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Týždenne do 27 450 domácností

V čakárni

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

U lekára, na poliklinike. Chodím v kania na čelo. Zjavne tak inteligentná,
poslednom čase často. Našťastie nie ako odmietačka pravidiel. Alebo nariaso sebou, ale ako “asistent”, sprie- dení. Alebo empatie a ohľaduplnosti vyberte si.
vod dôchodkyne na vozíku.
To však už vidí sestrička z ambuV súčasnosti mimoriadne ohroze- lancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žianého človečenského druhu. Nechodí da sestrička osobu v plnej čakárni. Tá
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spo- však nič. Tak sestrička volá ochranku
ločenské rozptýlenie”, ako sa to často o budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vra- budete dodržiavať pravidlá, inak nevieť. Chodí tam pre vek a pre choroby, máte nárok na ošetrenie a budete opämedzi nimi aj onkologické a diabeto- tovne vykázaná z polikliniky.”
Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďakologické, v kombinácii s kardiatickými.
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii vali všetci prítomní. Keby si tak so všets pandémiou je presun takejto osoby na kými nespratníkmi raz navždy dokázaverejnosti mimoriadnym ohrozením jej la poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich
nejaké “ochranky” vyviedli zo spoloani nie zdravia, ale života.
V čakárni sedí aj tridsiatnička, s čenstva civilizácie. Ak to nespravíme,
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto tak si musíme verejne priznať, že anarvie čítať a počúvať vie, že do uzavretých chia zvíťazila nad demokraciou a to
priestorov s nutným pohybom verej- je začiatok rozkladu celého právneho
nosti sa vstupuje s riadne nasadeným systému. Alebo vie niekto o
krytom tváre.
nejakých zákonných norPán, asi vo veku 50 ju upozorní, mách, ktoré je dovolené a
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.” tolerované nedodržiavať?
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí
Mimochodom, to ťu- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podo- kanie na čelo - znelo to
be toho, že pravidlá dotyčná ignoruje naozaj veľmi duto.
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť
S pozdravom
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a súhlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

zo smrekových pilín a kôry, bez pridania chemických látok

Studienka 29
0905 496 263, mik_san@centrum.sk

Záhorácka 12, Malacky

Po – Pia: 11.00 – 15.00, So: 9.00 – 12.00

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

Vykonávame
všetky druhy
STAVEBNÝCH PRÁC
IZOLÁCIE STRIECH
OPRAVY DOMOV
za výhodné ceny

10-0047

VÝVOZ ŽÚMP

KANALIZÁCIE CHUDÍK -

www.krtkozahorie.sk

www.cistyodpad.sk

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

10-0014

ČISTENIE

16-0003

0915 879 349

NONSTOP
0908 151 982

16-0036

52-0130

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

ČISTENIE

16-0030

16-0005

KANALIZÁCIA?

So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí
Mgr. Vlasta
Hlaváčová
0911 310 555

www.annastudio.sk

Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432
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10-0038

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

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

16-0246

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

Po-So: 9-19, Ne: 10-19

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

KRTKOVANIE

Telefonické objednávky

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

ODPAD?

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

www.malackaplzenka.sk
0948 077 066

Karol Mikláš

TEPOVANIE UPCHATÝ

KANALIZÁCIE

16-0122

Burčiak

HĹBKOVÉ

10-0001

Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

1. Rozvoz od 11:00

Ý

0908 437 079

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými
skúsenosťami na trhu!

So-ne od 10:00 do 21:00

POSLEDN

• čistenie kožených
sedačiek

KAMENÁRSTVO

0902 272 708

Vy nemôžete k nám, ideme my k vám!

10-0198

bez DPH

52-0009-1

bez DPH

1. Rozvoz od 10:00

DONÁŠKA MALACKY ZDARMA!

• upratovanie

205€ / 1 t
€
/ 10 kg
2,40

Po-pia od 8:00 do 21:00

Malacká Plzeňka, Jesenského 3, Malacky

ing. kubaška

drevené brikety NESTRO

Objednávka na osobný odber alebo donášku

Kompletná ponuka na
www.malackaplzenka.sk

94-0134

Najlepší výber KOTLOV

FARMÁRI / SLUŽBY

2

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
DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

16-0008

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo
• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

OBCHODNÝ PRIESTOR 70 m2
• Malacky
NA PRENÁJOM
• novostavba

» red

Stupava

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

OČNÁ OPTIKA

• na autobusovej a vlakovej stanici
0905 320 755, orionrent@centrum.sk

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

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

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
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Tn
TT
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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

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

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

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

Máte záujem o
predaj
nevysporiadaného podielu
na byte, dome alebo pozemkoch?
Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

Stredné Slovensko

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
objednajte si termín:
0918 734 397

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

ZNÍŽENIE
CIEN

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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.
www.oftalens.sk
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63-0005

InzercIa

Chovatelia hospodárskych zvierat a
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby tak môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur.
V rámci prvej výzvy, ktorá bola
uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247 žiadostí v celkovej výške
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na
nedočerpanie alokovaných finančných
prostriedkov na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci
vo forme úľav na environmentálnych
daniach „Zelená nafta“, dnes vypísala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je
možné predkladať do 13. októbra 2020.
Výzva je určená pre oprávnených žiadateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.
Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci v rámci opatrenia „Zelená nafta“
sa predkladá prostredníctvom systému ITMS2014+, ktorý je dostupný na
webovom sídle http://itms2014.sk/.
Tento elektronický proces odbremení
žiadateľov od administratívy, znižuje
chybovosť pri žiadostiach a zároveň
urýchľuje procesy spracovania žiados-

16-0289

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

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadatelia nemusia podávať množstvo tlačív,
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych
databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude
priamo čerpať stavy hospodárskych
zvierat a podporované plodiny zasa
z Integrovaného administratívneho a
kontrolného systému (IACS). Všetky informácie o žiadostiach na „Zelenú naftu 2020“ sú zverejnené na webstránke
PPA https://bit.ly/36EOaW3.
„Zelená nafta“ je systémová štátna
podpora v agrosektore, ktorú štát spustil v roku 2019. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky. Oprávnení žiadatelia môžu z tohto opatrenia
získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej
výroby.

16-0251

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila druhú výzvu
na predkladanie žiadostí v rámci
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cieľom dočerpania všetkých alokovaných finančných prostriedkov na
túto štátnu pomoc.

52-0125

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

41-0015

redakcia:

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?

Ceny sú
vrátane DPH

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

MALACKO

ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459
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Objednávka na osobný odber alebo donášku

Po-pia od 8:00 do 21:00
1. Rozvoz od 10:00

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

So-ne od 10:00 do 21:00
1. Rozvoz od 11:00

Kompletná ponuka na
www.plzenskahodovna.sk
www.plzenskahodovna.sk
0948 656 456

10-0205

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

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

16-0285

Vy nemôžete k nám, ideme my k vám!

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
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

Telefonické objednávky

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
0905 621 229

16-0005

DONÁŠKA MALACKY ZDARMA!

16-0053

Plzeňská Hodovňa, Pribinova 16, Malacky

Ponúkame
možnosť
bezplatného
uskladnenia
kvasu v našich
priestoroch

prijíma objednávky na sezónu
2020/21. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 100 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

63-099

GBELSKÁ PÁLENICA

DOMÁCE POTREBY
MALACKY

UŽ V PREDAJI

Gen. M. R. Štefánika 9

ROZŠÍRENIE
ROZVOZU:

AKCIA

PRI NÁKUPE
NAD 20 €

DARČEK
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10-0242

0902 397 436
0915 587 392

16-0303

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

GAJARY • JAKUBOV
VEĽKÉ LEVÁRE

KULTÚRA / SLUŽBY, SPOMIENKY

Formulár pre kultúru a kreatívny
priemysel je zverejnený

SPOMIENKY

Ministerstvo kultúry zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie
ekonomických dopadov pandémie
COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto,
ponúknite.Tel. 0905218938
» Odstránim autovrak, šrot,
bezplatne.Tel. 0907374235
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606

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

Kto Ťa poznal,
spomenie si.

» red

Výročia a udalosti
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bojovej lode, na hladinu Dunaja

Dňa 19. októbra 2020 uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustila

19. október 1930

JANKA LEITNER-FLAMÍKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry Nicol, vnúčik
Patrick, Vaness, manžel, rodičia, sestra
Yvett s rodinou.

Sú vety, ktoré jej už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
A
AKCI • 2-hrob od 1300 €

Dňa 17. 10. 2020 uplynulo 15 rokov,
čo nás opustila láskavá a milujúca
manželka, mamička a babka

OKTÓBER

MARGITA BÍLKOVÁ, rod. Včelková

zo Závodu.

S láskou a úctou spomína manžel, dcéry a syn s rodinami.
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.

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

AKCIA 2020

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1390 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €

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

0910 902 635•0905 323 022
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ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

všetky
kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

20. októbra 1973

Výročia a udalosti

otvorenie budovy opery v Sydney, Austrália.

21. októbra 1986 Marshallove ostrovy
vyhlásili nezávislosť.

16-0066

» Predám Peugeot 106 nafťák, r.v. 1994, pojazdné,
garážované, + zimné pneu,
cena 150 €.Tel. 0908155717
» Predám W Fox 1,2 r.v.
2006, km 70500, STK EK do
jún 2022, autorádio s CD,
alarm, zimné pneu na diskoch, plus predám šípové
gumy protektor TZK4.Tel.
0915164194

Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli. S láskou spomína
manželka a dcéry s rodinami.

16-0304

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

Dňa 19. októbra 2020 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatko, dedko a pradedko
JOZEF GAJDA.

www.kamenarstvo-bocan.sk

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 suší,
no bolesť v našich srdciach
neutíši... Dňa 23. 10. 2020
si pripomíname 2. výročie
úmrtia nášho drahého Vladimíra Kočíška zo Sološnice. Spomínajú syn Marek,
Patrik a Vladimír s rodinami
a celá rodina.

Národnej rade SR by mal nadobudnúť
účinnosť od 1. novembra tohto roka.
Prípadné otázky k formuláru treba
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k
dispozícii počas pracovných dní od 12.
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.
Sprievodné video k spusteniu formulára nájdete na FB stránke ministerstva
kultúry.
Formulár je uvedený na webovej
stránke MK SR.

63-0008

V nebeskom
raji
pokoj
večný maj,
buď našim
anjelom na
zemi a nás
chráň. Dňa 18. 10. si pripomíname 6. výročie úmrtia
manželky Oľgy Ježekovej z
Malaciek. S láskou spomína manžel, sestry a brat s
rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.

Záujemcovia ho nájdu na webovom
sídle ministerstva pod odkazom Formulár.
Na základe formulára získa Ministerstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta
o finančných stratách v jednotlivých
oblastiach nezávislej kultúry a aj o počte ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. Tieto informácie budú
dôležité na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému
ministerstva kultúry. Dodanie údajov
pomôže zároveň zistiť štruktúru pracovníkov a pracovníčok v kultúrnom
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo
kultúry preto vyzýva všetkých, aby formulár vyplnili do 19. októbra.
Finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia
COVID-19, umožní MK SR poskytovať
nový zákon o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento
týždeň schválila vláda a po schválení v

AKCIA na farebné zákryty

Dňa 18. 10.
2020 si pripomíname
4. smutné
výročie úmrtia Milana
Hedbávneho z Veľkých
Levár. S úctou a láskou na
neho spomínajú rodičia,
brat Jozef s rodinou, sestra
Darina s rodinou, sestra
Helenka a Vlado. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Neúprosný osud
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov
a spomienky nám ponechal.

10-0240

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0301

4

SLUŽBY

5

33-0073

MALACKO

~ Komplexné pohrebné a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých

94-0134

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

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

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk
16-0048

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

Z PVC FÓLIE
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0915 645 146
www.izoldetail.sk

5

10-0225

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

FARMÁRI / SLUŽBY

Prasacia amnestia

Občianska
riadková
inzercia
» Kúpim motocykel jawu,
čz aj terénnu, a náhradné
diely.Tel. 0907374235
» KÚPIM SIMSON ENDURO,
ELECTRONIC AJ POKAZENÝ
0915215406
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

» Predám 3-izb byt s veľkou logiou, Ma, Malé námestie, cena 125.000 €.Tel.
0915723846
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu 1-posteľovú izbu v Ma, cena 150
€.Tel. 0903214187
» Prenajmem 1izb byt v centre Malaciek, 0903452315
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

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

Najčítanejšie regionálne noviny

VEĽKÁ

Slovenským chovom ošípaných hro- hodnotené ako hazardovanie s potravizí smrteľné nebezpečenstvo od ne- novou bezpečnosťou Slovenska.“
Celý postup registrácie nájde
disciplinovaných chovateľov. Ide o
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a vlastník na web stránke Plemenársvoje chovy nezaregistrovali.
skych služieb, kde si treba stiahnuť
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho poTo znemožňuje kontrolovať, či tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a pourobili všetky opatrenia pred šírením travinovej správe a potvrdené poslať na
vírusovej nákazy afrického moru oší- Centrálnu evidenciu hospodárskych
paných (AMO). Slovenská republika zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovatdnešnému dňu evidujeme 298 pozitív- -farmu-a-zvierata/
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov
Ak sa majitelia chovov zaregistrujú,
v chovoch domácich ošípaných v okre- nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, sankcie. Štátna veterinárna a potraviKošice-okolie, Rožňava, Rimavská nová správa SR dnes posiela list všetSobota a Vranov nad Topľou. Na Slo- kým starostom na Slovensku, v ktorom
vensku chováme viac ako pol milióna ich vyzýva, aby informovali občanov.
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľkých farmách. A práve tieto musí krajina ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na
úrovni len 37 percent.
V súvislosti s prasacou amnestiou
minister Ján Mičovský zdôraznil:
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov
ošípaných, aby využili prasaciu amnestiu a najneskôr do 23. októbra 2020
bezplatne zaregistrovali svoje chovy.
Ak tak neurobia, ich správanie bude
» red

JESENNÁ AKCIA

NA VŠETKY

MOTOROVÉ PÍLY
MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 180

BALÍČEK
ZADARMO
• náhradná reťaz
reť
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

30

cm

31,8 1,4
cm

3

kW

4,1
kg

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 251

• náhradná reťaz
reťa
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

11

» Kúpim rôzne starožitnosti, staré hodiny, mince, fotografie, trofeje.Tel.
0903416726

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

35

63-17

cm

KONSAD s.r.o.

45,6 2,2
cm3

kW

4,8
kg

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 362

40

~ 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)

cm

59

cm

3

3,5
kW

5,6
kg

AKCIA

799.00

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

KONSAD

www.metiron.sk

Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

MA20-42 strana -

449.00

• náhradná reťaz
a lišta
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

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

AKCIA

BALÍČEK
ZADARMO

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

16-0129

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

249.00
BALÍČEK
ZADARMO

09

» Predám ovos, pšenicu 18 € / 100 kg, Láb.Tel.
0908745587
» Predám ovos, jačmeň, zemiaky, koreňovú zeleninu.
Tel. 0905695828
» 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 ovos.
Tel. 0903770577
» Predám andulky modré,
zelené, aj výstavné, rosela
pestrá, králiky nitran.Tel.
0904323771
» Predám pšenicu, jačmeň,
ovos, malé balíky sena a
slamy, konzumné zemiaky na zimné uskladnenie
žlté, červené a drobné.Tel.
0918355461
» Predám ošípané od 150
do 180 kg.Tel. 0944682112
» Predám zemiaky na zimné uskladnenie žlté a ružové bal 25 kg, cena 0,48 € /
kg a drobné cena dohodou.
Tel. 0915957746

AKCIA

6

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

16-0105

6

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

Príprava domu na zimu
my či potrebné množstvo “polystyrénu”. Kto čo má.
Pivničné okná opäť zavrieme, ale
necháme pivnicu odvetrávať sa, aby
zbytočne nevlhla.
Okrasné muškáty pomaly presťahujeme dnu do tmavých chladných
Čoskoro stromy zhodia svoje listy a priestorov. K “ruke” si pripravíme oprakeď sa to stane, treba vytiahnuť rebrík venú lopatu - skontrolujeme, či nie je
a dobre očistiť odkvapy. To isté platí rozsušená, odhŕňač snehu a ak máme
pre odvodňovacie rigoly a iné “zvo- miesto, je dobré si pripraviť aj kýblik s
dy” dažďovej vody. Za starých čias pieskom na prípadnú poľadovicu, ktogazdovia na jeseň čistili aj priekopy a rá nám už môže vo vyšších polohách
môstiky pred svojim bránkami. Samo- hroziť. Je toho samozrejme ešte oveľa
zrejmosťou pred vykorovacou sezónou viac, ale predpokladajme, že dobrý
je revízia dymovodov, komínov. Treba gazda vie, čo robiť v tomto období má.
iba pripomenúť, že v prípade nešťastia, Za zmienku ešte stojí kontrola dverí a
ak sa nemáte poisťovni ako preukázať okien, či cez ich, najmä staršie rámy,
takouto odbornou kontrolou, z poistky prievanom neuniká príliš veľa tepla.
po prípadnom požiari nedostanete nič. Na trhu je dostatok vhodných tesnení.
Tí, ktorí kúria stále ešte rozšíreným
spôsobom - plynovými radiátormi v
každej miestnosti, by mali minimálne
od pavučín a iných naviatych nečistôt
očistiť stenové prieduch na odpadový
spálený vzduch, či na čerstvý, prichádzajúci zvonka.
Po pozornom stočení hadíc tak, aby
nezostali cez zimu v nejako mieste zalomené, venujeme pozornosť vodovodnej šachte. Certifikované zariadenia sú
garantované do mrazu mínus dvadsať,
väčšinou, ale vieme, že v našich končinách bývajú mrazy aj oveľa tuhšie. Ako
izolácia proti nim pomôže stará bunda,
» red
vrece naplnené lístím, alebo balík sla-

-61%

3x

~ inštalačný materiál (voda ÚK, plyn)
~ hutný materiál
~ kotly
~ ohrievače vody
~ kanalizácia
~ digestory
~ kúpelňa - možno aj Vaša
PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

BluEvo
BluEvolution
82 mm
NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

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

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

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
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16-0302

AKCIA

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

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

16-0106

Zdá sa, že tento rok sa jeseň predstavila čosi skôr, ako sme boli zvyknutí.
Prichádzajúce chladné noci s teplotami blížiacimi sa k nhule nás priam
upozorňujú na práce, ktoré treba ešte
do zimy stihnúť.

7

10-0009

MALACKO

KULTÚRA / BÝVANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

Múzea a galérie otvorené,
živá kultúra online

» Kúpim vreckový nožík
Dukla Sarajevo, volať večer.
Tel. 0347784101

Ústredný krízový štáb prijal prísnej- stvu kultúry poskytovať finančnú pošie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu- moc formou dotácií nový zákon, ktorý
je aktuálne v parlamente.
júcu pandemickú situáciu.
Pri nových opatrenia MK SR presa„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k dilo, že umelecké súbory môžu aj počas
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie zákazu hromadných podujatí skúšať a
cestovania, mobility a spoločenských prinášať divákom predstavenia online.
Múzeá, galérie a knižnice podliekontaktov účinne zníži šírenie ochorenia COVID-19,“ uviedla ministerka kul- hajú opatreniam ako prevádzky - na 15
túry Natália Milanová s tým, že podľa metrov štvorcových jeden návštevník.
Výnimku z nosenia rúška majú
Úradu verejného zdravotníctva sa COVID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os- umelci a účinkujúci pri produkcii hratatných dňoch zasiahol športové kluby, ných a dokumentárnych filmov.
umelecké súbory, školy, či pracoviská.
Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa„Avšak každý z nás môže pomôcť huje ani na tlmočníkov posunkového
- obmedzením cestovania, mobility a jazyka.
spoločenských kontaktov, čo je aj cieBuďme rozumní a solidárni. Krízu
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu sa nám podarí prekonať len spoločne.
s organizáciami v kultúrnom a kreaObmedzenia mobility začali platiť
tívnom priemysle preukazujeme spo- od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedemlupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ dňový kĺzavý medián nových prípadov
dodala ministerka Milanová.
neklesne pod 500.
Už v novembri umožní minister-

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
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
» Naučím hru na klavír v
Ma, dospelých aj deti.Tel.
0902307680
ZOZNÁMENIA
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 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.

» red

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

A J E TO !

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

ZĽAVY

0903 150 740, 0905 4700264
264

až

-50%*

-38%*

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

až

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

až

-35%*

-40%*

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

STROJOVÉ
OMIETKY

Pezinská 56, 901 01 Malacky
Mobil: +421 903 204 543
E-mail: malacky@stavmat.sk

www.stavmat.sk/akcie
MA20-42 strana -

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

VŽDY NAJVÝHODNEJŠIE

až

8

10-0049

ER

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

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

16

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0940642703

ZĽAVAEZ

16-0084

» Predám sústruh na kov
plus nože TD 800 mm.Tel.
0915164194
» Predám 10 a 5 lit.demižóny, bedničky na ovocie, zeleninu, prepravky na víno.
Poľovnícke trofeje a literatúru. Prehoz na gauč ušitú
z kúskov kože 190x160 cm
a na 2 kreslá 60x160cm.Tel.
0902679183

16-0035

13

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

16-0019

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

komínov

• sádrové
• vápenno-cementové

10-0196

DEŤOM
12 DEŤOM 12

Frézovanie

HRUBÉ STAVBY
PLOTY, FASÁDY
Tel.: 0910 644 981

10-0220

8

SLUŽBY

9

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

16-0007

MALACKO

MA20-42 strana -
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ŠKOLA / BÝVANIE

10
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Minister školstva oznámil
nové opatrenia v školách

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

10-0023

V školách neboli zaznamenané málnom režime s povinným nosením
ohniská nákazy a na dištančné rúšok.
vzdelávanie zatiaľ prešli štyri perZároveň vyzval študentov, aby necentá žiakov.
cestovali na internáty. Učiteľov zasa,
aby pripravili žiakov na dištačné vzdeSo zhoršujúcou situáciou s počtom lávanie a pripravili rozvrhy na pár týžnakazených ochorením Covid-19 je dňov dopredu.
však potrebné upraviť opatrenia pre
Zrušiť by sa mali plavecké kurzy,
školy. Oznámil to v nedeľu počas ro- lyžiarske kurzy, výlety či skupinová
kovania ústredného krízového štábu výučba ZUŠ. Školské kluby detí budú
minister školstva, vedy, výskumu a fungovať za sprísnených opatrení.
športu SR Branislav Gröhling.
O podobe vzdelávania na vysokých
Výrazne sa bude odporúčať nose- školách minister školstva diskutuje s
nie rúšok na materských školách, pre rektormi. „Vysoké školy sú však samoprvý a druhý stupeň základných ško- statné a autonómne,“ doda minister.
lách je povinné. Výnimka z nosenia
Manuál pre základné školy nájdete
rúšok bude platiť pre nepočujúcich, tu:https://www.minedu.sk/zakladneautistické deti či deti s mentálnymi po- -skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizoruchami.
vane-11102020/
Stredné školy prejdú na dištančné
vzdelávanie. „Ešte dnes vydáme rozhodnutie, ktorým sa preruší vyučovanie na stredných školách. Stredné
školy od zajtrajšieho dňa prechádzajú
na dištančnú formu vzdelávania až do
odvolania,“ ozrejmil minister školstva.
Nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na
základnej škole, budú fungovať v nor» Zdroj: MŠ SR

Výročia a udalosti
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený
do úradu pápeža

22. októbra 1978

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

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

0
202
10.
31.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

MIOSTEEL

Lozornianska 59, ZOHOR

MA20-42 strana -
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0 % ÚROK ROČNE
Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.
Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-00123

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

NA PÔŽIČK Y A Ž DO 2 0 0 0 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd 1

13/10/2020 15:06
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A do boja proti šikane!
Rezort školstva sa stal partnerom veľkého projektu s názvom „Odpíšeme
ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre
obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť.

časne negatívne vplýva na ich telesný a
zdravotný stav. Neošetrené zážitky predikujú dlhodobé následky, prechádzajúce
často do dospelosti, preto každá aktivita
v záujme prevencie a eliminácie šikanovania je potrebná a vítaná,“konštatuje
Cieľom je začať otvorene hovoriť a dis- Linka detskej istoty, n. o.
Práve preto od dnešného dňa začal
kutovať o téme šikanovania na miestach,
kde je tento problém najrozšírenejší - me- fungovať web www.odpisemeti.sk, ktodzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.
rý ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý
Viaceré prieskumy potvrdili závaž- krok a dieťa, ale aj dospelého človeka
nosť témy šikanovania v školskom pros- konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje
tredí. Obeťou šikany sa môže stať každé na správnu cestu riešenia. Pomoc je podieťa bez ohľadu na svoj sociálny status, skytovaná prostredníctvom anonymnej
rovnako ako sa môže stať agresorom. Ná- Linky detskej istoty – na bezplatnom tesledne nastáva ťažká situácia, z ktorej tre- lefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii
ba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat,
dieťa, ale ani dospelý nevie, ako správne ktorý je na webe dostupný vo vybraných
zareagovať, čo urobiť. Neraz sa tak deje hodinách. Návštevníci na stránke nájdu
bez povšimnutia okolia. To, čo sa môže v tiež množstvo dôležitých informácií o
danom momente javiť ako nevinný žart, téme, ako aj zaujímavé videá a články.
môže mať dlhodobé následky. Preto je
veľmi dôležité dbať na prevenciu šikany a
vytvárať zdravé prostredie pre deti v školských zariadeniach.
Iba spoločnými silami dokážeme zastaviť šikanu! S týmto mottom sa spojili
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR, Nadácia Markíza a Linka detskej istoty, n. o. Výsledkom je projekt „Odpíšeme ti“, ktorý sa spustil v pondelok.
„Problém šikanovania nedokážu
deti a mladí ľudia často riešiť sami - potrebujú pomoc! Prežívanie takejto situácie
výrazne ovplyvňuje osobnostný, sociálny
» red
a edukatívny vývin detí a mládeže a sú-

S
www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
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žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

41-0066

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

MA20-42 strana -
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www.kia.sk

Zvl?dnete foko,vek.
Nov? Kia Sorento.
EJ
NAE
V
`
I
U
DA J N
PRE

63-0097

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

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.

0911 566 799

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

0904 466 799
10-0066

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

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

0907 721 667, Malacky

KÚRENIE

0948 300 988

16-0064

63-0083

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

STROJOVÉ
POTERY

OBKLADY A DLAŽBY

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

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

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

KLIMATIZÁCIOU
16-0047

0910 111 100 / 0905 744 062

MA20-42 strana -

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

efektívne
spoľahlivo

www.klimatizacia.info

389 €

41-0022

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

61-0261

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.

16-0074

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

13

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

10-0063

30䝖/䜋;䜋36,"
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Prežijú všetko
Z biológie je známe, že pravdepo- obetovať aj život za kolegu v ohrození.
Prežijú všetko. V práci nemusia
dobne najodolnejšími živočíšnymi
druhmi na planéte sú škorpióni a nič robiť, stačí, ak sa dožadujú porád.
šváby. Prežijú aj atómovú vojnu, Ak behajú s fasciklami pod pazuchou.
ktorá, inak, ako všeobecne vieme, Teda, nemusia robiť nič, okrem dojmu,
zanecháva za sebou desiatky až že niečo robia. Prežijú aj všetkých šéstovky rokov iba spálenú zem.
fov, lebo vždy v správnu chvíľu vedia,
ako a komu z nich sa čím zavďačiť. NoNezbavíte sa ich v domácnosti, ne- sením zákuskov z podnikového obeda,
zbavíte sa ich nikde a nijak. No, švábov alebo neskutočným omieľaním medomožno ešte s pomocu piva. Na pivo le- vých adoračných pochvál. A keď šéf
tia. Za pivo sa aj s radosťou utopia.
príde o šéfovskú stoličku, už na druhý
Keď sa tak obzerám spätne na deň ho ani nepozdravia. Lebo treba sa
tých asi 40 rokov ekonomicky aktívne venovať tomu novému - v rámci prežiprežitého života, mám dojem, že tieto tia, ako inak. A šéfinkovia sú radi. Majú
biologické druhy sú v niečom podobné pokoj. Aj profit z fleku.
človeku. Lepšie povedané - človek im.
Lenže, takto sa nikam nedostaneZa tých 40 rokov nepretržitého pracov- me. Fungovalo to v období socializmu
ného nasadenia v najrôznejších profe- a funguje to aj teraz. Kým však nesiách - od železničiara cez lodníka až schopným nezačneme dávať najavo, že
po novinára som mal tú “česť” stretnúť sú neschopní, budeme stále “sto rokov
mnoho všetko preživších. Hoci - úprim- za opicami.” Alebo - medzi
ne, najväčšiu koncentráciu skutočných tými všetko prežívajúcimi
charakterov som zaznamenal v tých živočíšnymi a nie príliš
najťažších robotníckych profesiách. sympatickými druhmi.
Vraví sa - máš maniere lodníka, to
Čo vy (my) na to? S povšak je omyl. Mnohí v bielych golieroch zdravom a s vďakou za
a drahých oblekoch, či značkových hľadanie odpovede
make - upoch ani len netušia, že medzi
maniere lodníkov patrí česť, charakter,
náročnosť na seba, súdržnosť a ochota
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

IDEAL Automotive Malacky, s.r.o.

07-0134

Výrobný závod výrabajúci obloženia batožinového
priestoru automobilov

HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV / KOLEGYNE DO NÁŠHO TÍMU

PRACUJ
U NÁS v ČR

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

MZDA OD 850 €
DO 1300€

+ 421 34 323 5221, +421 34 323 5222

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Bezplatná infolinka
0800 500 091

75-34

10-0241

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
85_0692
FSAFF

Pracovná pozícia:

» 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

MA20-42 strana -
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ÚDRŽBA FORIEM A STROJ. ZARIADENÍ
PRACOVNÍK VÝROBY

0800 500 091 +420 730 893 338
Podmienkou je ukončené minimálne učňovské vzdelanie

Požiadavky:
- strojno-tech. myslenie, zváranie el.oblúkom (CO),
rezanie, chuť pracovať, bezúhonnosť
Ponúkame:
- kvalitné zaškolenie, prácu blízko domova, žiadne
cestovanie, žiadna pásová výroba
- základný plat od 800 €, celkovo s príplatkami až
do 1350 € brutto,13 mesačných platov
- príplatky za nadčasy, iné príplatky nad rámec
zákona, pravidelné prehodnocovanie platov
- stravenky, dobrý pracovný kolektív do 20 ľudí

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

10-0239

NÁSTUP IHNEĎ

Volajte:

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

KURAM

KŠX-DELTA prijme

80 OPERÁTOROV VÝROBY
DO OSTRAVY (MUŽI, ŽENY, PÁRY)

Mzda: 100 Kč/hod. netto + stravné lístky 70 Kč/deň
Ubytovanie ZDARMA ( 2 lôžkové izby )
Kontakt: 0918

94-0151

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

v BRATISLAVE
kurz začína 27.10.2020

195 €

ŽIADNE POHOVORY, ŽIADNE
TESTY, NÁSTUP IHNEĎ

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

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

KURZ SBS

CENA

32-0125

- 8 hodinové zmeny / ranné - denné - nočné
- 12 hodinové zmeny /ranné - nočné
- dlhodobá práca
- týždenné zálohy
- výplaty načas
- ubytovanie
zabezpečené

85-0689

145 KČ/ hod. po zapracovaní

BG-Graspointner je najväčší výrobca na Slovensku
s vedúcim postavením na trhu vo svojom odbore,
špecializujúci sa na vývoj, výrobu a predaj
betónových odtokových a káblových žľabov.
Na posilnenie svojho tímu v Kuchyni hľadáme
pracovníka pre:

493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

Prijmeme s nástupom
ihneď na TPP

VODIČA VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKA /
ROBOTNÍKA DO VÝROBY

● Miesto výkonu práce:
Malacky, Továrenská ulica
● Mzda: 850,- EUR brutto mesačne + odmeny
a prémie v prípade splnenia plánu, stravné
lístky, zvýšenie základnej zložky mzdy po
skúšobnej dobe
● Jednozmenná prevádzka
● Bezproblémové parkovanie

min. prax 5 rokov, plat 1300 € /mes. brutto
tel. 0903 533 472, servis@elektro-rac.sk
Výročia a udalosti
Albert Einstein ušiel z nacistického Nemecka do Spojených štátov

17. októbra 1933

801200141

0903 491 182, 0903 419 169
malacky@zinkpower.com

Hľadáme do TPP elektrikárov

16-0298

BG-Graspointner s.r.o., 900 52 Kuchyňa 586
tel.: 034 / 79 79 629, mob: 0917 620 461

www.konstrukter.sk

OPERÁTOR VÝROBY
Y

85_0727 I 61- 0262

Pracuj v Hradci Králové

16-0300

MALACKO
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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!

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

Kritériá
pre spoluprácu :

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0107
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