automower® 305

» Predám starý rod.dom v
Perneku, pozemok 7á, všetky IS. Tel. 0904644830

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

POKOSÍM
ZA VÁS

„Jazdil som od svojich ôsmich rokov motokros. Plochú dráhu som videl
iba v televízii. Raz som otcovi povedal,
aby sme sa išli pozrieť na preteky do
Žarnovice. Keď som videl tú rýchlosť
a zvuk plochodrážnej motorky, hneď
som sa rozhodol presadnúť na ňu a
predať motokrosovú motorku. Chcel
som sa naplno venovať plochej dráhe,“
začal o sebe rozprávanie s rýchlym
prechodom na plochú dráhu Rastislav
Cíferský. Následne sa však vrátil k
svojej skúsenosti s motokrosom. „Motokros som jazdil pomerne dlho. Pretekal som hlavne v Čechách. Nejaké
skúsenosti som mal, no nejazdil som
na vysokej úrovni. Nemal som na to
podmienky a hlavne peniaze. Bol som
rád, keď som dal pred pretekmi dokopy motorku,“ opísal v skratke svoj predošlý koníček. „Už po prvom tréningu
na plochodrážnej motorke som sa rozhodol ostať pri nej. Bol to neskutočný
pocit a zážitok,“ opäť skončil rodák z

plochá dráha je ešte náročnejšia než
motokros, že to nie je také ľahké ako to
vyzerá na videách. A veľký rozdiel je aj
v tom, že pokým Speedway Club Žarnovica sa o nás stará a podporuje nás,
na motokrose toto nehrozí,“ porovnal
náš začínajúci plochodrážnik.
Keďže sezóna 2020 už klope pomaly na dvere, bola namieste otázka ako
sa plochodrážny nováčik pripravuje
na svoju prvú sezónu. „Pripravujem sa
poriadne. Každý deň mám dvojfázové
tréningy. Čo sa týka motoriek a techniky, tie mi pripravuje Patrik Búri. Očakávam ťažkú sezónu, keďže to bude
moja prvá. Chcem odjazdiť každé preteky, ktoré mi budú ponúknuté, aby
som nazbieral čo najviac skúseností,“
uzavrel rozhovor Rastislav Cíferský.
Záverom nám len ostáva popriať plochodrážnemu nováčikovi čo najviac
šťastia na ováloch, veľa pretekov bez
zranení a rast jeho výkonnosti.

» Martin Búri
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Husqvarna Automower® 430X

Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect
vrátane
sledovania
kosačky
cez
GPSAkcia
v prípade
Ceny
sú iba
odporúčané
vrátane
DPH.
platí dojej
17.odcudzenia.
6. 2020.
Zodpovednosť
za tlačové
chyby
vylúčená.
Spoločnosť
■
Plocha: 3 200
m² +/–
20 %,
sklon: až
45 %. Husqvarna neustále

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
cena:
jeAkciová
registrovaná
ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

3 049 €

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
16-0105

Občianska
riadková
inzercia
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MALACKO

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

30EU0R

OD

OD

34EU5R

2100

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!

900

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

16-0116

1/3

20EU2R

BEZ

AKCIA

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

RÝCHLO
NE
KVALITO
LACN

0918 500 492

OKNÁ ZA

OD

CENY
OKIEN

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

MA20-11 strana -
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16-0117

OD

1500

2400

1600

-61%

1600

AKCIA

CESTA NA HOHENAU

1600

BRNIANSKA 4

BÝVANIE, SLUŽBY

na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj prebytočného
majetku obce:

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. 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.

10-0018

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

v pohodlí Vášho
domova

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

Miriam
tel.: 0915 677 453
adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

16-0001

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

Vstavané skrine Ondrúš

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

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA MAREC 2020
1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

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

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

0910 902 635•0905 323 022

MA20-11 strana -
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0905 859 679

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
» sádrové
» vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE

Tel. 0910 644 981

10-0011

Chcete si
podať
inzerát?

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

»
Hľadám
kamošku
0907369234
» Muž ŤZP 40/78 85kg hľadá ženu alebo ŤZP len sms
0944023252

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

16-0006

16

NA VŠETKY PRÁCE ZĽAVA AŽ 50%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

0908 979 469

www.kamenarjanko.estranky.sk
9
0948 650 959

POSEZÓNNA AKCIA

ZĽAVA -30%

16-0018

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

KAMENÁRSTVO Janko

VSTAVANÉ
SKRINE

16-0019

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

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

10-0001

Podmienky OVS a bližšie informácie sú
zverejnené na www.obeclab.sk .

» Hľadám seriózneho dôchodcu na práce v záhrade
a na chalupe - okolie Malaciek.Tel. 0901910401
15

/panska konfekcia malacky

nehnuteľností: pozemku parcely reg. "C" č.
364/2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 563 m2 a budova so
súp. číslom 286, postavená na tomto
pozemku, zapísané na LV č. 664 pre k. ú.
Láb (bývalá prevádzka "U Marty").

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

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

v zmysle §9 ods. 2 písm. a) v spojení s
ustanovením §9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a s
§281 a nasl. Obchodného zákonníka

63-0008

» Predám cirkulár - silný
motor.Tel. 0905979732
» Predám sústruh na
kov + náhradné nože.Tel.
0915164194
» Predám skartovačku, cena dohodou.Tel.
0908880728
» Predám zviazané časopisy, Poľovníctvo a rybárstvo
od r. 1971 až 1987, odborné
knihy, zábavnú literatúru
o poľovníctve a iné veci.Tel.
0902679183
» Predám kotol Tiger
Protherm so zásobníkom
teplej vody. Cena dohodou.
0907402063

PÁNSKA KONFEKCIA

16-0107

13

AKCIA na farebné zákryty

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

Obec Láb vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž

63-0043

Občianska
riadková
inzercia
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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

10-0015

16-0115

Novinky
v predaji

MA20-11 strana -
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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
ZNÍŽENIE
CIEN

komínov

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

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

Ceny sú
vrátane DPH

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Džudisti na turnaji
v Banskej Bystrici

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

ZĽAVAEZ

41-0015

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

10-0049

ER

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

V ostatný víkend sa dievčatá z nášho JUDO-club
TJ Strojár Malacky zúčastnili Medzinárodného turnaja v Banskej Bystrici. Turnaja sa zúčstnilo celkom
700 pretekárov z 11 štátov (Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovinsko, Ukrajina, Litva, Gruzínsko, Kosovo, Slovensko).

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

0911 566 799

Odťahová služba zadarmo

V sobotu 22.2.2020 náš klub reprezentovali
Stanka Pullmanová v kategórii U18 a Tamarka Binčíková v kategórii U13. Dievčatá aj napriek veľkej
konkurencii bojovali čo im sily stačili. Tamarke
bronzová medaila ušla doslova o vlas, keď kvôli
zhodnému počtu bodov so svojou súperkou obsadila 4.miesto. Stanka tak isto v sobotu priniesla domov zemiakovú medailu.
V nedeľu 23.2.2020 sa predviedli dievčatá v kategórii U15 - Janka Kujanová, Katka Okruhlicová,
Lucka Nerádová a v kategórii U21 Kristína Vašková.
Dievčatá síce boli namotivované k víťazstvu, no ich
výkony nestačili na medailové priečky. Iba Lucke sa
podarilo priniesť domov krásnu bronzovú medailu.
Myslím a dúfam, že dievčatá nezostali demotivované, ale aj napriek prehrám si zo súťaže odnáša-

63-0005

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

0904 466 799
10-0066

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

Výročia a udalosti
spáchali americkí vojaci masovú vraždu
vietnamských civilistov v Mỹ Lai.

16. marca 1968

jú veľké ponaučenie - a to, že víťazstvo nie je zadarmo a treba oň bojovať.
Aj napriek „neúspešnej misii“, čo sa týka
umiestnení, dievčatám gratulujem k odvahe, sa na
takej veľkej a kvalitne obsadenej súťaži, postaviť na
tatami.

» Soňa Zajacová Kunšteková

MA20-11 strana -
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0030

0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

63-0045

balkóny

MA20-11 strana -
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ZDRAVIE / SLUŽBY

0908 367 227

STAV E B N É
PR ˘ C E
× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE
0910 620 160

75-41

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

• Izolácia bez tepelných mostov

tel.: 0944 958 096

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

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

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti
λ 0,036

e-mail: aizolacie@gmail.com

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk

náradia

~ inštalačný materiál

Prívesné vozíky Pongratz a Agados
už aj
v Malackách

(voda ÚK, plyn)

~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory

• predaj
• prenájom

KÚPELNE

16-0106

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

AKCIA -30%
NA PRÁCU

• S vysokým tepelným odporom
63-0039

-10%

0917 850 155
danobacek@gmail.com

» red

A-izolacie Striekaná izolácia pur penou

AKCIA

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

63-0017

Príprava domu na jar totiž ušetrí
veľa starostí. Aj nákladov. Preto sa určite oplatí nepodceniť ju. Pritom vôbec
nejde o nejaké zložité a nákladné činnosti. Časovo by na to mal stačiť jeden
víkend.
Začíname s naozaj dôkladnou obhliadkou vonkajšku domu a jeho okolia. Mráz, aj keď tento rok nebol nejaký
silný, mohol poškodiť napríklad obloženie, omietku alebo príjazdovú cestu.
Zistíme stav, urobíme si poznámky, aký
materiál treba dokúpiť. Prípadne, aké
náradie budeme potrebovať na opravy.
Skontrolujeme povalu a pivnicu.
Na povalu nesmie v žiadnom prípade
zatekať, v týchto miestach sa navyše
môžu uhniezdiť aj myši či kuny, ktoré priťahuje teplo. Keď už tam budete,
skontrolujte či izolácia okolo komína je
v poriadku a či nevidno nebodaj nejaké
zotleté časti drevenej konštrukcie strechy. Pripravte priestor na kontrolu kominárom. Skontrolujte stav odkvapov,
ak už tam ste, zaberie to iba pár minút,
vyčistiť ich od napadaného lístia či
usadeného machu. Treba tento systém
pripraviť na možné jarné intenzívne le-

STAVEBNÉ
PRÁCE

• sériová kovovýroba
• brány
• zámočníctvo
• ploty
• zábradlia
• schody
• kovové konštrukcie

Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

MA20-11 strana -
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10-0030

Je po zime, koniec schovávaniu sa
vnútri, čaká nás pravidelný rituál.
Skontrolovať, čo sa za uplynulé tri
mesiace stalo s našim obydlím a jeho
najbližším okolím.

jaky. V pivnici skontrolujte predovšetkým múry, či v prípadných miestnych
mrazoch nepopraskali, či sú neporušené pivničné okienka a tiež to, či nikde
nič neplesnivie.
Akékoľvek porušenie tesnenia dverí alebo okien má za následok nielen
úniky tepla a zbytočné výdavky, ale zlá
ventilácia môže mať za následok rosenie a následnú tvorbu plesne. Po zime
treba prinajmenšom umyť a skontrolovať predovšetkým garážovú bránu.
Prezrite a očistite predokenné rolety
alebo vonkajšie žalúzie. Ak je to potrebné, premažte im vodiace lišty či koľajnice podľa návodu výrobcu. Podlahu
terasy alebo balkónu vytrite teplou
vodou so saponátom, prípadne umyte
vysokotlakovým čističom, podobnú
jarnú očistu potrebuje aj záhradný nábytok.

10-0029

Prvá kontrola

KOVO JUR
STUDIENKA

10-0049

Dom-byt-záhrada I

Najčítanejšie regionálne noviny
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ŠKOLA
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16-0110

MALACKO
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

www.kia.sk

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

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

3 000 �

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

ZIMN,
PNEUMATIKY
ZADARMO

10-0063

12

Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

10-0040

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

SUV Kia Sportage vo vWbave EXTRA.

MAREC

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.

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

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

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

JABLONOVÉ 391

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0021

16-0074

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.

krátka
dodacia lehota

16-0066

30䝖/䜋;䜋36,"

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

všetky
kamenárske
práce
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Správnou hygienou predchádzajme závažným ochoreniam

Pozor na kontamináciu potravín

Naši čitatelia nás upozornili na to,
ako nezodpovedne sa mnohí ľudia správajú počas nákupov v obchodoch. „Holými neumytými rukami sa prehŕňajú v
pečive, chleboch, ovocí či zelenine, napriek tomu, že v týchto dňoch je nutnosť
hygieny veľmi potrebná,“ poukazujú a
zároveň sa pýtajú, či môže byť takéto
správanie sa zákazníkov istou hrozbou
z nákazy chrípkou, koronavírusom či
inými ochoreniami.

Pozor na kontamináciu potravín

Ako nám potvrdila Jozefína Kaššová
z Komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR), nedostatočnou hygienou rúk
sa môžu na potraviny prenášať vírusy,
parazity i baktérie, vrátane patogénnych foriem. „Ak je spotrebiteľ chorý a
nevenuje dostatočnú pozornosť osobnej hygiene, vrátane hygieny rúk, môže
takéto druhy potravín kontaminovať,“
upozorňuje J. Kaššová. „Pri voľne ulože-

nom pečive a chlebe majú spotrebitelia
k dispozícii jednorazové rukavice, vrecká alebo náradie, aby sa zabránilo priamemu kontaktu rúk s potravinou, ktorá
nie je zabalená v spotrebiteľskom obale,“ dodáva. Je preto dôležité, aby sme
pri kupovaní nebalených potravín, tieto
pomôcky skutočne používali. Ak ich pri
výrobkoch nenájdeme, mal by nám ich
predajca na požiadanie nachystať, čo
potvrdzujú aj slová Zuzany Fischerovej, vedúcej odboru surovín a potravín
rastlinného pôvodu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. „Predajca v zmysle platnej legislatívy musí
pri takomto predaji nebaleného pečiva,
zabezpečiť vhodné pomôcky, akými sú
kliešte, mikroténové vrecká a podobne,
aby sa zabránilo nevyhovujúcej osobnej
hygiene zákazníkov a zabezpečila sa
tak celková hygiena predaja,“ objasňuje
odborníčka. Je teda pravdepodobne na
každom z nás, či sa odvážime v týchto
dňoch riskovať kúpou nebalených pekárenských výrobkov naše zdravie, alebo siahneme radšej po tovare balenom.

autor TiBine pixabay

ilustračné foto

„Neustále majte na pamäti aj dodržiavanie hygienických zásad pri príprave
jedál, predovšetkým časté umývanie
rúk,“ zdôrazňuje Kaššová. Vysvetľuje
pritom, že každé umývanie rúk má trvať
40 až 60 sekúnd. Ruky si treba navlhčiť teplou vodou a nabrať si dostatočné
množstvo mydla. Ruky následne potierať spôsobom dlaň o dlaň, pokračovať
preložením dlane pravej ruky na chrbát
ľavej ruky s čistením vnútorných strán
prstov a opačne. Trením ďalej čistiť spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a
opačne, následne zovrieť prsty jednej
Ovocie aj zeleninu
ruky do dlane a potierať si ich oproti
dôkladne umyte
Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, určite druhej dlani. Nasleduje čistenie ľavého
je podľa Jozefíny Kaššovej namieste jej palca krúživým pohybom pravou rukou
dôkladné umývanie pod studenou tečú- a opačne. Potom treba čistiť ľavú dlaň
cou vodou, nie v stojacej a nepitnej vode. krúživým pohybom spojenými prstami

KLIMATIZÁCIE
montáž

Aby sme predišli kontaminácii potravín aj počas prípravy pokrmov, musíme
si vždy dôkladne umyť ruky mydlom.
Zároveň však musíme dbať aj na hygienu kuchynského dresu a pracovnej
dosky, ktorú pravidelne a dôkladne
čistíme, pričom sa zameriame na všetky
povrchy, kde by mohli zostať nečistoty
pri spracovaní predchádzajúcej potraviny. V čistote musíme samozrejme držať
aj všetok kuchynský riad a pravidelne
meniť tiež špongiu a utierky.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SME PRVÁ FIRMA,

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

servis

10% ZĽAVA

0910 111 100
0905 744 062

339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

75-34

16-0047

www.klimatizacia.info

Dbajte aj na hygienu
pracovných plôch

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

za mimosezónne ceny!
predaj

pravej ruky a opačne. Ruky opláchnuť
vodou a dôkladne utrieť jednorazovou
utierkou alebo čistým uterákom.

41-0022

Denne médiá informujú o tom,
že dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžeme zabrániť šíreniu respiračných
ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19, teda koronavírus. Vyvstávajú však aj ďalšie otázky.
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

41-0020

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm
16-0084

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Firma ZEUSTRAVEL s.r.o. hľadá

OBKLADY A DLAŽBY
Príjmeme

Firma IDM-CAR s.r.o.
hľadá zamestnancov na pozíciu

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

• AUTOMECHANIK
• AUTOKLAMPIAR

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

SBS
Práca v SBS?

Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá
do trvalého pracovného pomeru:

SERVISNÝ TECHNIK

Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom
kraji, ale aj v iných regiónoch SR

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

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

51-0007

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

(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
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Kontakt: 0915 973 529
prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

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

10-0073

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

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

10-0061

UČITEĽA � LEKTORA (animátora) do TPP/ živnosť

Bližšie info: 0908 288 288

OBCHODNÝ ASISTENT

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

hľadá:

94-0046

www.animateam.sk

94-0029

Cena kurzu 127 € + správne poplatky
Možnosť preplatenia cez Úrad práce

Radi privítame v našom kolektíve flexibilného človeka,
ktorý vie komunikovať s deťmi a dospelými. Dôležitá je pre
nás dochvíľnosť, samostatnosť a radosť z práce s deťmi.
Výhodou: VP sk. B, pedagogické, umelecké alebo športové
vzdelanie. Možnosť ubytovania v mieste výkonu práce.
Životopis posielajte na e-mail: 1animateam@gmail.com

16-0114

min. prax 5 rokov, plat 1300 € /mes. brutto
tel. 0903 533 472, servis@elektro-rac.sk

na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice)

0905 880 127

Tel.: 0903 417 795

Hľadáme do TPP elektrikárov

Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

InformácIe na:

Mzda 800 EUR mesačne brutto + prémie
16-0111

10-0012

Svoje CV posielajte na:
job@plzenskahodovna.sk

16-0103

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

1200-1300€
v čistom
Bližšie informácie Vám radi
poskytneme cez pracovné dni
v čase 08:00 do 17:00 hod.
na telefónnom čísle
+421 948 851 521.

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

AUTOBUSU / MIKROBUSU

16-0002

16-0064

0907 721 667, Malacky

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

VODIČOV

Kuchára

14

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0007

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

ZAMESTNANIE

MALACKO

15

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
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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

Najčítanejšie regionálne noviny

0944 556 070
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PRIJMEME ucelené partie

MURÁR
ROV
V

"
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na výstavbu
rodinných a bytových
g
domov v Belgicku

%    &
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Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

 

600 000
Stannah
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0032

85-0008

ZU-COM, s.r.o.

Tel.: 0917 860 693

87-0036

slovensky hovoriaci kolektív
olektív
Nástup ASAP
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