
MA20-31 strana - 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 27 450 domácností 

MALACKO
Č. 31 / 31. JÚL 2020 / 24. ROČNÍK

Učíme sa chodiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Niekto venuje najväčší podiel svo-
jej životnej energie, elánu a času 
na to, aby sa naučil, ako “v tom 
chodiť”. 

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí 
naprieč časom, bez ohľadu na spolo-
čensko-politické pomery, členstvo v 
množstve aktuálne vhodných strán 
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich, 
takmer každý tu na Slovensku pozná 
toho svojho “eštébáka” či “boľševi-
ka”, dnes - “demokratického kapita-
listu”, najčastejšie s výrazným, ak nie 
až “rustikálnym” ľavicovým cítením. 
Cítením. Konaním už vôbec nie. A 
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas 
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - vý-
hradne.

Potom máme malinké deti, ktoré 
sa učia zvládať prvé krôčiky životom. 
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí 
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčši-
na z nich sa aj naučí a tým ostatným 
musíme pomáhať, už len preto, že sme 
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách sta-
vajú na nohy opakovane. Lebo človek 
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho 
údel, bez ohľadu na okolnosti.

Treba stáť, sme predsa preto ľuď-
mi, aby sme za každých okolností 

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre 
slušnosť - rovno! Známy legendárny 
pesničkár Karel Kryl má v jednej pes-
ničke konštatovanie - “zaujímame po-
stoje, namiesto toho, aby sme stáli”. 
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj 
tento autor, tak väčšinou - “vrah o mo-
rálke káže”. To je síce tiež aktuálna, 
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro 
sa k nej vrátim.

Teraz ešte raz o tom vzpriamenom 
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľu-
ďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete 
často a našťastie včas rozpoznať, kto 
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj 
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v 
mnohých prípadoch. Namä tváre z 
bilbordov.

Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť 
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je 
život. Po každom páde a úraze rých-
lo vstať a ísť ďalej. A keď 
sa nedá, tak sa to treba, 
hoci opakovane, učiť a 
naučiť.

S pozdravom a že-
laním, aby váš nastá-
vajúci týždeň bol 
plný správnych 
krokov -
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Hľadáme
UPRATOVAČOV/ČKY

Čo: Upratovanie výrobných a administratívnych priestorov
Kde:  Bratislava - Devínska Nová Ves
Mzda: 620 EUR/mesiac + 100 EUR prémie + zmenové príplatky
Kedy: cez týždeň, 37,5 hod. úväzok
Zmeny: 1-zmenka alebo 3-zmenka (ranné, poobedné aj nočné)

Podmienky: fyzická zdatnosť, zmysel pre poriadok

Chcete si zarobiť a nerobí Vám problém fyzická práca?

Kontaktuj nás na: 0902 900 557
petra.makova@leadec-services.com

Ponúkame stabilnú prácu  s možnosťou zarobiť  800 € brutto 
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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

52
-0

00
9-

1 

0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959

Záhorácka 12, Malacky
Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

JÚL -
AUGUST VÝRAZNÉ ZĽAVY
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PREDAJ 
KVALITNÝCH

KRMÍV

ROZVOZ
ZDARMA!

Po-Pia
So

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470
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So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť 
bez starostí

Mgr. Vlasta
Hlaváčová

0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk

RE/MAX Mr & Mrs
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

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

stavebných prác 
izolácie striech 
opravy domov 

za výhodné ceny

0902 272 708
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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MALACKO

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

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Malacky, Borinka, Gajary, Jaku-
bov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, 
Lozorno, Malé Leváre, Marianka, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Pla-
vecký Štvrtok, Rohožník, Sološ-
nica, Studienka, Mást, Stupava, 
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká 
pri Morave, Závod, Zohor, Plavec-
ký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno, 
Závod, Gajary, Marianka, Závod 

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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KONTAKT: 0903 427 569 

OPRAVY STRIECH
kvalitne • rýchlo • lacno
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KONTAKT: 0950 474 549

AVON Toaletný parfum
AVON EVE ALLURING
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PÁNSKA KONFEKCIA
•• pánske obleky  pánske obleky •• saká  saká •• nohavice nohavice
•• košele  košele •• viazanky  viazanky •• kabá�  kabá� •• bundy bundy
•• svetre  svetre •• polokošele  polokošele •• tričká  tričká •• rifle rifle

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

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

/panska konfekcia malacky
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Malacky, Malé nám. 12
Tel. č. 0903 227 990 

Obdarujte vkusom
a kvalitou

od roku 1991
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PRESŤAHOVANÁ
Nádražná 1911
Malacky

Viac info: 0915 726 087 | cajovna.v.raji@gmail.com | 
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8www.annastudio.sk
Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

0917 466 250

• 8+1 miest
• 49+1 miest

• 20+1 miest
• 57+1 miest

Luxusná a pohodlná
doprava vozidlami zn.

MAN, MERCEDES, VW

V platnosti už je prvá dohoda s Vše-
obecnou úverovou bankou , a.s. 
(VÚB) o poskytovaní úverov s Anti-
korona zárukami od EXIMBANKY 
SR. VÚB tak môže poskytnúť sloven-
ským podnikateľom úvery od 2 do 20 
miliónov eur s maximálnou úroko-
vou sadzbou 1,9 percenta p.a. so zá-
rukami od EXIMBANKY SR až do 80 
percent hodnoty úveru.

„Sme veľmi radi, že sa nám po takej 
krátkej dobe od zverejnenia výzvy, po-
darilo podpísať túto dohodu s jednou z 
najväčších bánk s dlhoročnou tradíciou 
na slovenskom trhu,” uviedla generálna 
riaditeľka EXIMBANKY SR Monika Ko-
hútová.

V rámci tohto programu finančnej 
pomoci bude EXIMBANKA SR poskyto-
vať záruky v prospech bánk za účelom 
poskytovania zvýhodnených úverov 
podnikom. Napomôže tak podnikom 
preklenúť nepriaznivé obdobie spôso-
bené pandémiou COVID-19 za účelom 
udržania zamestnanosti, podpory fi-
nančnej kondície, likvidity a peňažných 
tokov podnikov.

Úvery s antikorona zárukou sú ur-
čené slovenským podnikom, ktoré majú 
záujem v bankách čerpať úver vo výške 
od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur a 
budú poskytované so splatnosťou 2 až 6 
rokov. Na úver sa vzťahuje poplatok za 
záruku vo výške závislej od splatnosti 
úveru, ktorý bude podniku odpustený 

ak udrží zamestnanosť. Podporené pod-
niky budú môcť úverové zdroje použiť 
na financovanie svojich prevádzkových 
ako aj investičných potrieb.

„Veľká garančná schéma dnešným 
dňom reálne vchádza do ekonomic-
kej praxe. Som veľmi rád, že sme tento 
projekt dotiahli do konca. Teraz je len 
na bankách a firmách, aby štátom za-
ručené úvery pracovali v prospech Slo-
venska. Verím, že sa do tohto programu 
zapoja aj ďalšie banky. Toto je prvýkrát 
v histórii Slovenska, čo vláda využila 
takýto nástroj, že ponúka firmám v zá-
rukách pol miliardy eur mesačne,“ po-
vedal minister financií Eduard Heger.

Firmy a podnikatelia by sa teda 
mali jednoduchšie dostať k novým fi-
nančným zdrojom. „Bude to výhodné 
pre spotrebiteľov ale aj pre banky, keď-
že úvery bude garantovať štát vo výške 
80 percent až 90 percent. Zvyšok rizík 
so sebou ponesú komerčné banky, na 
ktorých zostane aj posudzovanie rizi-
kového profilu jednotlivých klientov,“ 
povedal štátny tajomník ministerstva 
financií Marcel Klimek.

Veľká garančná schéma by mala 
mať mesačnú kapacitu 500 miliónov 
eur. V rámci nej sa budú môcť prostred-
níctvom jednotlivých bánk financovať 
malé aj veľké spoločnosti. Garančná 
schéma je súčasťou opatrení na zmier-
ňovanie dopadov pandémie nového 
koronavírusu.

Na pomoc Slovensku

» Zdroj: MFSR

Podeľme sa o to najcennejšie

V piatok 14. augusta 2020 sa v priestoroch 
Kultúrneho domu v Gajaroch uskutoční v dopo-
ludňajších hodinách 8:00 - 11:00 h odber krvi. 
Vstup darcu je len s ochranným rúškom na tvári, 
bude mu odmeraná teplota a je nutná dezinfek-
cia rúk a dodržiavanie rozostupov. Občerstvenie 
pre darcov je zabezpečené. Pozývame všetkých 
od 18 do 60 rokov. Prineste si občiansky preukaz 
a kartičku poistenca. Poďme spolu darovať život.

» red
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AKCIA

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

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

0918 500 492

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

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

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

AKCIA 1/3
OKNÁ ZA

BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

3x
BONUS

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

AKCIA
-61%

PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

V tejto dobe 
vám vyjdeme
v ústrety 
aj cenami
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OBEDOVÉ MENU ROZVOZ / 0919 488 012
- objednávky obedov
  do 10:00 h
- večerný rozvoz
  od 14:00 do 20:00 h

(pon - pia: 11 - 14 h)

formou bufetových stolov
"zjedz, koľko vládzeš"

CIGÁNSKA
PEČIENKA

KAŽDÚ
SOBOTU

7:30 do 12:00 h
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Jesenského 3, Malacky
+421 948 077 066

   malackaplzenka

 Tankové pivo najvyššej kvality
 Tradičná aj moderná kuchyňa

Otvore
né!

Otvore
né!

 TANKOVÉ PIVO NAJVYŠŠEJ KVALITY
 TRADIČNÁ AJ MODERNÁ KUCHYŇA
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PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH VÝROBKOV

× bravčová krkovička s kosťou
× bravčové stehno
× bravčový bok s kosťou
× bravčové plece
× kuracie štvrteA

K
CI

A
od

 u
to

rk
a 

4.
8.

20
20 3,99 € 4,70 €

3,99 € 4,60 €

3,99 € 4,70 €

3,99 € 4,80 €

1,90 € 2,80 €

PREDAJŇA:
Bernolákova 3
Malacky (sídl. Domky)

OBJEDNÁVKY:
0917 102 395
0915 778 455

OTVORENÉ:
Ne - Pon: zatvorené
Ut - Pia: 8 - 16, So: 7.30 - 11
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Dňa 27. júla 
2020 sme si 
p r ip omenu-
li 2. výročie 
úmrtia našej 
drahej ma-
mičky, babičky Otílie Gruj-
bárovej. S láskou v srdci na 
ňu spomína celá rodina. Kto 
ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku.

Dňa 3. 8. 2020 
uplynú 4 roky, 
čo nás na-
vždy opustila 
naša drahá 
starká Matil-
da Svitková z Malaciek. S 
láskou spomínajú dcéry s 
rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomien-
ku.

Sú vety, kto-
ré už nikdy 
n e p o v i e m e , 
sú chvíle, na 
ktoré nikdy 
nezabudne -
me, sú okamihy, na ktoré 
stále spomíname. Dňa 8. 
8, 2020 si pripomíname 2. 
výročie úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca, dedka 
a pradedka Františka Un-
termajera zo Studienky. S 
láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry Erika, Re-
nata a Vierka s rodinami. 
Spomínajte s nami.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám Peugeot 406, 1,8 
benzín, r. v.: 1996, STK a EK 
do 7/2020, naj.: 230 000 
km, ťažné, pojazdné, vhod-
né na náhradné diely, cena: 
200€.Tel. 0944461852

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhradné 
diely, trofeje, všetko od mo-
torizmu.Tel. 0903818122
» Odstránim autovrak, šrot, 
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim starší moped sta-
dion, babetu, vzduchovku 
Sláviu.Tel. 0903765606
» Kúpim doma robený 
traktor-starý samohyb. 
0944963682
» KÚPIM TRAKTOR ZETOR 
ALEBO UNC V AKOMKOĽVEK 
STAVE 0908853714

BYTY - PREDAJ 03

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

Raňajkovať by ste mali ako cisári, 
obedovať ako králi, no večerať musí-
te ako žobráci. A hneď z troch príčin 
- klesne vám krvný cukor, nastavíte 
si efektívne spaľovanie tukov a lep-
šie sa vyspíte.

„Ak chcete schudnúť alebo zní-
žiť hladinu cukru v krvi, mali by ste 
konzumovať veľa energie v potrave 
ráno a iba trochu včer,“ hovorí Kerstin 
Oltmanns, ktorá vedie sekciu psycho-
neurobiológie na univerzite v Lübecku. 
Spolu so svojimi kolegami uskutočnila 
dôkazovú štúdiu so šestnástimi dospe-
lými mužmi s normálnou hmotnosťou. 
Väčšinu energie strávila polovica z ni-
cho 9:00 a druhá polovica zas o 19:00. 
Obed mali všetci a vždy rovnaký.

Povedzme si však hneď na úvod, 
že večerať by sme mali najneskôr šty-
ri hodiny pred spánkom. A teraz sa 
pozrime na to, čo večerať, ak chceme 
konzumovať posledné denné jedlo v 
súlade so zásadami zdravej výživy. V 
prvom rade by malo platiť, že večera by 
mala byť ľahká, no zároveň výživná. Je 
vhodné dopriať si pokrm so zvýšeným 
podielom bielkovín a nižším obsahom 
sacharidov. Existuje obrovské množ-
stvo rozličných druhov zeleniny, ktoré 
je možné pripraviť na mnoho spôsobov. 
Skvelou večerou je šalát z čerstvej zele-
niny. Ale aj chutná krémová zelenino-

vá polievka. Ak ste “na mäso”, potom si 
pripravte na večeru kuracie či morčacie 
mäso. Môžete si dopriať aj ryby, ktoré sú 
nielen bohaté na bielkoviny, ale aj na 
dôležité omega mastné kyseliny. Medzi 
potraviny vhodné na večeru môžeme 
zaradiť aj rozličné mliečne výrobky. 
Doprajte si kvalitný jogurt, dobrou voľ-
bou je cottage cheese alebo mozzarella, 
ku ktorej neodmysliteľne patria chutné 
paradajky, bazalka a olivový olej.

Práve v letných mesiacoch vždy, 
keď jete jedlo, metabolická aktivita 
vášho tela sa zvyšuje a s ňou aj teplo, 
ktoré vydáva, pretože musí tráviť tuky, 
sacharidy a bielkoviny, ktoré ste práve 
jedli.A z horúcej bežnej noci noci je zra-
zu noc už naozaj celkom neznesiteľná.

A ako dopadla štúdia? Muži, ktorí 
konzumovali striedme večere, odbú-
ravali telesný tuk oveľa rýchlejšie ako 
tí,, ktorí sa večer “napakovali” do plna. 
A ich glykémia sa čoskoro dostala do 
pásma normy.

Čo majú spoločné 
cisári, králi a žobráci?

» red
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POHREBNÉ
POISTENIE

Lucia Habová • 0918 679 320

pre všetkých
od 55 do 70 rokov
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
AUGUST

krátka
dodacia lehota
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3.augusta 1492       
Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska na svoju prvú cestu do 
„Západnej Indie“.

Výročia a udalosti
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA
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» montáž plávajúcej
podlahy

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

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
10
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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NAČO
KUPOVAŤ

drahé
náradie,

PRÍĎTE SI 
ho k nám 
POŽIČAŤ

náradia
K

P
h

www.123pozicovna.sk

Duklianskych hrdinov 5
Malacky (oproti Gajdárovi)

tel.: 0940 64 00 64
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» Predám pekný veľký 3-izb 
byt v centre Ma, čiastočne 
zariadený, cena 121.000 € + 
dohoda.Tel. 0903214185

BYTY - PRENÁJOM 04

» Ihneď dám do prenájmu 
pre 1 - 2 zamestnané osoby 
dlhodobo v centre Mala-
ciek zariad.garsónku v rod.
dome, samost.vchod, dvor.
Tel. 0910190666
» Prenajmem zariadenú 
izbu so soc.zariadením, 
komfort, v Zohore.Tel. 
0903361804
» Prenajmem 1-izb byt, plne 
zariadený, v centre Ma, me-
sačne 480 € vrátane ener-
gií.Tel. 0904655078

DOMY - PREDAJ 05

» Predám RD s veľkou 
záhradou v Perneku.Tel. 
0910901208

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Predám panelovú garáž 
22 m2 (pozemok v OV), Ma-
lacky - Juh, cena 12000 € + 
dohoda.Tel. 0948091425
» Predám garáž v Ma, 
Olšovského ulica.Tel. 
0908761258
» Predám garáž v Malac-
kách.Tel. 0908761258

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám jačmeň ozimný.
Tel. 0903770577
» Predám durmany (anjel-
ské trúby), čínske ruže, an-
turiu.Tel. 0265968232
» Predám kuratá na ďalší 
chov 1-týždňové a staršie, 
očistené 2,90 € / kg, živé na 
zabitie 1,90 € / kg, M. Cau-
ner, Kostolište 152. Tel. 0908 
151 966.Tel. 0911206783
» Predám suchý hrach.Tel. 
0903427721
» Darujem malé mačky, Ma.
Tel. 0905859679
» Predám tohtoročnú pše-
nicu.Tel. 0903770577
» Predám malé balíky sena.
Tel. 0903437289

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726

Občianska
riadková
inzercia

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

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Muža v Česku napadol roj ôs. Po po-
četných pichnutiach dostal anafylak-
tický šok a upadol do bezvedomia. 
Záchranárom sa ho už nepodarilo 
oživiť. Toľko agentúrna správa.

Uštipnutia osou, včelou, či komárom, 
čmeliakom, sršeňom a kliešťom zane-
chávajú v mieste bodnutia jed. V orga-
nizme niektorých ľudí vyvoláva búrlivé 
negatívne reakcie.

Uštipnutie osou alebo včelou
Pre správnu liečbu je dôležité roz-

poznať, o aký druh reakcie po bodnutí 
hmyzom ide. Všeobecne môžu nastať 
dva typy prejavov: nealergická reakcia, 
vyvolaná pôsobením nízkomolekulár-
nych látok účinkujúcich na cievy a aler-
gická reakcia, spôsobená proteínmi. 

Po bodnutí
Ak sa objaví iba drobný lokálny opuch 

a svrbenie v oblasti, kde je uštipnutie, ide 
o nealergickú reakciu, prirodzenú pre 
každého človeka. Slabá bolesť by mala 
ustúpiť do 24 hodín. Ak človek prekoná 
už raz celkovú reakciu je potrebné urobiť 
zásadné opatrenia. Pacient musí byť in-
formovaný o včasnej a účinnej samolieč-
be a mal by byť vybavený preukazom s 
uvedením diagnózy alergie na včelí ale-
bo osí jed a s návodom ako postupovať 
v prípade uštipnutia hmyzom. Tiež musí 

byť vybavený osobným pohotovostným 
balíčkom. Čím rýchlejšie alergická reak-
cia nastupuje, tým je závažnejšia. Vtedy 
je nevyhnutné ihneď uložiť postihnutú 
osobu do stabilizovanej polohy a zavolať 
rýchlu lekársku záchrannú službu.

Ťažká lokálna reakcia
Nadmerný opuch, ktorý môže byť až 

veľkosti mužskej dlane.

Ľahká celková reakcia
Druhý stupeň sa prejavuje generali-

zovanou žihľavkou, svrbením na celom 
tele a nevoľnosťou. 

Mierna celková reakcia
Príznakmi sú opuch mäkkých tkanív 

tváre, pocit úzkosti v hrudníku s napína-
ním na vracanie. Ovyklé sú aj závraty a 
bolesti brucha. 

Ťažká celková reakcia
Pridáva sa pocit sťaženého dychu s 

ťažkým prehĺtaním, zachrípnutím, za-
stretým hlasom, omámenosťou a stra-
chom zo smrti.

Anafylaktický šok
Nastupuje zmodrenie pier a prstov 

rúk, s poklesom krvného tlaku s ko-
lapsom. Výnimkou nie je ani pomočenie 
a bezvedomie.

Letná mora mnohých 
- uštipnutie hmyzom

» red
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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KLIMATIZÁCIE
za mimosezónne ceny!

w w w . k l i m a t i z a c i a . i n f o

0910 111 100
0905 744 062

predaj   montáž   servis

1
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• PODREZÁVANIE MURIVA
• ZOSILNENIE ZÁKLADOV
• DRENÁŽ PIVNÍC

Sťahovanie nosných stien oceľovými lanami alebo tyčami.
• REKONŠTRUKCIA DOMOV
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• PODKLADOVÉ BETÓNY
• OPRAVA A VÝMENA KANALIZÁCIE
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VLHNE Vám
dom?

Ševčovič 

0905 441 627 www.PodrezavamDomy.sk
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Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
AKCIA -30%
NA PRÁCU
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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.
0901 708 070

pkprenajom@gmail.com
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229 41
-8
4
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 7. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám skartovač-
ku, cena dohodou.Tel. 
0908880728
» Predám váhu decimalku 
do 200 kg 50e 0908151984

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim vari, tera, agzat 
bez vlečky. 0944634153

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Hľadám prácu ako mu-
rár, pomocný robotník.Tel. 
0949681196
» Ožehlím bielizeň u Vás 
doma v Malackách.Tel. 
0903759353

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Christian Marty riskoval svoj život a 
bol prvým človekom, ktorý prekro-
čil Atlantik na surfovej doske. O 19 
rokov neskôr bol pilotom nadzvu-
kového stroja Concorde, ktorý hava-
roval po vzlete a následnom požiari 
pri Paríži.

Posledné, čo pilot Christian Marty 
počul 25. júla 2000 o 16:43 hod. počas 
štartu z Paríža bolo: “Máte za sebou 
plamene, horíte…” V tej chvíli sa v 
pilotnej kabíne ešte neozval žiaden 
varovný signál, horela totiž palivová 
nádrž, ale to vtedy ešte nikto nevedel. 
Až o sekundy neskôr začali motory lie-
tadla strácať ťah. Let Air France 4590 
sa začal rútiť k zemi. Bola to prvá a 
jediná havária nadzvukového stroja 
britsko-francúzskej produkcie Concor-
de. Tenký Concorde so špičatým no-
som, nazývaný „lietajúca ceruzka“, a 
pre mnohých najelegantnejšie lietadlo 
všetkých čias, horel ako pochodeň. V 
tejto fáze štartu však už vzlet nebolo 
možné prerušiť. Concorde mal na pa-
lube100 cestujúcich, z toho 96 Nemcov, 
ktorí chceli byť v New Yorku za tri a pol 
hodiny a vyraziť na plavbu na jednom z 
plávajúcich luxusných hotelov po sve-
tových oceánoch.

Za smrť 113 ľudí (vrátane posádky a 
obetí na zemi) pri katastrofe pri Paríži 
podľa súdu bola zodpovedná americká 
spoločnosť Continental Airlines. Súd 
jej nariadil zaplatiť pokutu 200-tisíc 

eur a milión eur odškodné francúzskej 
leteckej spoločnosti Air France. Jedné-
ho z mechanikov Continental Airlines 
Johna Taylora odsúdili na 15 mesiacov 
podmienečne. Ostatných obvinených 
- nadriadeného mechanika Continen-
tal Airlines Stanleyho Forda, ako aj 
bývalého predstaviteľa francúzskeho 
leteckého úradu a dvoch konštruktérov 
Concordu - súd oslobodil.

Príčinou nehody z 25. júla 2000 bol 
podľa súdu kus kovu, ktorý odpadol z 
lietadla americkej spoločnosti na od-
letovú dráhu pred vzletom Concordu z 
parížskeho letiska Charlesa de Gaullea. 
Pneumatika kolesa lietadla po náraze 
naň začala horieť, explodovala a prera-
zila palivovú nádrž.

Je to síce “už” dvadsať rokov, ale 
pred nimi dala táto smutná udalosť 
drsnú bodku za jednou úžasnou érou 
civilného dopravného letectva.

“Máte za sebou plamene”

» red
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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

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok
sobota

9.00 – 18.00
8.00 – 12.00
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

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 - 19:0036
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

• 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
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková

19

7

6
78
9

1
26

9
6

4
72

6
34

71
9

83

9
8
7

S

U

D

O

K

U

0905 859 679

INZERCIA

63
-0
00
5

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

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

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii

Facebook: Kovošrot Vašin Čáry
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HLINÍK V CENE OCELEHLINÍK V CENE OCELEHLINÍK V CENE OCELE

Brány / Bránky / Ploty

Exteriérové
riešenia na kľúč

0907-798 926
0915-063 805

hafismalacky@gmail.com
www.hafismalacky.sk

0905 859 679
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Spoznajte novW svet elektrifikovanWch vozidiel Kia naaivo
PrJhte a zaaite s nami elektrizujTce momenty na KIA GO electric tour.
Vyuaite jedinefnT Fancu vyskTFaJ si naaivo najnovFie plne elektrickF
a plug-in hybridnF modely Kia, spoznajte vFetky ich vWhody, poslednF
trendy, inov?cie a technolOgie. KIA GO electric tour sa uskutofnJ v naFej
predajni. Nev?hajte a rezervujte si testovaciu jazdu na www.kia.sk alebo
priamo u n?s na niaFie uvedenWch kontaktoch.

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

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

www.kia.sk

31. 7. - 5. 8. 2020

Malacky Auto, MALACKY

NAVET0VTE KIA GO ELECTRIC TOUR,
OTESTUJTE ELEKTRIFIKOVAN, 
MODELY KIA A VYHRAJTE 
KIA e-Niro NA T=`DE1
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MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813

predajna@metiron.sk

www.metiron.sk

VEĽKÁ
LETNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ

A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Akumulátorová kosačka
STIHL RMA 339

Krovinorez
STIHL FS 55

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

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

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

á kosačka
39

mulátorový
átor
u

AKCIA

ZADARMO

druhý
akumulátor

AKCIA

ZADARMO

druhý
akumulátor

AKCIA
399.00

SET

AKCIA
469.00

SET

AKCIA
249.00

299.00

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2

v hodnote
29,90€

ZADARMO
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Tlačová správa 

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Ak sa počas letných potuliek Sloven-
skom ocitnete v blízkosti Trnavy, urči-
te nevynechajte návštevu tohto prvé-
ho slobodného kráľovského mesta a 
spoznajte jeho históriu originálnym 
spôsobom. Mesto Trnava totiž v lete 
spustilo novú GPS hru Záhada moc-
ného opasku, vďaka ktorej majú deti 
i dospelí možnosť zažiť stredovekú 
Trnavu netradične. Stačí dobre nabitý 
smartfón, pripojenie na internet a chuť 
vyraziť za dobrodružstvom.

K tomu, aby ste si mohli túto origi-
nálnu GPS hru zahrať,  vám postačí mo-
bilný telefón a chuť spoznávať históriu 
hravým spôsobom. Hra vás prevedie 
cez trnavské uličky k novovzniknutým 
sochám v životnej veľkosti, stretnete sa 
s nočnou hliadkou, so staviteľmi, hasič-
mi, zamilovanými študentami, kuruc-
kými vojakmi, žobrákmi i s mestským 
vrátnikom Portariom. „Každá socha 
prichádza z rôzneho storočia, ale všetky 
spája jeden príbeh a jeden stratený kľúč. 
Ide o kľúč od Dolnej Brány, ktorý stratil 
mestský vrátnik Portarius pri svojej ran-
nej ceste do práce,“ objasňuje Peter Ca-
gala, jeden z tvorcov hry a zároveň vedú-
ci úseku kultúry na Správe kultúrnych a 
športových zariadení mesta Trnava.

Čaká na vás dobrodružná cesta
Hra Záhada Mocného opasku neláka 

iba deti. Premiéry sa zúčastnili všetky 
vekové kategórie a jej princíp je jednodu-
chý. „Počas dobrodružnej cesty budete 
riešiť drobné úlohy, hádanky, budete 
chodiť i utekať. Zároveň zistíte mnohé za-
ujímavosti o výstavbe hradieb, rozmachu 
Trnavy, požiaroch aj dobývaní tohto krá-
ľovského mesta. A samozrejme, že vás 
na konci čaká originálne prekvapenie,“ 
pozýva Peter Cagala. „Úlohou hráčov je 
nájsť kľúč skôr ako do Trnavy pricvála 
jeden z najväčších pánov Uhorska – kráľ 
Ľudovít z Anjou,“ približuje Jana Pe-
kárková, scenáristka projektu. „Záhada 
Mocného opasku je plná farebných ilu-
strácií, animácií a prináša zaujímavé pi-
košky z dejín. Deti sa v hre dozvedajú, čo 
otláčali stavitelia do najstarších tehál, aj 
akou fintou sa husitskí vojaci prešmykli 
do mesta,“ dopĺňa J.Pekárková.

Hra sa spúšťa online
Ak si chcete hru zahrať netreba inštalo-

vať žiadnu aplikáciu. „Stačí si len zapnúť 
mobilné dáta a povoliť sledovanie GPS 
polohy, aby sme vás mohli navigovať na 
jednotlivé stanoviská“, vysvetľuje progra-
mátor hry Martin Polák. „Odporúčame 
nabiť si pred výletom do stredoveku ba-
terku na 100%, keďže hra má cez 40 scre-
enov,“ radí.

Na stránke hradby.trnava.sk nájdete 
základné inštrukcie k hre, potrebnú výba-
vu a štartovacie tlačidlo NOVÁ HRA, kto-
rým sa Záhada Mocného opasku spúšťa.

Výroba sôch nebola jednoduchá
Autorkou sôch, ktoré hrou sprevá-

dzajú je scénická výtvarníčka Naďa 
Salbotová. Jej úlohou bola nielen tvor-
ba výtvarných návrhov ale aj realizácia 
sôch. „V procese boli mojimi kolegami 
skúsení majstri Oto Prelovský a Tomáš 
Šimon. Bez nich by niečo tak technic-
ky náročné nemohlo vzniknúť,“ hovorí 
Naďa Salbotová. „Sochy sú vyrobené z 
viacerých materiálov – železných kon-
štrukcií vo vnútri, polystyrénu a vystu-
ženej škrupiny z cementového lepidla. 
Sú veľmi ťažké a vyžadujú si na mani-
puláciu naozaj fyzickú silu. Veľká vďaka 
patrí aj pánovi Štefanovi Prelovszkému, 
šéfovi dielne, v ktorej sme sochy vyrá-
bali a vytvoril mi úžasné zázemie na 

prácu,“ dodáva autorka sôch.

Na tvorbe hry sa podieľalo 
veľa kreatívnych ľudí

Mesto Trnava hru pripravovalo od 
júna 2019, kedy začali vznikať prvé mo-
dely sôch, scenár hry, kľúčový príbeh, 

stanoviská, úlohy pre hráčov, ilustrácie 
a grafika. Je napísaná hravým jazykom, 
a unikátna je aj zvukovou verziou, ktorú 
načítal herec, trnavský rodák Kamil Mi-
kulčík. Zvuková podoba hry poteší nie-
len rodičov s malými deťmi, ktoré ešte 
nevedia čítať, ale aj milovníkov audio 
kníh, ktorí si chcú prejsť trnavské hradby 
so slúchadlami, nerušení zvukmi a ruch-
mi mesta. Históriu Trnavy môžu interak-
tívne objavovať aj zahraničí turisti, pre-
tože je preložená a predabovaná. O jej 
preklad do anglického jazyka sa postaral 
Matej Juran a hra sa v angličtine volá 
The Mystery of Mighty Bell. Nadaboval 
ju írsky hudobník žijúci v Trnave Grae-
me Mark. Na jej tvorbe sa však podieľali 
aj ďalší šikovní ľudia. Historický námet 
má na svedomí Adrian Kobetič, ilustrá-
cie Ján Baláž, produkciu Ján Novák, Jana 
Pekárková, zvukovú réžiu Filip Hittrich.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zažite stredovekú Trnavu trochu inak

Vydajte sa hľadať stratený kľúč

V rámci hry sú po Trnave rozmiestnené sochy v životnej veľkosti.
foto autor martin hesko

Navštívte miesta kde 
sa písala história Malého Ríma 
Spoznajte Trnavu 
očami kráľov 
Nadšenci histórie i obdivovatelia 
kultúrnych pamiatok majú až do 
konca augusta príležitosť spoznať 
zákutia, kde sa písala história Tr-
navy a dozvedieť sa čosi viac aj o 
jej pokladoch.

Počas výnimočnej prehliadky Malé-
ho Ríma pod názvom Spoznajte Trna-
vu tak, ako ju zažili králi, sprievodca 
záujemcom predstaví rôzne pamiatky, 
zavedie ich na miesta, ktoré navštívili 
králi a porozpráva rôzne historické 
zaujímavosti, o ktorých mnohí možno 
ani netušili. Prehliadky sú bezplat-
né, budú sa konať vždy od pondelka 

do piatka so začiatkom o 10.00 hod a 
miestom stretnutia pred Mestskou ve-
žou. „Tento projekt sa každý rok teší 
veľkej obľube a sme veľmi radi, že sme 
ho mohli spustiť aj toto leto,“ hovorí 
Alexander Prostinák, zastupujúci vý-
konný riaditeľ oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Trnava Tourism. 
„Na podujatie sa netreba  nahlasovať 
vopred a prehliadky sú dokonca v slo-
venčine i v angličtine. Trnavu tak spo-
znáte očami kráľov a uvidíte, že tu nič 
nie je nemožné. Ani cestovať v čase,“ 
dodáva. Okrem týchto prehliadok sa 
každú nedeľu konajú počas mesiacov 
júl a august Potulky Malým Rímom v 
slovenskom jazyku. „Sprievodca sa s 
vami podelí o historické zaujímavosti a 
ukáže vám rôzne zákutia, kde sa písa-
la história tohto kráľovského mesta,“ 
uzatvára Alexander Prostinák.

Spoznajte miesta, ktoré navštívili 
králi.             foto zdroj Trnava Tourism

Osádzanie sôch sa nezaobišlo bez techniky.                            foto autor martin hesko

Výroba sôch prebiehala v dielni. 
foto autor peter cagala
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Reštaurácia - každý druhý stôl voľ-
ný. Racionálny, nie príliš dlhý je-
dálny lístok. Ceny dobré. Pri vstupe 
škatule s gumovými rukavicami 
veľkosti S a veľkosti XL. Viaceré dez-
infekčné dávkovače, všetko podľa 
predpisov.

Všetko splnené do bodky. Mnohé 
nemocnice by sa mohli prísť podučiť. 
A ak chcete použiť toaletu, musíte si 
obliecť masku. Všetci zamestnanci 
chodia okolo vášho stola s s plastovým 
chráničom pred ich tvárou.

Lenže! V reštaurácii sa akosi zle 
dýchalo. Správne, aj klimatizácia bola 
vypnutá, no na druhej strane, zas ne-
bolo ani len pootvorené žiadne okno, 
neexistovala možnosť prirodzene vet-
rať.

Ale - nariadenia, vyhlášky a pred-
pisy boli dodržané. Ibaže to, čo platilo 
v súvislosti s ochranou proti pandémii 
tento rok v marci, to už je doba kamen-
ná ochorenia Covid 19. Medzitým veda 
uskutočnila obrovský skok v poznaní.

Mnohí vedci poukazujú na to, že 
aerosoly hrajú hlavnú úlohu pri koro-
nových infekciách, ide o malé častice, 
ktoré vírusy môžu prenášať vzduchom 
dlhý čas, najmä v uzavretých miest-
nostiach bez prívodu čerstvého vzdu-
chu alebo ventilačných systémov so 
špeciálnymi filtram. A môže to mať 
veľký zmysel.Vo vnútri sa konali všet-
ky dobre známe udalosti, pri ktorých sa 

mnoho ľudí nakazilo z jedného zdroja. 
Rôzne párty, večerné prednášky, bi-
túnky, bane. Keď tisíce ľudí demonštro-
vali proti rasizmu pred týždňami na 
uliciachii, existoval veľký strach. Ale 
pretože to boli demonštrácie vonku, 
takmer nikto sa nenakazil. 

Zdá sa však, že tieto informácie ne-
prenikajú k tým, ktorí z nich majú robiť 
koncepty a následné opatrenia. Rozši-
rujte medzi svojimi priateľmi, že všade 
treba dlho a účinne a podľa možnosti 
nepretržite vetrať. Že otvorené okná 
dnes znamenajú spásu, kým klimati-
zácia je nákazovo vysoko riziková. A 
že nie je chyba to nevedieť, ešte done-
dávna to nevedeli ani samotní vedci. 
Chyba je to neskúsiť.

Od klimatizácie späť k vetraniu

» red (zdroj Der Spiegel)
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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 ...

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:
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STUPAVA

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

podrobnos� na www.krajn.sk

POSTAVTE SI
S NAMI

KOMPLET DOM
TOP CENY na všetko
a špeciálna cena na materiál

do základov Vášho domu
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

10
-0

12
2

0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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TEKOS, spol. s r. o.
Partizánska 1089/2
901 01 Malacky 

tekos@tekosmalacky.sk  |  0911 833 077

na dopravu (pre občanov)
na nové zákazky uzatvorené
a zrealizované v auguste
a septembri

Odpad likvidovaný
na oficiálnych
a legálnych skládkach
Všetky doklady potrebné
napríklad ku kolaudácii
Pristavenie do 24 hodín

LETNÁ AKCIA
NA ODVOZ

A LIKVIDÁCIU
ODPADU

10% ZĽAVA

7. augusta 1941       
zomrel Rabíndranáth Thákur, filozof a spisovateľ, nositeľ Nobelo-
vej ceny (* 1861).

Výročia a udalosti
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MIOSTEEL
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0911 566 799 0904 466 799
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797 16
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

STAVEBNÉ
PR˘CE

0910 620 160 0908 979 469
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Seniorville Jablonové
prijme

Základná zložka mzdy
930 € brutto / priemerná

mesačná mzda až do
1200 € netto

Viac informácií:
p. Suchánková
0918 634 251

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

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK  - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 

• VODIČ "C" -  od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie  
Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

Letná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie 
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Nástupný plat 750 € + príplatky
v zmysle zákonníka práce

PD Lozorno prijme 
PRACOVNÍKA

DO ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY

info: 0911 260 200

REALIZÁCIA RD NA KĽÚČ
OBKLADY, DLAŽBY, MOZAIKA, LAMINOGRESS, 
VEĽKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY, MONTÁŽ KAMEŇA,
TEHLOVÉ OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, OKRASNÉ MÚRY
ZATEPLOVANIE
REKONŠTRUKCIE
KANCELÁRSKYCH A BYTOVÝCH PRIESTOROV
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www.mapetstav.sk

Kuchyňa 442   //  0905 805 866  //  mapetstav@gmail.com

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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www.krtkozahorie.sk

ČISTENIE
KANALIZÁCIE
VÝVOZ ŽÚMP
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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• dosky
• fošne
• hranoly
• strešné laty
• stavebné rezivo
• krovy

PÍLAPÍLA
STUDIENKASTUDIENKA

PÍLA
STUDIENKA

0908 367 2270908 367 2270908 367 227

160 €
/m3

0905 859 679

INZERCIA

Ponúkli mi miesto ministra. Minuli sa 
kandidáti. Jedni kradli, ďalší odpiso-
vali a ostatní odmietli. Zobral som to. 

Mám veľkú kanceláriu a pod sebou 
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš-
ších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako 
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, 
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje-
ných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, 
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť 
na stretnutia s občanmi. 

Vo funkciách sú ľudia z firiem, s kto-
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú 
ako straky. Podľa presných schém - 
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr-
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem 
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam 
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi 
vysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi-
liónov na predražené služby sa nedajú 
vypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť 
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí 
sú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok 
na veľké odstupné. Pracujem od rána do 
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu 
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo-
lajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj 
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni 
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre 
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť 

obchody. Všade veľa masiek a falošných 
úsmevov. Volajú právnici, že som nepre-
dĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále. 
Skrachovaný politik analyzuje v archíve 
moju diplomovku. Ateista strihá moje 
staré videá z duchovných stretnutí. Tla-
čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem, 
tak každý deň vyhodia jedného hráča 
golfu. Ako v rukojemníckej dráme. No-
vinári prekrúcajú a komentujú moju 
prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný 
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodi-
ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem 
do úmoru a všetko na mňa padá. Padám 
aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi 
hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne 
unavený. Našťastie to bol iba zlý sen. 
Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do 
Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlap-
cami na lavičke pred Dobrým Pastierom 
a tešíme sa. Nemusí-
me robiť ministrov, 
nemáme veľké ba-
voráky, kancelárie 
a úradníkov. Máme 
iba slobodu ľudí, ktorí 
nič nemajú a nemu-
sia.

Stal som sa ministrom

» Ján Košturiak
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Žiadatelia o dotácie na nájomné, 
ktorí majú problémy s vypĺňaním 
žiadostí, nájdu od pomoc najnovšie 
v šiestich regionálnych klientskych 
centrách. So žiadosťami im priamo v 
centrách pomôžu pracovníci Slovak 
Business Agency (SBA). 

Pomoc pracovníkov agentúry môžu 
využiť napríklad podnikatelia, ktorí ne-
disponujú potrebnou technikou alebo 
majú problém s vyplnením formulára. 

Žiadatelia o nájomné, ktorí nema-
jú k dispozícii počítač, notebook alebo 
čítačku na elektronický podpis, budú 
môcť využiť technické prostriedky, kto-
ré pre nich rezort hospodárstva a SBA 
pripravili v klientskych centrách. S 
vyplnením žiadosti im poradia kvalifi-
kovaní pracovníci. V prípade, ak sa do 
klientskeho centra dostavia obe strany 
(prenajímateľ a nájomca), žiadosť o do-
táciu na nájomné je možné podať okam-
žite - spoločne na jednom mieste. Klient-
ske centrá sú pre žiadateľov k dispozícii 
v šiestich krajských mestách – Bratisla-
va, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bys-
trica a Prešov. „Aby mohli pracovníci 
SBA plynulo, efektívne a plnohodnotne 

pomáhať, odporúčame podnikateľom, 
aby si vopred preverili obsadenosť 
klientskeho centra. Samozrejme, môžu 
sa aj priamo telefonicky objednať na 
konkrétny čas,“ doplnil minister hospo-
dárstva Richard Sulík. Všetky kontakty 
a otváracie hodiny klientskych centier 
sú k dispozícii na adrese: https://najmy.
mhsr.sk/kontakty.html.   

O dotáciu na nájomné môžu žiadať 
podnikatelia, ktorí mali pre korona-
krízu zatvorené prevádzky alebo vý-
znamne obmedzili svoju činnosť. Rezort 
doteraz prijal takmer 4-tisíc žiadostí o 
dotácie, pričom vyplatených bolo zatiaľ 
1,5 milióna eur. Mechanizmus je po-
stavený na dobrovoľnosti - na dohode 
prenajímateľa a nájomcu. Dotáciu na 
nájomné možno poskytnúť vo výške, v 
akej bola poskytnutá zľava z nájomného 
na základe dohody medzi prenajímate-
ľom a nájomcom, najviac však vo výške 
50 % nájomného. Ak sa prenajímateľ a 
nájomca dohodnú na nižšej zľave, ná-
jomca bude mať možnosť zaplatiť zo-
stávajúce nájomné v rovnako vysokých 
mesačných splátkach do 48 mesiacov. 

Neviete ako žiadať o pomoc 
za nájomné za priestory?

» red zdroj MH SR
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

 8
5_

05
17

Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

www.simon-�eisch.de  I  job@simon-�eisch.de

BRAVČOVÁ PORÁŽKA 
V NEMECKU

PRÁCA PRE MÄSIAROV

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU

+421 944 995 400
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Prijmeme
predavačku do predajne

odevov (na TPP),
možnosť aj dôchodkyňa

mzda 580 € bru�o 
+ prémie

TEL.: 0908 120 859

Prijmeme do PP
do nášho kolektívu

na pozíciu: 

    
✔ kuchár/-ka
      vyučený s praxou
✔ pomocná sila
    do kuchyne
 nástup možný ihneď 
    Kontakt:

0905 802 157
Motel na vrchu
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PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA
Prijmeme pracovníkov (mužov, ženy, páry) 

na rôzne pozície:
OPERÁTOROV VÝROBY I MONTÁŽNIKOV
KONTROLÓROV KVALITY I VODIČOV VZV

ZVÁRAČOV CO2 I MONTÉROV ŽALÚZIÍ
Práca v Českej republike (Ostrava, Kolín, Praha, Mikulov)

Doprava a ubytovanie ZDARMA. 

Kontakt: 0918 493 960
Mail: mhruby.idelta@gmail.com
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P O N U K A  P R Á C E  

•práca na trvalý pracovný pomer
•nenáročná práca vhodná aj pre absolventa
•2 alebo 4 zmenná prevádzka
•doprava zabezpečená
•plat: 710 € v hrubom + 130 € dochádzkový
  bonus + 120 € halový bonus + gastrokarta
  v hodnote 3,83 €

Kreps s.r.o., Kláštorné nám. 66/4, Malacky
0948 124 702, krepssro@gmail.com

Prijmeme do APP Malacky ženy
na trímovanie
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PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
KUCHÁRA (1300 € + variabilná zložka)

NOČNÉHO STRÁŽNIKA (4 €/brutto/hod.)
Tel.: 0910 456 084
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €

mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542
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Byť spolu, možno iba tak, sedieť, 
lepšie aj rozprávať sa, tráviť spolu 
čas, nebyť sám. To platí pre každého 
človeka bez rozdielu veku.

Samotárov, ktorým ja fajn tak, ako 
sú, nie je na svete veľa. Človek je so-
ciálny tvor a potrebuje medziľudské 
kontakty. Aké je tajomstvo párov, ktoré 
spolu strávili desiatky rokov?

“Nie vždy všetko funguje dobre, 
ale aj tak sa cítime spolu šťastní. Nie je 
to šťastie, ako keď vyhráte v lotérii, tu 
ide skôr o to, že je to akási mimoriadna 
forma pohody”, hovorí starý rybár zo 
Sicílie o svojom vzťahu na dôchodku.

V dôveryhodnom partnerstve je 
druhé “ja” samozrejmosťou. Páry, kto-
ré zostali spolu desaťročia, nás často 
očarujú. Ten “druhý” je jednoducho tu. 
Nie je to tak, že partner vyžaduje stá-
le plnú pozornosť, ako je to v prípade 
novo zamilovaných. Je iba tu. 

Keď sa fáza mladého zamilovania 
skončí, zrazu si všimnete, že partner 
ani vlastne nie je taký dokonalý, ako 
ste si predstavovali, že tiež nepotrebuje 
impulzívne prejavy lásky. Teraz ho za-
čínate poznávať nie ako vysnenú lásku, 
ale ako potrebnú ľudskú bytosť. 

V našej súčasnosti dominuje ilúzia 

optimalizácie. Všetko sa neustále ob-
novuje, každá aplikácia potrebuje ak-
tualizáciu. Sme obklopení nálepkami 
údajne dokonalého sveta. 

Láska však nemá nič spoločné s op-
timalizáciou. Že vzťah by mal byť vždy 
lepší alebo odlišný, že človek by naprí-
klad mal viac komunikovať, športovať 
spolu alebo mať viac priateľov? Samo-
zrejme, že mnohé by mohlo fungovať 
lepšie. Partnerstvo však nie je akciovou 
spoločnosťou, ktorá neustále potrebu-
je nový program reštrukturalizácie. 
Vedieť, čo máte, pomáha viac, ako len 
predstavovať si, čo by ste mohli mať.

A ešte jedno - ide o pozornosť. Tú, 
ktorú niekomu venujete či tú, ktorá je 
venovaná vám. Bez nej to nejde. Ako sa 
máš? Čo práve robíš? Je dôležité si na-
vzájom klásť takéto otázky, počúvať je-
den druhého, hovoriť spolu a byť šťast-
ný, že stále ešte to “spolu” prežívate.

Dvaja sú viac ako jeden

» red  Podľa Die Zeit 

10
-0

16
3

OPERÁTOR VÝROBY
Ponúkame:
• Prácu v príjemnom, čistom a modernom prostredí
• Dobrý pracovný kolektív
• Stabilnú prácu v medzinárodnej spoločnosti
    PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS, S. R. O.
• Školenia
• Príspevok do DDS III. Pilier 
• Ročný bonus do výšky mesačného platu
• Príspevky zo Sociálneho fondu (poukážky, príspevky
    na školské pomôcky, atď.)
• Zabezpečená doprava do zamestnania (Záhorie)
• Jedáleň – stravné hradíte IBA 0,80 €
• NÁSTUPNÁ MZDA VO VÝŠKE 742 €/brutto + NAVIAC 
    MESAČNÉ BONUSY DO VÝŠKY 23% + DOCHÁDZKOVÁ
    PRÉMIA 60 € POČAS SKÚŠOBNEJ DOBY + všetky
    zákonom stanovené príplatky.

    PO SKÚŠOBNEJ DOBE VÁM MZDU AUTOMATICKY
    NAVÝŠIME A TO NASLEDOVNE:
    MZDA 793 €/brutto + MESAČNÉ BONUSY DO
    VÝŠKY 23% + 130 € DOCHÁDZKOVÁ PRÉMIA 
    + všetky zákonom stanovené príplatky

Kde nás nájdete? Spoločnosť PLASTIC OMNIUM AUTO
EXTERIORS, S. R. O. sídli v LOZORNE
Kontaktuje nás: shr-po-lozorno@plasticomnium.com
alebo nám zašlite Váš životopis poštou na adresu: 
Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r. o. , Lozorno 995,
900 55 Lozorno

PRIDAJTE SA DO NÁŠHO STABILNÉHO
MEDZINÁRODNÉHO TÍMU!!!
•  Hľadáte stabilné zamestnanie v príjemnom kolektíve?
•  Chcete čeliť novým výzvam?
•  Hľadáte prácu v čistom a bezpečnom prostredí?
•  Ak ste si odpovedali ÁNO, radi Vás privítame
     v našom tíme!
•  Hľadáme nových zamestnancov na pozíciu
     OPERÁTOR VÝROBY.
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• TLAČIAROV
• EXPEDIENTOV 
• ROBOTNÍKOV do výroby a expedície
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov
• KNIHÁROV - rezačov
• MECHANIKA polygrafických strojov

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

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

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

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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Prijmeme nových zamestnancov Prijmeme nových zamestnancov 
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pre dlhodobú prácu do Nemecka aj 
cez zimu
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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