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Týždenne do 27 450 domácností

ČISTENIE UPCHATÝ
TEPOVANIE KANALIZÁCIE
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

www.miropinte.sk

NONSTOP
0908 151 982

strojných zariadení v zmysle Vyhl. č. 492/2004 Z.z.

ROZVOZ ZDARMA!

POHREBNÉ
POISTENIE

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

1-hrob 1200 € na komplet
et
2-hrob 1600 € na komplet
et

pre všetkých
od 55 do 70 rokov

Záhorácka 12, Malacky

10-0001

Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00
Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

• Stanovíme Vám hodnotu

PREDAJ NOSNÍC

Lucia Habová • 0918 679 320

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00
MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

10-0031

16-0185

pre vyhradené technické zariadenia plyn, tlak,
viď. Vyhl. 508/2009 Z.z. a tiež STN 38 6405

KAMENÁRSTVO
0948 650 959

č. 555/2005 Z.z. a tiež Vyhl. 35/2020 Z.z. Vyhl. 55/2020 Z.z.
• Energetický audit budovy, celého podniku:
viď Zákon 476/2008 Z.z., Zákon 321/2014 o energetickej
efektívnosti, Vyhl. 179/2015 o energetickom audite

• Miestne prevádzkové predpisy

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

PONÚKAME VÁM VYPRACOVANIE:
• Energetickú certifikáciu budov, viď Zákon

info: 0908 780 960

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

10-0038

10-0029

www.annastudio.sk

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

Dám do prenájmu
obchodný priestor
80 m2 (prízemie)
kanceláriu
21 m2 a 11 m2
MA, Nádražná ul.
Tel. 0905 619 360

10-0129

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

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

94-0069

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

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

So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

Prvých 50
zákazníkov

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

16-0183

www.cistyodpad.sk

0908 437 079

Najlepší výber KOTLOV

51-0122

www.krtkozahorie.sk

• čistenie kožených
sedačiek

52-0009-1

0911 390 050 / miro.pinte@aurealba.sk

32-0061

Miro PINTE

KANALIZÁCIA?

0915 879 349

• upratovanie

10-0139

VÝVOZ ŽÚMP

PÍLA
STUDIENKA
• dosky
• fošne
• hranoly
• strešné laty
• stavebné rezivo
• krovy
0908 367 227

ODPAD?

10-0047

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

15 rokov prax

● rýchly a bezstarostný predaj
● poradenský a právny servis

10-0014

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

ing. kubaška

REALITNÝ MAKLÉR

Karol Mikláš

16-0030

BURZA „DRUHÁ ŠANCA“ PRE STARÉ VECI
každý piatok od 9.00 do 19.00 h
Dielenská 3, Malacky (areál bývalého bazára)
Ak máte radi staré veci, u nás
si určite niečo pekné nájdete.
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Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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

Malacky

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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kvalitne • rýchlo • lacno
KONTAKT: 0903 427 569

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Malacky

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

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

/panska konfekcia malacky

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

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

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

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

STAVEB N É
PR ˘CE
× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE
0910 620 160
adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

Stredné Slovensko
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32.750

10-0113

OPRAVY STRIECH

PÁNSKA KONFEKCIA

Stupava

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

KONTAKT: 0905 528 713

10-0138

InzercIa

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

ELEKTRO

INŠTALÁCIE • OPRAVY

16-0031

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Roky som tam kupovával priesadky, nejaký ten substrát, občas postrek.
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa
o zákazníkov začal starať už aj jeden
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov
úplne sám. Lenže – sezóna priesad je za
nami a čo ďalej?
Nedávno sa objavil v ponuke melón. S celkom dobrou cenou, ak porovnávam veľké reťazce, ale s oveľa chutnejšou farbou na reze. Netrvalo dlho
a zrazu chodím okolo krásne aranžovanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás
sa pamätajú, ako sme počas letných
dobrodružných ciest k Balatonu či ďalej k Čiernemu moru obdivovali predaj
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne
vyložená, vyumývaná, v debničkách
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo
mne pred očami toť cestou z miestneho
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona,
mladá žienka. „Terminál“ ešte nemáme, znie odpoveď na možnosť platenia
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov,
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné-

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedozrievali v chladničkách a kamiónoch,
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo
už aj na slnku.
Potešil som sa, štyri čísla od bránky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a
ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja
mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa
do nového projektu. V obci, kde doteraz
existoval iba monopol v tomto segmente. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi želám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž presne to, na čo nie sme u nás na Slovensku
zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej
produkcie na malom vidieckom trhu.
Jedného (a dúfam, že nielen) zákazníka už majú. No nebudem predsa
sadať do auta a nepôjdem do okresného
mesta do hypermarketu, keď môžem
v teplákoch vybehnúť na dve minúty
o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve
variacej sa polievky to, čo mi
do nej ešte chýba.
Nájdime chuť, dobre,
aj tú odvahu a začnime.
Vždy je to lepšie ako čakať
na lepšie časy a podporu.
Veľa
šťastia
vám v tom želá

16-0194

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Niekedy sa vraví – a to je asi častejšie – odvaha začať. Ale zostaňme pri
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V
podnikaní.

maliarske
a natieračské práce

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

» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

Východné Slovensko

16-0160

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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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

16-0018

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

51-0004

redakcia:

Chuť začať

10-0018

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

MALACKO

SLUŽBY

3

NOVÝ SHOWROOM
TODOS TOYOTA
znx#³k0h!0³Á0
V BRATISLAVE

32-0070

WWW.TODOS.SK
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SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

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

SPOMIENKY
Keby sa dal
vrátiť čas,
dotknúť sa
Ťa dlaňou a
počuť Tvoj
hlas. Už sa
však nevráti, čo čas vzal,
ostali len spomienky
a v srdci žiaľ. Dňa 17. 6.
2020 uplynulo 6 rokov
od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustil náš
milovaný syn Peter Kohút
zo Záhorskej Vsi. S láskou
spomína celá rodina. Kto
ste ho poznali, spomínajte s nami.

16-0019

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

Sú slová, ktoré si už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme....

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

Dňa 10. júna 2020 nás vo veku
87 rokov navždy opustil náš drahý
Michal Vrablec zo Zohoru.

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

KANALIZÁCIE

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

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

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

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

36-0007

Poskytujeme doklad o likvidácii

16-0066

0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

ČISTENIE

zber - výkup autovrakov

krátka
dodacia lehota

JABLONOVÉ 391

KRTKOVANIE

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

kamenárske
práce

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

10-0140

Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke dňa 12.6., prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

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

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0036

16-0001

CHUDÍK -

16-0003

Pre
toho,
ktorý nám
veľmi chýba a hľadí
na nás už
len z neba.
Dňa 25. 6. 2020 uplynie
7 rokov večného odchodu otca, syna, brata a
bratranca Andreja Dávida z Kuchyne. Navždy s
láskou spomínajú dcéry
Eliška, Bibi, Emmka, otec
s mamkou, brat Ivan s rodinou a rodina Prelovská.
Nikdy nezabudneme.

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

63-0005

23. 6. 2020
uplynie rok,
čo nás navždy opustil
náš milovaný syn, brat,
švagor, krstný otec, kamarát Pavol Sabol z Malaciek. Život Ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále
žiť. S láskou spomínajú
mama, sestry s rodinami a priatelia. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.

MALACKY
Nová ul. 39

OBKLADY A DLAŽBY

0907 721 667, Malacky

Pomôžeme Vám

KLIMATIZÁCIA

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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 ...

Návod nájdete na strane 10 dolu.
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16-0064

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

3,5 Kw

999 €

s montážou

PREDAJ / MONTÁŽ / SERVIS

0907 598 168

16-0163

Chcete si podať inzerát?

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

41-0020

Dňa 21. 6.
2020 si pripomenieme
nedožité 75.
narodeniny
našej mamy
Aničky Matúškovej rod.
Dvoranovej z Lozorna. Už
14 rokov nemôžeme spolu
sláviť, chýbaš nám každý
deň. Lacko a Marienka s
rodinou.

SLUŽBY

MALACKO

Gurmánsky Grob

5
Chorvátska 41
Slovenský Grob

Dostali ste chuť na husaciu hostinu?
Pripravíme vám pečenú húsku, fantastickú husaciu pečienku, čerstvé lokše,
domácu polievku a ďalšie chuťovky z našej domácej kuchyne a samozrejme
aj iné delikatesy, ktoré si môžete vychutnať na našej záhrade s detským rajom

• LETNÁ ZÁHRADA
• RODINNÉ POSEDENIE
• TEAMBUILDINGY
• OSLAVY, SVADBY
• DETSKÝ RAJ

Pri odbere so sebou vám dáme 20% zľavu
na celú objednávku. Ak nemôžete prísť,
tak vám hostinu radi privezieme domov.

Objednávajte na čísle: 0903 450 453, 0905 200 818
Menu nájdete na stránke: www.GurmanskyGrob.sk
51-0111

)

..
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY, BÝVANIE

6

Dňa 20. 6.
2020 si pripomíname
5. výročie, čo
nás navždy
opustil Ján
Bayer z Perneka. S láskou
a úctou spomína manželka s rodinou.

41-0022

ZNÍŽENIE
CIEN

41-0015

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

03

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

»

KLIMATIZÁCIE

0905 621 229

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

Vstavané skrine Ondrúš

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

servis

0910 111 100
0905 744 062
www.klimatizacia.info
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16-0047

Návod nájdete na strane 10 dolu.

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

Vaše objednávky prijímame na tel.:

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

Chcete si podať inzerát?

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

034/659 2101, 0905 471 325

AUTO-MOTO
- INÉ/ iné 02
02 AUTO-MOTO

dlhodobého prenájmu
zariad.garsónku, samostatný vchod, pre 2 zamestnané osoby. Nástup
júl 2020.Tel. 0910190666

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

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

1998.Tel. 0909229435

» V centre Ma dám do

389 €

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

» Predám Citroen 112, r.v.

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

10% ZĽAVA
339 €

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

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

Predám 2 izbový
byt v Studienke.Tel.
0908761258

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

6

0905 859 679

63-0043

Dňa 19. júna
2020 uplynie 15 rokov,
čo nás navždy opustila Alena
Masarovičová z Malaciek.
S úctou a láskou spomínajú manžel, dcéra s
rodinou a syn s rodinou.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

16-0053

Dňa
9.
mája 2020
uplynulo
17 rokov, čo
nás navždy
opustila
Irena Vachunová z Malaciek. S úctou a láskou
spomínajú zať a vnúčatá.

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

od roku 1991

Ceny sú
vrátane DPH

Odišla, ale
všetko krásne, čo nám
odovzdala, zostáva
v
našich
srdciach... Dňa 22. 6.
2020 si pripomíname 1.
smutné výročie, čo nás
navždy opustila naša
drahá Anna Novotová z
Malaciek. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Aké práva má obeť v trestnom konaní? nia páchateľa).
V rámci garantovaných práv v trestAko a kde sa domáhať odškodnenia?
nom konaní majú obete v prvom rade práOd 1. januára 2018 sa stretávame v vo na poskytnutie informácii, ktoré majú
našom právnom poriadku s pojmom byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom.
obeť trestného činu. Tento pojem bol do Ďalej je to právo na poskytnutie odborprávneho poriadku zavedený osobitnou nej pomoci, ktorú delíme na všeobecnú
právnou úpravou a to zákonom o obe- odbornú pomoc obeti a špecializovanú
tiach trestných činov. Týmto zákonom odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným
sa nám podarilo transponovať smernicu obetiam. Pod odbornú pomoc zaraďujeme
EÚ a rozšíril sa okruh osôb ktoré v zmysle najmä psychologickú pomoc, poradenstvo
Trestného poriadku vystupujú ako poško- týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii. Právnu pomoc na
dené osoby.
Obeťou trestného činu sa v zmysle uplatnenie práv obete či sprostredkovanie
predmetného zákona rozumie fyzická poskytovania sociálnych služieb v zariaosoba, ktorej bolo alebo malo byť trest- dení núdzového bývania a špecializovaným činom ublížené na zdraví, spôsobe- ného sociálneho poradenstva, ak život
ná majetková škoda, morálna alebo iná alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je
škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej bezprostredne ohrozené.
Odškodnenie je právo obete ktoré sa
zákonom chránené práva alebo slobody.
Ďalej je to aj príbuzný v priamom rade, uplatňuje v adhéznom konaní, ktorým
osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a sa rozumie jednorazové finančné odškodosoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej nenie osoby, ktorej bola v dôsledku úmydomácnosti s osobou, ktorej bola trestným selného trestného činu spôsobená ujma
činom spôsobená smrť. Zákon o obetiach na zdraví. O odškodnenie môže písomne
trestných činov vymedzuje aj okruh ob- požiadať obeť násilného trestného činu a
zvlášť zraniteľných obetí, medzi ktoré poskytuje ho štát, respektíve o poskytnutí
zaraďujeme osobu mladšiu ako 18 rokov- odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vy-dieťa, osobu staršiu ako 75 rokov, osobu pláca Ministerstvo spravodlivosti SR.
so zdravotným postihnutím. Ďalej je to napríklad obeť trestného činu obchodovania
s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a obeť iného trestného
činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku
» Tím advokátskej kancelárie
opakovanej viktimizácie (ujmy, ktorá obeti
V4 Legal, s.r.o.
vznikla v dôsledku pokračujúceho konae-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

16-0045

Kto všetko je obeťou Trestného činu?

Občianska
riadková
inzercia

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj
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BÝVANIE

MALACKO

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

ceny
v regióne

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

ww

w.s
trec
hyb
e

jz.s

k

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

16-0193

AKCIA

7

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Ponúkame spoluprácu klampiarom za výhodných podmienok

0911 950 299

0949 636 264

MALACKY / SMER VEĽKÉ LEVÁRE

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

CESTA NA HOHENAU

MA20-25 strana -
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16-0197

BRNIANSKA 4

KULTÚRA / SLUŽBY, BÝVANIE

8

Miesta, ktoré by mal navštíviť každý

» Predám RD v Malackách.Tel. 0908761258

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
Predám 70á stav.
pozemok v Plaveckom
Štvrtku, všetky inžinier.
siete, cena 70 € / m2.Tel.
0904644830
» Predám stav.pozemok v Kostolišti.Tel.
0908761258
»

07

» Vymením byt v Malackách, Stupavská ul.,
prízemie, rozloha 29 m2,
vlastná kotolňa, vlastné
park.miesto, pivnica 2 m2
za byt bližšie k centru.Tel.
0944011168

10-0066
63-0097

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

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

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

PROFESIONÁLNE PREVEDENÉ NÁSTREKY
POLYURETÁNOVOU PENOU PUR A PIR
Ideálne pre izoláciu a zateplenie podkroví
rodinných domov a priemyselných budov

BluEvo
BluEvolution
82 mm

FIRMA VRABČEK » 0903 712 878

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

» Predám výhodne nové

dvierka na kuchynskú
linku, rôzne, 0919 17 62 33

NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217
datom@datom.sk
www.datom.sk

10-0104

0908532682

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

BENÁTSKE
STIERKY

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.

0904 466 799

10-0063

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

0911 566 799

10-0136

zariadený byt v Rohožníku, pre 1 - 2 osoby, bez
zvierat.Tel. 0908831407
» Dám do prenájmu 2-izbový byt v Malackách,
58 m2, od augusta,
cena 550 €/mesiac.Tel.
0948002614
» Prenajmem v RD v MA.
Tel. 0910418101
» PRENAJMEM V ROD.
DOME 1.BYT ZARIADENÝ
PLUS KUCHYŇA A SAMOSTATNÁ KÚPELŇA S
PRÁČKOU. LACNO. TEL.
0902647946 ŠAŠTÍN

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

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

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

» Predám akvarijné rybič-

ky cichlidy africké, rôzne
druhy.Tel. 0907720276
» Predám brojlerové kurčatá 1-dňové a staršie.Tel.
0905835768
» Predám 2 baranov, 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

10-0040

» Dám do prenájmu 1-izb

Múzeum holokaustu otvorili 26.
januára 2016. V areáli sa nachádza päť
budov – pôvodných barakov, v ktorých
sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenaZvyšovanie návštevnosti kultúr- sledovaním Židov na území Slovenska.
nych inštitúcií a užšie prepojenie kul- Jedným z vystavených artefaktov je dotúry so vzdelávaním boli hlavnými bytčí vagón, ktorý slúžil na deportácie
témami návštevy ministerky kultúry do koncentračného tábora Auschwitz.
Natálie Milanovej v Múzeu holokaustu
„Sú miesta, kam by sa mal ísť pov Seredi. Múzeum holokaustu, ako sú- zrieť každý a určite by som túto návštečasť Slovenského národného múzea – vu odporúčala žiakom či študentom s
Múzea židovskej kultúry, popri klasic- ich učiteľmi. Nikdy nesmieme zabudkých výstavách prináša aj vzdelávací núť a nikdy nesmieme dopustiť, aby sa
program a podujatia pre školy, pedagó- niečo také opakovalo. Vďaka múzeu.
gov aj verejnosť.
Vďaka ľuďom, ktorí ho vytvorili. Vďaka
„Návšteva tohto múzea bola pre tým, ktorí v ňom pracujú ,“ dodala na
mňa jednou z najemotívnejších. Slo- záver ministerka.
vami sa nedá opísať všetko, čo sa odohráva v mojej mysli, v mojom srdci,“
povedala vo štvrtok po návšteve múzea
ministerka kultúry Natália Milanová.
V období 2. svetovej vojny boli v
Seredi, Novákoch a vo Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné
tábory pre Židov, odkiaľ vypravovali
deportačné vlaky do koncentračných
táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov sa
domov už nikdy nevrátila. Táborové
objekty v Novákoch a vo Vyhniach sa
nezachovali. Preto tábor v Seredi predstavuje jediný zachovaný autentický
pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území
Slovenskej republiky.
» red
Do Múzea holokaustu by sa mal ísť
pozrieť každý - povedala po návšteve Serede ministerka kultúry Natália Milanová.

OBEC SOLOŠNICA
vyhlásila
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
NA PRENÁJOM MAJETKU OBCE:

Miestnosť č. 51
v KD Sološnica

16-0002

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

MA20-25 strana -
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Informácie sú zverejnené na
www.solosnica.sk

10-0142

Občianska
riadková
inzercia

REALITY
- INÉ/ iné
07 REALITY

Najčítanejšie regionálne noviny

MALACKO

SLUŽBY

9

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
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

MA20-25 strana -
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PREZIDENTKA / SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Prezidentka si pripomenula
Deň Rusínov

» Predám kačice 14-týždňové 6 € / ks.Tel.
0902687710
» Darujem mačiatka
0905513941

Migrácia za prácou a vyľudňovanie
regiónov je nielen ekonomický, ale
v prípade Rusínov na Slovensku aj
národnostný problém. Na sociálnej
sieti na to upozornila prezidentka
SR Zuzana Čaputová, ktorá reagovala na nedávny Deň Rusínov na
Slovensku.

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim staré hodinky

mince bankovky knihy
odznaky 0903753758
DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ/ iné
14 RÔZNE

14

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

Prezidentka pripomenula fakt, že
najväčšie zastúpenie majú obyvatelia
SR rusínskej národnosti na severovýchode Slovenska, často v najmenej
ekonomicky rozvinutých regiónoch.
„Dôsledkom týchto regionálnych nerovností je vynútená migrácia mladých
za prácou, ktorá sťažuje zachovávanie
a rozvíjanie jazykovej a kultúrnej identity Rusínov,“ upozornila.
Považuje preto za potrebné, aby
sa Slovensko snažilo o vyrovnávanie
ekonomických rozdielov medzi regiónmi aj pre tento národnostný rozmer.
„Aby aj malé obce, v ktorých si naši
spoluobčania zachovávajú svoj jazyk,
zvyky, tradície a kultúru, mohli žiť
ďalej a aby sme naše spoločné kultúr-

Najčítanejšie regionálne noviny

VEĽKÁ

ne bohatstvo mohli odovzdať ďalším
generáciám,“ napísala prezidentka
a Rusínom zaželala dôstojné oslavy
rusínskej kultúry, jazyka a histórie aj
napriek obmedzeniam, ktoré tento rok
priniesol. „Buďte na svoju identitu,
kultúru a jazyk hrdí,“ dodala smerom
k tretej najpočetnejšej národnostnej
menšine v SR.
Za Deň Rusínov Slovenska vyhlásil svetový kongres Rusínov 12. jún, na
pamiatku Dní rusínskej kultúry, ktoré
sa v prešovskom regióne organizovali
v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Je pripomenutím najmä
osláv z roku 1933, keď bol v centre Prešova odhalený pamätník Alexandra
Duchnoviča.
Doteraz v poslednom Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa k
rusínskej národnosti prihlásilo 33.482
obyvateľov, čo predstavuje 0,6 percenta populácie. Rusíni sú treťou najpočetnejšou menšinou na Slovensku.
Rusínsky jazyk ako svoj materinský
uviedlo 55.469 obyvateľov (jedno percento populácie SR).

JARNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY
Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Set obsahuje stroj, 2 x akumulátor
AK 30 a nabíjačku AL 101.

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.

AKCIA
399.00
SET

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

AKCIA
469.00
SET

AKCIA

druhý
akumulátor

ZADARMO

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, 2 x akumulátor
átor
AK 30 a nabíjačku
u
AL 101.

» red
Krovinorez
STIHL FS 55

KONSAD s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

AKCIA

+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

ZADARMO

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok 9.00 – 18.00
sobota
8.00 – 12.00

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

MA20-25 strana -

AKCIA
249.00.00
299

~ 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
Továren
~ VODNÉ PRVKY
ská ul.
(POTOKY, JAZERÁ)

www.metiron.sk
16-0129

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

druhý
akumulátor

ZADARMO

» Hľadám si priateľku od 45 do 49 r.Tel.
0915204433
» Som 70 r vdovec, hľadám gazdinú družku.Tel.
0907343983
» Temperamentný aktívny 50-nik mladšieho
vzhľadu abstinent hľadá
priateľku štíhlej postavy
od 40-50 rok na vážny
vzťah. Prosím foto. tel:
0915341553
» Muž ŤZP 41/90 hľadá
kamarátku 0944023252

Chcete si
podať
inzerát?

AKCIA

10

Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0105

10

SLUŽBY

MALACKO

11

Aj vďaka vám sme príkladom pre celý svet
V boji proti koronavírusu by sme to bez vás nezvládli

10-0015

94-0080

www.bratislavskykraj.sk

MA20-25 strana -
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BÝVANIE
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Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

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 !

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

POLYKARBONÁTOVÉ
DOSKY

16-0084

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

ZĽAVY AŽ

-35%

Zľava až do výšky -30% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky 10mm

Od 8,68 €/m s DPH
2

Viac informácií na:
721200111

eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA20-25 strana -
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
6. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

SLUŽBY

MALACKO

13

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

4.50
ŠATY LOVE

TRIČKO CITY

6.00

33-0051

9.00

Dámske
minišaty
a tričká

16-0192

TRIČKO BASIC

MA20-25 strana -
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BÝVANIE, SLUŽBY

14

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Najčítanejšie regionálne noviny

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
Premac KLASIKO
KOMBIFORMÁT 6 cm
mušľová alebo sivo-grafitová
11,99 €/m2 s DPH

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

Široký sorment
sor
sorm hutníckeho materiálu za vynikajúce ceny!
Ohyby priamo na mieste v našej ohybárni.
Akcia pla do 13.7.

Frézovanie

www.kia.sk

komínov

KIA RIO EXTRA

so zvýhodnením až 1900 €
138*

138 € / MESIAC
VRÁTANE
POISTIEK

16-0016

Premac obrubník
parkový sivý 100/20/5
1,45 €/ks s DPH

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

DOSTUPNÉ
IHNEĎ

ZĽAVAEZ

24. júna 1942

10-0049

ER

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

Výročia a udalosti

vyhladili nacisti obec Ležáky.

25. júna 1741

bola Mária Terézia v Bratislave korunovaná za uhorskú kráľovnú.
Zacnite žit znova naplno s programom
#KiaSpoluVpohybe.

NOVÁ STK + EK

Predstavujeme vám jedinečný program #KiaSpoluVpohybe so 7 garantovanými istotami Kia, s ktorými získate
prevratné šesťročné financovanie Kia Light s nulovým úrokom, historicky najnižšími splátkami a možnosťou ich
odloženia až na tri mesiace, cenové zvýhodnenie až do 1900 €, ročnú dialničnú známku a plnú nádrž paliva
zadarmo. K tomu, samozrejme, získate aj jedinečnú 7-ročnú záruku Kia. Neváhajte a využite 7 garantovaných istôt
Kia pri kúpe modelu Kia Rio, teraz v akčnej výbave EXTRA už od 11 390 € s výbavou v hodnote 300 € zadarmo.
Cenníková cena auta je 12 590 €, akciová cena 11 390 €. Uvedená výška splátky 137,94 €* obsahuje PZP a havarijné
poistenie pri 25 % akontácii (2 847,50 €) a dĺžke splácania 84 mesiacov. Výška spracovateľského poplatku
predstavuje 341,70 €, poplatok za prevod vlastníctva po ukončení je 68,34 €.
Všetky informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

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

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

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!

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
MAN, MERCEDES, VW

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Táto ponuka platí len na skladové vozidlá, bližšie informácie sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba paliva: 5,5-6,4 l/100 km, emisie CO2: 126-146 g/km / WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. O odklad splátok na maximálne 3 mesiace
s možnosťou predlženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona c. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 požiadať Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná osoba) alebo
Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie pre zákazníkov
o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na webovom sídle nášho financného partnera www.csobleasing.sk.

st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

16-0074
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63-0079

www.stksenica.sk
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0917 466 250

16-0068

30䝖/䜋;䜋36,"

Priemyselná 278, Senica
0911 791 471
RÝCHLE
034/651 39 64 TERMÍNY

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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16-0021

MALACKO

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY

Slovenská Grafia a.s.

0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

• TLAČIAROV
• ROBOTNÍKOV do výroby
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov
• KNIHÁROV - rezačov

PRIJMEME

predavačku

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

čašníčku

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

52-0077

0948 002 614

41-0027

do hostinca v Kútoch,
Kuklove

Bližšie informácie:

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

v Malackach

NÁSTUP IHNEĎ

36-0002

Hľadáme
brigádnikov

Čistiace, upratovacie a servisné práce
v automobilovom priemysle

od 35 €/deň v čistom
+ príplatky
devínska nová ves

možn
týžde osť
n
vypl ného
ácan
ia.

0917 920 781 I praca@traust.sk

MA20-25 strana -

83-0010

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

94-0089

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
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VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
0907 211 797

do predajne v Kútoch

Požiadavky:

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

63-0083

94-0069

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

Mzda od 820 € - 1 500 €

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

63-0017

PRIJME IHNEĎ

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

10-0012

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

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

AKCIA -30%
NA PRÁCU

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

Obec Kostolište
Obecný úrad č. 66, 900 62 Kostolište,
ako zriaďovateľ Materskej školy v Kostolišti,
vyhlasuje výberové konanie
na 1 pracovné miesto:
učiteľka v materskej škole v Kostolišti
s nástupom od 2.9.2020 na plný úväzok
Požiadavky:
minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného
odboru podľa zákona č. 17/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov.
Bližšie informácie na www.kostoliste.sk
Žiadosti so štruktúrovaným životopisom, motivačným
listom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní a ostatnými
prílohami zasielajte do 29.6.2020, poštou na adresu :
Obec Kostolište, Obecný úrad č.66, 900 62 Kostolište,
alebo elektronicky: kostoliste@kostoliste.sk

16-0198

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

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

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

ŤAŽNÉ

Z ARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

16-0195

0904 832 593

www.taznezariadenie.eu
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