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Týždenne do 27 450 domácností

Až stíchnu hlasy, zostane iba krik
PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

Burčiak

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
Po-So: 9-19, Ne: 10-19

Profesionálny predaj nehnuteľností
Ohodnotenie nehnuteľnosti
CERTIFIKOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR

✆ 0948 720 141

ČISTENIE

94-0128

0907 721 667, Malacky

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

16-0064

VÝVOZ ŽÚMP

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

16-0003

www.krtkozahorie.sk

KRTKOVANIE

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

KANALIZÁCIE

0915 879 349

51-0177

e-mail: hoozova@edrey.sk
12-ročná prax, viac ako 400 predaných nehnuteľností.

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

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými
skúsenosťami na trhu!

Záhorácka 12, Malacky

10-0001

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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10-0018

/panska konfekcia malacky

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

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

REALITY

KAMENÁRSTVO
0948 650 959

52-0009-1

(štvrtok

94-0128

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

od 20.8).

16-0122

0917 568 470

16-0252

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

0908 437 079

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

Najlepší výber KOTLOV

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

• čistenie kožených
sedačiek

ROZVOZ
ZDARMA!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

• upratovanie

10-0031

Potom neskôr sa akosi vytratili, všetko sme si začali robiť sami laicky, neodborne a nekvalitne, ale hlavne - lacno.
Teda, zatiaľ tie truhlice, stoly, odkvapy,
studne. Slepé črevo ešte nechávame
na chirurgoch, srdce na kardiológoch
a nádory na onkoloógoch. Zatiaľ. A
možno aj preto, že “je to zadarmo”. A že
lacnejšia možnosť pre nás ani neexistuje. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či
je naše zdravotníctvo, ktoré máme zadarmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to
niekedy inokedy.
Existuje taký už mimoriadne ošúchaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci
smutný a múdry - “až umrie posledná
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto mesiacoch mi stále chodí na myseľ predstava - “až stíchne posledný rozumný
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik,
bľabot”.
Kto dnes počúva vedcov, epidemiológov, lekárov, chemikov, biológov,
virológov? Ich hlasy zaznievajú čoraz
menej a čoraz viac ich nepočuť vôbec.
Myslím tých odborníkov, ktorí majú na
vyjadrovanie sa k téme oprávnenie z dosiahnutého vzdelania, praxe, výsledkov
svojich výskumov a práce. Kam zmizol
vedec Mistrík, kam sa podel “anjel” Krč-

méry? Umlčal ich nezrozumiteľný krik.
Krik tých všeumelcov, univerzálnych
truhlárov, klampiarov, vodárov, ale už
aj virológov a epidemiológov. Krik “kultivovaný” sociálnymi sieťami, internetom, a, samozrejme, skrytou či otvorenou propagandouextrémizmu.
Osobne nemám až tak veľmi rád
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho
tak, ako si vážim každého vzdelaného odborníka, ktorý rozumie tomu, čo
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štúdiom, praxou, poznaním - vlastným.
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme,
sme uprostred novej celosvetovej revolúcie, revolúcie krajného extrémizmu.
A Slovensko, samozrejme, za týmto
trendom nijako nezaostáva. Krajný
extrémizmus sa prejavuje revoltou,
založenou iba na potrebe ničiť, udierať, demolovať, odmietať, devastovať.
Presadiť inak absolútne nevýznamné
postavičky na pódiá pozornosti pre nemysliacich divákov.
S obavami sledujem, ako u nás
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušuje ma už iba krik. Ozaj, je
Zem naozaj guľatá? Nie
je to iba niečo, “čím nás”
klamú? My chceme svoju
plochú!!!
So želaním, aby ste
občas začuli aj hlasy - pekný týždeň
želá

16-0030

Zažil som časy, keď existovali truhlári, stolári, vodári, klampiari a
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci
remeselníci. S takými tými - “zlatými rukami”.

ing. kubaška
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Vyvrcholením aktivít školského
roka 20019/2020 bola konferencia o odpade, prepojenie myšlienk zero waste
z nášho enviromentálneho plánu, prezentácia našich žiakov o odpade a jeho
triedení, pán Hurban nám porozprával
o vodnom odpadovom hospodárstve a
záverečnou bodkou bola módna prehliadka oblečenia vyrobeného z odpadového materiálu. Počas celej akcie sa
podávali čerstvé potraviny v rozložiteľných pohároch a na pitie sa ponúkala
čerstvá voda. S prípravou konferencie
nám pomáhalo Rodičovské združenie
v Kuchyni, miestny Červený kríž, kolégium pod vedením žiačky Kataríny Baričičovej, všetci učitelia, ale aj priatelia
školy i rodinní príslušníci.
Konferencia sa stala pre nás akousi
oslavou spoluúčasti, ktorej v priebehu
celého školského roka predchádzali
rôzne aktivity. Z mnohých spomenieme
aspoň niektoré.
Tvorivosť žiakov a spontánny záujem prežiť netradičné dni sme si odskúšali v rámci Dňa jablka, kde sme
zapojili žiakov II. stupňa a pripravili
nádherné súťaživé dopoludnie pre žia-

kov I. stupňa.
Deň Zeme sme spojili so zberom
odpadu v okolí dediny a mapovaním
nelegálnych skládok. Vyučovanie priamo v teréne – mapovali sme syslov za
obcou, o ktoré sa pričinila organizácia
Daphné. Na hodinách enviromentálnej
výchovy sa žiaci stretávali so svetom
rastlín v teoretickej i praktickej rovine - vytvorili herbár identifikačných
kruhov rastlín a živočíchov, fotografií.
Naše envirocítenie sme ukázali aj pri
zbierke pre psí útulok v Malackách, kde
sme zozbierali veľa potrebných vecí pre
psíkov a vyrobili aj darčekové predmety pre darcov. Environmentálne témy
nerezonovali iba v novom predmete
v enviromentálnej výchove, ale aj na
iných predmetoch. Tento školský rok je
pre nás povzbudením do budúcnosti a
zároveň záväzkom napĺňať myšlienky
Zelenej školy i v budúcom školskom
roku. Zaslúšime si ocenenie Zelená škola? Všetci sme sa naozaj všetci snažili,
preto veríme, že obhájime titul Zelenej
školy.

Distribuujem AVON 0950 474 549
svihlad@gmail.com
katalóg zdarma

OPRAVY STRIECH
kvalitne • rýchlo • lacno
KONTAKT: 0903 427 569

POHREBNÉ
POISTENIE
pre všetkých
od 55 do 70 rokov
Lucia Habová • 0918 679 320

SME PRVÁ FIRMA,

» Ing. Renáta Černá (redakčne krátené)

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Stupava

Obdarujte vkusom
a kvalitou

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

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

od roku 1991

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

10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

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

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982

Stredné Slovensko
BB
KY
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Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

16-0045

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

10-0207

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Nie je tak dávno, čo sme sa v rámci
filozofie školského vzdelávacieho
programu zamýšľali nad smerovaním ZŠ s MŠ Kuchyňa. Poloha školy,
aktivity i záujem obhájiť titul Zelená
škola predurčili jej environmentálnu orientáciu.

10-0138

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

10-0139

redakcia:

Bude ZŠ Kuchyňa zelená?

41-0022

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

www.cistyodpad.sk

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Východné Slovensko

16-0249

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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10-0014

2

SLUŽBY

3

DOMÁCE POTREBY
Čaká nás obdobie
ie
zavárania

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

16-0273

Začal školský rok
k

85_0635 I 85_637

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

MALACKO
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Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví!

S tichou spomienkou
k
Tvojmu hrobu
chodíme, pri
plamienku
sviečky
za
Teba sa modlíme. Nič viac
Ti už nemôžeme dať, iba
kytičku a spomínať. Dňa 15.
9. 2020 si pripomíname 10.
výročie od smrti nášho drahého Alberta Júza. S láskou
a úctou spomíname.
Aj keď si odišiel a nie si
medzi nami,
v srdciach zostaneš stále s
nami. Dňa 16.
9. 2020 si pripomíname 3
roky, čo nás navždy opustil
náš drahý Vendelín Trankovič z Malaciek. Kto ste ho
poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. S láskou
spomína manželka Mária s
celou rodinou.
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

To sú len dve znamenia zo stoviek podobných. Mohol by som hovoriť aj napríklad o šokujúcich skúsenostiach z mojej súčasnej práce, to
znamená o skúsenostiach z ochrany
prírody a ľudí pred envirokriminalitou. Aj tam vidieť, že chod spoločnosti nejde tak, ako by mal. Tí, čo škodia,
sa neboja Boha, ani svetského práva.
Neprestávajú škodiť. Naopak, vyhrážajú sa a bránia nastoľovaniu práva.
Nejde to u nás od bezohľadnosti ku
empatii, od chamtivosti ku prajnosti,
od zločinu ku spravodlivosti...
... a čo horšie, nie je to len náš
problém, Svet stráca istotu. Do oblohy
trčí vyhoretá katedrála Notre Dame.
Niečo sa pokazilo, ale to otvára dvere
šanci. Ocitli sme sa v dobe, ktorej sa v
gréčtine hovorí kairos, doba zastavenia a hľadania nových ciest. V takejto
dobe je najcennejším ten človek, čo si

www.annastudio.sk

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

Dňa 9. 9. 2020
uplynuli 2 roky,
čo nás navždy
opustila naša drahá

IRENKA
DOBROVODSKÁ.
S láskou spomínajú dcéra Denisa,
vnuk Andrej a ostatná smútiaca rodina.

Z Tvojich očí žiarila
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.

» Ján Budaj

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy,
na ktoré tisíckrát denne spomíname. Márne ho
naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy
stekajú. Čas plynie, slzy vánok súší, no bolesť
v našich srdciach neutíši...

Dňa 16. septembra 2020
uplynie 10 rokov, čo nás opustila

ZUZANA BÁLKOVÁ,

Dňa 20. 9. 2020 si pripomíname
5. výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, dedka a pradedka

rodená Hrubá zo Suchohradu.

JOZEFA HAVRILLU zo Suchohradu.

S láskou spomínajú manželka, dcéry, synovia, vnúčatá a pravnúčatá.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomínajú manžel Jaro, syn Daniel, rodičia,
bratia Emil a Ľubomír s rodinami, krstné deti
Veronika s rodinou, Lukáš a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

» Kúpim staré auto alebo
motocykel, aj náhradné
diely, trofeje, všetko od motorizmu.Tel. 0903818122
» Odstránim autovrak, šrot,
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
» Kúpim doma robený
traktor-starý
samohyb.
0944963682
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

10-0038

Nedeľná mikroúvaha: Máme
problém, čím nemyslím iba opäť
sa vracajúcu pandémiu COVID19,
ani nedávny výrok sudcov...

10-0206

To, že sa rana
zahojí, je len
klamné zdanie, v srdci
nám bolesť
zostala a tiché spomínanie. Dňa 8. 9.
2020 uplynulo 40 rokov,
čo nás navždy opustil náš
drahý Mirek Nemec z Malaciek. S láskou a bolesťou v
srdci spomína celá rodina.

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

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

03

» Predám pekný veľký 3-izb
byt v centre Ma, čiastočne
zariadený, cena 121.000 € +
dohoda.Tel. 0903214185
» Predám 2-izb byt v Studienke.Tel. 0908761258

16-0001

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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0905 859 679

16-0018

SPOMIENKY

udrží zdravý úsudok a vnútorný pokoj, aby ho dokázal obhajovať. Všetky cesty sú spochybnené, ale z tej
križovatky treba ísť ďalej. Možno už
netreba toľko rozhnevaných boričov
chrámov, ako skôr ľudí, schopných
načúvania, rozvahy a obetavosti.
Začať sa s tým dá aj hneď, na
tomto hriešnom fóre. (Text vyšiel ako
status Jána Budaja na sociálnej sieti - pozn. red.)Nediskutujme s ľuďmi
iba preto, aby sme ich „obrátili“. Čo
ak ten, kto sa má obrátiť, sme my
sami? Neprijímajme názory od anonymných štváčov a nájomných podvodníkov. Nenechajme im otravovať
našu myseľ.
Načúvajme iba tým, ktorí sú pravdiví, sami sebe verní, tým, čo zaháňajú strach. Ak ostaneme pevní a istí
si tým, prečo žijeme, nerozhodí nás
pandémia, ani šokujúci súdny verdikt. My musíme
vydať svedectvo, a
to bez ohľadu na
okolnosti. Ideme ďalej...

16-0264

(Uverejnené s láskavým zvolením
ministra Jána Budaja pre REGIONPRESS)

10-0190

Občianska
riadková
inzercia

SLUŽBY

MALACKO
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KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen. sk
32-0099

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu.

RB-kampan-rodina_207x277_0820.indd 1

08/09/2020 09:45
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Digitálni otrokári

Občianska
riadková
inzercia
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Poskyt. ubyt. v RD MA.Tel.
0910418101
» Dám do prenájmu 1-posteľovú izbu v Ma, cena 150
€.Tel. 0903214187
» Prenajmem 1,5 izbový
slnečný byt v centre Malaciek.Tel. 0918950543
» Prenajmem zariadenú
izbu so soc.zar.v RD v Zohore, komfort.Tel. 0903361804
» Od 01. 10. 2020 prenajmem 1-izb byt v Malackách,
cena 370 € vrátane energií.
Tel. 0908729313
» Prenajmem 3 izbový byt
na Záhoráckej ulici v Malackách.Tel. 0905263947
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
» Kúpim starý dom 800
m2+, Rohožník, Malacky, Kostolište, Závod.Tel.
0910867213
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

Nedávno som bol na jednej schôdzi.
Experti na ministerstve diskutovali o
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj treba digitalizovať učebnice. Neviem síce
ako digitalizované učebnice pomôžu k
lepšiemu vzdelávaniu žiakov, ale viem
si predstaviť ako pomôžu niektorým
firmám k lepšiemu biznisu.
Neurológ Martin Stránský hovorí,
že “študenti, ktorí píšu a učia sa z kníh,
majú o tretinu lepšie výsledky ako tí, ktorí
sa učia cez obrazovku počítača.” Profesor
teológie Randall Smith z Hustonu hovorí
o výskume, kde študenti, ktorí v škole používali tablety, čítačky, počítače a laptopy
s prístupom na internet dosahovali oveľa
horšie výsledky z matematiky, prírodovedy alebo čítania ako ich rovesníci bez
týchto technológií. Existuje aj ďalšia analýza vývoja spoločnosti, ktorá uvažuje s
tým, že sa voľby budú vyhrávať pomocou
matematických algoritmov na internete
a demokraciu nahradí vláda bohatých
digitálnych firiem. Spoločnosť sa môže
rozdeliť na tri vrstvy - tých, čo vlastnia
digitálne technológie, tých, čo pre nich
pracujú a tých, ktorí budú zmanipulovaní
a zotročení.
Kedysi mali otroci na nohách ťažké reťaze, dnes majú vo vreckách karty

VEĽKÁ

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zariadenia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam
chodíme, s kým sa stretávame a komunikujeme, čo nakupujeme, akí sme, po čom
túžime, z čoho máme strach.
Digitalizácia je dobrá - nemusíme
rúbať stromy a vyrábať toľko papiera,
môžeme sa učiť na diaľku, ušetríme aj za
materiál a priestor na skrine so spismi,
hudobnými nosičmi, výkresmi a inými
dokumentmi. Našim deťom však nepomôžu ku šťastiu a lepšej príprave na život
tablety, digitálne knihy a internet, ale bezpečné prostredie, starostliví rodičia dobrí
učitelia.
Naši starí rodičia nemali počítače a
internet a možno ani také vzdelanie ako
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého rozumu, slobody a schopnosti prežiť aj v ťažkých podmienkach.
Ešte som nestretol
človeka, ktorého by
nasýtili digitálne zemiaky a našiel by
zmysel svojho
života v digitálnom svete.

JESENNÁ AKCIA

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

druhý
akumulátor

ZADARMO

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

AKCIA
399.00
SET

» Ján Košturiak
Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

07

» Predám panelovú garáž
22 m2 (pozemok v OV), Malacky - Juh, cena 12000 € +
dohoda.Tel. 0948091425

AKCIA
469.00
SET

AKCIA

druhý
akumulátor

ZADARMO

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

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

» Predám setoboxy 2 kusy
a satelit.Tel. 0907770291
» Predám 2-dverovú viacúčelovú skriňu (vešanie,
police), cena dohodou.Tel.
0908880728
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám ovos, pšenicu 18 € / 100 kg, Láb.Tel.
0908745587
» 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
» Predám pšenicu a jačmeň
18 €.Tel. 0902127914
» Predám zemiaky na zimné uskladnenie, cena 0,40
€ / kg.Tel. 0907287304
» Predám ovos, jačmeň, zemiaky, koreňovú zeleninu.
Tel. 0905695828
» Predám odstavčatá.Tel.
0905835768

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

63-17

09

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

www.metiron.sk

Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika
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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)

16-0129

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

AKCIA

6

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

16-0105

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

MALACKO
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náradia

  



NAČO
KUPOVAŤ
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drahé
náradie,
PRÍĎTE
SI
P
ho
h k nám
POŽIČAŤ



BluEvo
BluEvolution
82 mm
NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

datom@datom.sk
www.datom.sk

AKCIA

-61%

3x

10-0009

0911 690 217
0905 690 217
www.123pozicovna.sk

• -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

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

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

10-0209



CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

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

MA20-37 strana -
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Organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej
činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela
alebo výrobe programu, ak sa u nich nameria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek,
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších
aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len
osobám s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- odporúča sa zachovávať minimálne
dvojmetrové odstupy osôb v radoch,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,
- často vetrať priestory,

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám skartovačku, cena dohodou.Tel.
0908880728
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» KÚPIM VZDUCHOVKU
0910419469
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

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

16

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0940642703

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.

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb
ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO
PREDAJA POZEMKU
Obec Láb zverejňuje zámer predať časť o výmere 168 m2 z
pozemku parcely reg. „E“KN č. 671/1, druh pozemku ostatné
plochy,v celkovej výmere 63 673 m2, zapísaného na LV č. 2035 v
k.ú. Láb, oddelenej geometrickým plánom č. 35936304-53/2019,
vyhotoveným dňa 28.5.2019 GEODET MALACKY s.r.o., IČO:
35936304, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym
odborom, dňa 06.06.2019 pod č. 61-663/2019, ako parcela
registra „C“ č. 671/76, o výmere 168 m2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, spôsobom priameho predaja podľa §9a, ods.
1, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. Jánovi
Širokému, bytom Strakova 5, 811 01 Bratislava najmenej za cenu
vo výške stanovenej znaleckým posudkom. K schváleniu
kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok. Lehota na
doručenie cenových ponúk záujemcov je určená do 21.09.2020 na
adresu Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb v uzatvorenej
obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA KÚPU POZEMKU“,
poštou alebo osobne.

» red

ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

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

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

Frézovanie

komínov

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

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

ZĽAVAEZ

Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov

ER

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

INZERCIA

KLIMATIZÁCIE

0905 859 679

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

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

servis

0910 111 100
0905 744 062
www.klimatizacia.info
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10-0049

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903416726

16-0047

11

vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

10-0205

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Mgr. Vlasta
Hlaváčová
0911 310 555

- pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho
trvalý chod.
Opatrenie k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí ďalej zakazuje organizovať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000
osôb v jednom okamihu a v interiéroch
pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.
Dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov,
osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným
a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

16-0246

» Predám čierne morky
nosničky 17-týždňové a
brojlerové
kurčatá.Tel.
0911843568

So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

16-0251

Opatrenia pre umelecké predstavenia
a verejné kultúrne podujatia

16-0268

Občianska
riadková
inzercia

8

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

10-0012

8

SLUŽBY

9

33-0066

MALACKO

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

16-0270

Jesenné novinky

MA20-37 strana -
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

www.kia.sk

Zvl?dnete foko,vek.
Nov? Kia Sorento.

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
MAN, MERCED

EJ
NAE
V
`
I
U
DA J N
PRE

0917 466 250

16-0068

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

drevené brikety NESTRO
zo smrekových pilín a kôry, bez pridania chemických látok

185€ / 1 t
€
/ 10 kg
2,30
bez DPH

Studienka 29
0905 496 263, mik_san@centrum.sk

0904 466 799
10-0066

0911 566 799
Nov? Kia Sorento. Dostupn? aj vo verzii Hybrid.
Predstavujeme v?m Tplne novT Kia Sorento. Toto priestrannF 7-miestne SUV
kombinuje pohodlie a priestor s najmodernejFJmi technolOgiami - to vFetko
v kr?snom balenJ. Vyberte sa pohodlne kamko,vek s autom, ktorF je
pripravenF zvl?dnuJ foko,vek, fo v?m aivot prinesie na ceste aj v terFne.

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

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

16-0074

Kombinovan? spotreba paliva 6,4 - 6,8 l/100 km, emisie CO2 : 145 - 179 g/km. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

10-0040

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

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

SEPTEMBE

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

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

16-0238

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

MA20-37 strana -
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www.kamenarstvo-jablonove.sk

16-0066

30䝖/䜋;䜋36,"

10-0198

bez DPH

NAŠA BEZPEČNOSŤ / SLUŽBY

MALACKO
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Na vydieračské e-maily
nereagujte, ide o podvod!

16-0005

Jedálny lístok denné menu + rozvoz
www.gallcaffe.sk
U PAPKÁČA, roh Veľkomoravskej a Jánošíkovej ul. 4, Malacky

INZERCIA

0905 859 679

10-0173

» red

Výročia a udalosti
– turecké vojsko bolo definitívne porazené
v bitke pri Viedni.

12. septembra 1683

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

Malacky

Gen. M.R. Štefánika 36

0948 300 988

63-0005

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

63-0097

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

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

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

BENÁTSKE
STIERKY

Výročia a udalosti

slovenskí národovci pod vedením Štúrovcov založili vo Viedni prvú Slovenskú národnú radu, ako
najvyšší politický a vojenský orgán Slovenska.

17. septembra 1382

Mária Uhorská bol korunovaná za uhorskú
kráľovnú.

MA20-37 strana -

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY
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

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

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

16. septembra 1848

Veľké Leváre

16-0031

STROJOVÉ
POTERY

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

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

- objednávky obedov do 10:00 h
- večerný rozvoz od 14:00 do 20:00 h
DENNÉ MENU 4,20 €

11

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

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

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0015

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

pon - pia:
11 - 14 h

Ceny sú
vrátane DPH

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

10-0047

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

OBEDOVÉ MENU

ROZVOZ / 0919 488 012

CHUDÍK -

TEPOVANIE

www.plzenskahodovna.sk

ZNÍŽENIE
CIEN

Karol Mikláš

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

formou bufetových stolov
"zjedz, koľko vládzeš"

16-0036

HĹBKOVÉ

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

61-0222

Podvodníci zameriavajúci sa na
digitálne vydieranie svojich obetí opäť
vylepšili svoju taktiku. Bezpečnostná
spoločnosť ESET varuje používateľov
pred nepravdivými podvodnými emailovými správami, ktoré sa pokúšajú
vylákať výpalné od ľudí sledujúcich
pornografický obsah na svojich digitálnych zariadeniach.
Tentoraz prebieha e-mailová komunikácia v dobrej slovenčine, počet
obetí sa tak môže zvýšiť. Autor e-mailovej správy tvrdí, že si obeť nahral
pri sledovaní pornografického videa a
nahraté je aj samotné video, ktoré má
obeť sledovať. Vyhráža sa, že ak obeť
nezaplatí výpalné vo výške 950 eur v
digitálnej mene Bitcoin, zašle toto video všetkým kontaktom. Tvrdí taktiež,
že kontakty a video má vďaka tomu,
že si obeť infikovala svoje zariadenie
škodlivým kódom práve pri sledovaní
pornografie.
Tieto emaily sú podvodné a útoč-

níci v nich iba klamú a manipulujú.
Určite teda neplaťte výpalné. ESET vysvetľuje, že útočníci sa snažia zneužiť
nevedomosť obete tým, že jej podvodnú správu zašle akoby z jej vlastnej e-mailovej adresy. Adresu odosielateľa
však dokážu technickejšie zdatnejší
jedinci zmeniť relatívne jednoducho a
rýchlo.
Útočníci sa snažia od obetí vylákať
výpalné aj tvrdením, že na zaplatenie
majú len 50 hodín od otvorenia správy, a ak budú obsah výhražnej správy
s niekým zdieľať, video budú okamžite
distribuovať.
ESET odporúča, aby ste v takom
prípade zvážili zmenu hesla a pridanie
dvojstupňovej autentifikácie na daný
email, prípadne ostatné služby a kontá,
ktoré chránia rovnakým heslom.

10-0063

Podvodníci tvrdia, že vás nahrali
pri sledovaní porna, spoliehjajú sa
na moment prekvapenia a strach a
žiadajú peniaze.
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Regionálni hygienici
majú nové právomoci
Pandemická komisia vlády po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku odporučila regionálnym hygienikom v rizikových okresoch
Slovenska, kde v ostatnom období evidujeme rastúci trend výskytu ochorenia
COVID-19 (podľa semaforu oranžové
a červené okresy), aby na zamedzenie
jeho šírenia prijímali opatrenia nad rámec celoštátne platných opatrení.

NA PRENÁJOM

HALA 600 m

2

50 x 12 m, výška 4,5 m

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

HALA 250 m2

9,6 x 25 m, výška 3m

WC, kancelária, vhodné na skladovacie priestory

HALY

600 m2
250 m2

CESTA MLÁDEŽE

príslušných regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v SR.
Prijímanie lokálnych opatrení nad rámec celoplošne platných opatrení nebolo v
regiónoch so zhoršenou epidemiologickou
situáciou ojedinelé ani v ostatných dňoch.
K takémuto kroku pristúpil už napríklad
RÚVZ so sídlom v Michalovciach pre lokálnu epidémiu v okrese Michalovce. Cez leto
k tomu pristúpil aj RÚVZ so sídlom v Trenčíne pre vzniknuté epidémie v podnikoch
Ak sa regionálny hygienik rozhodne a v dôsledku rodinných osláv v okresoch v
na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou a
situácie túto kompetenciu uplatniť, môže Nové Mesto nad Váhom.
Stále platí odporučenie nosenia rúmedzi nimi byť napríklad zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúr- šok v interiérových verejných priestoroch,
nej, spoločenskej či inej povahy v čase od dodržiavanie dostatočného sociálneho
23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa s výnim- odstupu a pravidelné umývanie, resp. dezkou svadieb s celkovým počtom účastníkov infekcia rúk. Rovnako je dôležité vyhýbať
do 150 osôb, alebo zakázať hromadné podu- sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí
jatia, kde je v jednom okamihu viac ako 500 – pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej
prevencie sa odporúča aj vonku nasadiť si
osôb v exteriéri alebo 250 osôb v interiéri.
Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „V čase na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 tam len na nevyhnutný čas.
epidemiológovia plánujú, ak to epidemiologická situácia dovolí, prijímať opatrenia
prioritne na lokálnej úrovni, pretože sa
uplatňujú rýchlejšie, sú efektívnejšie a trefnejšie.“
Regionálni hygienici sa môžu rozhodnúť vydať opatrenia odporúčané Pandemickou komisiou vlády SR, alebo i ďalšie,
už v najbližších dňoch. Verejnosti preto
odporúčame sledovať webstránky miestne
» red
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CESTA MLÁDEŽE

NOVÝ
CINTORÍN

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

16-0021

10-0003

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960

MA20-37 strana -
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10-0015

MALACKO

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

41-0066

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0084

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA20-37 strana -
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
9. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

EKOOKIENKO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Kvalitu ovzdušia budú merať inšpektori
Envirorezort chce ešte na jeseň tohto
roka predložiť do legislatívneho procesu zmenu zákona o ovzduší a zákon
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

16-0005

promovať aj výmena kotlov na tuhé palivo za kotle na zemný plyn.
„Všetci sa musíme spojiť a tlačiť na
starostov a primátorov, aby využili platný
zákon, ktorým môžu obmedziť vjazd motorových vozidiel do určitých častí miest.
Kvalitu ovzdušia v slovenských kra- Majú ten nástroj v rukách, ale chápem, že
joch bude monitorovať 14 inšpektorov. to nie je populárne,“ povedal Budaj.
Počas ôsmich rokov sa budú snažiť priEnvirorezort chce ešte na jeseň tohto
spieť k zlepšeniu ovzdušia a priniesť rie- roka predložiť do legislatívneho procesu
šenie na zníženie znečistenia vzduchu. zmenu zákona o ovzduší a zákon o poUviedol to projektový manažér integro- platkoch za znečisťovanie ovzdušia. Buvaného projektu LIFE Gabriel Adamek daj chce splniť víziu klimatického prograspolu s ministrom životného prostredia mu do roku 2030. Bude si to podľa neho
Jánom Budajom pri príležitosti Svetového vyžadovať zvýšenie pokuty pre veľkých
dňa čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7. znečisťovateľov, transformáciu na menej
septembra.
znečisťujúce technológie a transformáciu
Noví manažéri kvality ovzdušia budú niektorých znečisťovateľov, na čo chce
takmer na celom Slovensku. Do projektu využiť fondy z Európskej únie.
sa zatiaľ nezapojil Bratislavský ani Nitriansky kraj. Inšpektori budú detegovať
problémy a následne pomáhať k ich odstráneniu, analyzovať znečisťujúce látky
a zisťovať, ktoré znečisťujúce aktivity sa
dajú obmedziť. „Primárne sme sa zamerali na lokálne kúreniská a dopravu,“ podotkol Adamek.
„Všetko bude závisieť od krajov, či
budú chcieť zaviesť reštrikcie, ktoré môžu
a nemusia byť populárne,“ povedal Adamek. Dodal, že v prvej fáze by sa mala
» red

Tankové pivo najvyššej kvality
Tradičná aj moderná kuchyňa

NA
PREDAJ
CEN
10-0212

A
DOHODOU

10-0208

HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM
NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952

Ford Transit 2,5D

• Valník
• 6 miest
• r. v. 1992
• 150 000 km
• EK + STK platná
do 3/2022
Tel.: 0903 576 340

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

MONTÁŽNIKOV na linkách výroby
prívesných vozíkov

H¾adám

zdravotnú sestru

do súkromnej zubnej
ambulancie v Malackách.
Hrubá mzda 800 EUR.

Základná mzda od 600,-EUR
Hrubá mzda
od 900,-EUR
10-0079

0905 632 250

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

SBS GUARDING s. r. o.

INFORMÁCIE O PRÁCI

príjme strážnikov na prevádzky

0905 44 81 83

v Malackách

v.berkovic@pongratz.sk

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

MA20-37 strana -

14

51-0015

0907 211 797

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.
63-0083

41-27-3

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

ZAMESTNANIE

MALACKO

15
A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

NÁSTUP IHNEĎ

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

www.konstrukter.sk

OPERÁTOROV CNC strojov a ZVÁRAČOV
Základná mzda od 650,-EUR
Hrubá mzda od 1.000,-EUR

INFORMÁCIE O PRÁCI

0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

SBS GUARDING s. r. o.

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Bezplatná infolinka
0800 500 091

0905 859 679

MUŽOV, ŽENY, PÁRY:

v Stupave

36-0002

TEL.: 0908 120 859

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

KŠX-Delta príjme

príjme strážnikov na prevádzky

32-00109

na TPP
(možnosť aj dochodkyňa)
Mzda: 580 € brutto
+ prémie

MZDA OD 850 €
DO 1300€

VÝROBA KÁBLOV
NA AUTOBATÉRIE

Základná mzda: 20.000 KČ NETTO/ mesačne
Miesto práce: Mikulov, ČR.
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0918

493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

IKEA Industry o.z. Boards v Malackách hľadá

85_0627 I 61- 0227

predavačku

PRACUJ
U NÁS v ČR

INZERCIA

51-0015

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

Prijmeme

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

85_0605
FSAFF

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

94-0133

• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - od 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie

skúsených kandidátov na pozíciu

Elektroúdržbár Back up
Elektroúdržbár Back up zabezpečuje kvalitné prevedenie údržby a opráv
elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení, diagnostikuje poruchy
a kontroluje stav a činnosti elektrických zariadení, výrobných liniek,
strojných a technologických zariadení.

75-11

Ak Vás pozícia zaujala, pošlite nám svoj životopis na e-mail:
maria.polakova1@inter.ikea.com

16-0272

• Týždenný pracovný čas 37,5 hod.
• Základná mzda: 6,05 EUR/hod. brutto + príplatky
• Príspevok na dopravu, príspevok do DDS, dotovaná strava, zimný darček

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

PONUKA ZAMESTNANIA

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

Pracujte u nás na pozíciach

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

VODIČ VZV

Pracovná pozícia:

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR vo VÝROBE

» Miesto výkonu práce: MALACKY, Priemyselná ulica
» Nástupná mzda: 700,- € brutto, výrazné navýšenie
po skúšobnej dobe: 892,- € brutto, dochádzkový
a mesačný bonus + ostatné benefity
» Moderné pracovné prostredie

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ

» Stravovanie vo vlastnej jedálni
» Práca vhodná pre mužov aj ženy
» Dlhodobá a stabilná práca na
hlavný pracovný pomer
» Viaczmenná prevádzka

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

7 – 10 € / h

10-0030

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

Doprava zabezpečená zo smerov: 1. Brodské – Čáry – Šastín-Stráže- Kuklov – Borský Svätý Jur
– Sekule – Moravský Svätý Ján – Závod – Veľké Leváre – Malacky • 2. Senica – Jablonica – Cerová –
Prievaly – Pl. Peter – Pl. Mikuláš – Pl. Podhradie – Sološnica – Rohožník – Kuchyňa – Pernek - Malacky

MA20-37 strana -
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10-0175

ia-kariera.sk@ideal-automotive.com | www.ideal-automotive.com
IDEAL Automotive Malacky, s.r.o., Priemyselná 6000, Malacky

ZDRAVIE / SLUŽBY
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

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

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

10-0075

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0090

SK.ABAINNOVATOR.COM

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

32-0001-3

0918 726 754

Kritériá
pre spoluprácu :

MA20-37 strana -
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