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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

0915 879 349
www.krtkozahorie.sk

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

UPCHATÝ
ODPAD?

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

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982

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

www.cistyodpad.sk

K A M E N Á R ST VO
94-0162

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

10-0001

40%

NOVEMBER AŽ
POSEZÓNNA ZĽAVA
(granit, žula)
– FEBRUÁR DO
Záhorácka 12, Malacky | Po – Pia: 11 – 15, So: 9 – 12

PRENÁJOM
LEŠENIA

ZMENA
OTVÁRACÍCH
HODÍN
Pon - Pia: 9.3
0 - 18.00
So: 9.00 - 12
.00

× MONTÁŽ
× DEMONTÁŽ

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

0904 466 799

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

10-0066

0911 566 799

STAVEBNÉ
PRÁCE
0910 620 160

16-0305

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

Lucia Habová • 0918 679 320

BENÁTSKE
STIERKY

Najlepší výber KOTLOV

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

pre všetkých
od 55 do 70 rokov

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

POISTENIE

VÝVOZ ŽÚMP

10-0063

Na druhej strane, sú aj takí, ktorí
ho zas až tak bystrý nemajú ani v lačnom stave. V zásade však platí, že v
stave presýtenosti sa mozgu nedostáva
až tak veľa krvi a najmä kyslíku v nej.
Krásny príklad máme v posledných
dňoch za oceánom. Tam sa manželský
pár Trumpovcov tak opil mocou, že v
žiadnom prípade si neuzná, že splnomocnenie na výkon moci od voličov
už dávno stratil. Žije v presvedčení, že
moc je jeho, je jej vlastníkom, správcom, vykonávateľom. A ešte k tomu
nikým a ničím neobmedzený. Ani len
časom.
Pijavice sú v podstate (už na pohľad) nie celkom „apetitlich“ živočíchy.
Prisajú sa a žijú si. Ale lapiduchovia už
dávno zistili, že popri tom majú aj jednu dobrú vlastnosť – keďže sú nenažrané a vysávajú čo im sily stačia, občas
vysajú aj to zlé, čo sa v organizme človeka nachádza.
V politike je to podobné. Pijavice
nášho štátu, ktorých sú teraz plné titulky médií, vysali z jeho občanov aj ne-

POHREBNÉ

KANALIZÁCIE

všímavosť, nepozornosť, ľahostajnosť.
To by si mali všimnúť najmä súčasní
„mocní“. Lebo história, ak sa z nej nepoučíme, sa rada zvykne opakovať.
Prisať sa na moc a zabudnúť na ostatných, dokonca aj na tých, ktorí k nej
pomáhali. To je také – no – dosť nízke,
ak nie hlavne smutné. Opiť sa tou mocou, prestať uvažovať a robiť už len to
a tak, aby sa tá moc nijak neoslabila.
Používať na jej udržanie metódy, ktoré sa často pohybujú nielen na hrane
etiky, morálky a empatie, ale už aj zákona, nehovoriac o slušných mravoch.
Je smutné, že to platí pre takmer každú
moc a nielen na Slovensku. Výnimky
sú voličmi nepochopenou raritou. Výnimky sa totiž považujú za slabochov.
Dokonca aj moc samotná podlieha
strachu z toho, že by mohla pôsobiť
slabošsky, ak by sa správala slušne,
korektne, chápavo, povzbudzujúco a nie zastrašovala, vydierala nútila...
„Prístup k moci by
mal byť zakázaný tým,
ktorí ju milujú.“ Myslel
si Platón.
Pekný týždeň,
vážení čitatelia

16-0030

Moc neskutočne chutí. Niektorí sa
jej nemôžu dojesť. Lenže – nekontrolované prejedanie sa dosť ochromuje činnosť mozgu.

ČISTENIE

10-0139

Ako pijavice

10-0014
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NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

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

www.annastudio.sk

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

52-0009-1

• upratovanie

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
10-0205

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

ZDRAVIE / SLUŽBY

2

InzercIa

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

Stupava

16-0008

HĹBKOVÉ

TEPOVANIE
sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

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

205€ / 1 t
€
/ 10 kg
2,40
bez DPH

bez DPH

Studienka 29
0905 496 263, mik_san@centrum.sk

OBCHODNÝ PRIESTOR 70 m2
• Malacky
NA PRENÁJOM
• novostavba
• na autobusovej a vlakovej stanici
0905 320 755, orionrent@centrum.sk

» red

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

OČNÁ OPTIKA

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

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

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt
Malacky
Najnižšie podanie: 139 000,00 EUR

Termín konania dražby:
dňa 08.12.2020 o 11:30 hod.
Miesto konania dražby:
Konferenčná miestnosť K3,
na prízemí, HOTEL COLOR, Pri
Starom mýte 3095/1, 831 04
Bratislava, Bratislava, okres
Bratislava III, Bratislavský kraj.

Stredné Slovensko
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

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

VYŠETRUJEME

Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: byt č. 10 - 11 , 3.p., vchod: 17D, v polyfunkčnom
dome or.č.17 A,B,C,D, súpisné č. 5365, postavenom na parcele registra „C“
evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 4503/46. Podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné
č. 5365 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcely registra „C“ evidovanej
na katastrálnej mape ako parcelné č. 4503/46, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 480 m2, o veľkosti 10472/223030.

BEZPEČNE!

MERANIE
DIOPTRIÍ

0918 734 397

Predmet dražby je evidovaný na LV č. 5949, k.ú. Malacky.
Kontakt: 02/32202724, 0911 833 859
krajicek@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

Akceptujeme Benefit Plus

www.oftalens.sk
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0908 979 469

zo smrekových pilín a kôry, bez pridania chemických látok

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

západné Slovensko

INZERCIA

drevené brikety NESTRO

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

BV
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DS
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Hc
KM
LV
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nr
nz
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Se
TO
Tn
TT
zM

Karol Mikláš

10-0198

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

Väčšina choroboplodných zárodkov medzi ľuďmi sa šíri prostredníctvom fyzického kontaktu s inými
osobami alebo s povrchom, ktorého
sa dotýka mnoho ľudí. Najjednoduchší spôsob, ako znížiť riziko ochorenia,
je preto často si umývať ruky. Ak je
to možné, vždy použite teplú vodu a
mydlo. Je to obzvlášť dôležité, ak denne prichádzate do kontaktu s veľkým
množstvom ľudí alebo sa pohybujete
na verejnosti.
Veľmi sa oplatí je byť aktívnym a
hýbať sa aj počas chladných jesenných
dní – tak si udržíte imunitný systém v
dobrom stave. Jasné, že behanie alebo
bicyklovanie v sychravom počasí nemusí byť zrovna príjemné, ale môžete
to ľahko nahradiť prechádzkami v prírode.
Ak máte radi čaj, je jeho čas.Najlepšie čaje proti prechladnutiu sú bylinkové alebo ovocné, pre extra výsledky si
do nich pridajte aj zopár kvapiek citrónovej šťavy a lyžičku prírodného medu.
Tento “bio” liek nabudí váš imunitný
systém a zároveň pomôže zmierniť
nepríjemné symptómy nádchy, ako sú
upchaté dutiny alebo bolesti hrdla, ak
suž vás niečo “chytilo”...
Nízke teploty, samozrejme, samé
osebe priamo nespôsobujú prechladnutie (nádchu vyvolávajú vírusové in-

fekcie), ale jednoznačne sa podieľajú
na oslabení nášho imunitného systému. Otvorte preto svoju skriňu, pohľadajte zimné oblečenie, čiapky, šály a
rukavice a z času na čas ich použite aj
skôr, ako udrú mrazy.
Mimochodom, fajčenie potláča
imunitný systém, upcháva dutiny,
dráždi hrdlo, sťažuje dýchanie a vyvoláva bolesti hlavy, preto ruky preč
od cigariet, ak vaše telo práve bojuje
s nejakou virózou! Zhrnutie - zabaľte
sa do hrubého svetra a teplej bundy
a doprajte si nejaký čas vonku na čerstvom vzduchu. Aj keď slnko už teraz
nie je také silné ako v lete, tam niekde
za oblakmi sa predsa len skrýva a zabezpečuje nášmu telu vitamín D, ktorý
je nevyhnutný pre správne fungovanie
imunitného systému. A ešte liek našich
starých mám takmer na všetko – kvasená kapusta.

16-0289

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Začala sa sezóna viróz, tento rok sa
im však musíme brániť účinnejšie.

16-0251

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk
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52-0004-67

redakcia:

Len neprechladnúť, najmä teraz!

10-0047

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

MALACKO

KÚRENIE
CHLADENIE
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aj na splátky

16-0047

•predaj
0910 111 100 / 0905 744 062 •montáž
•servis
www.klimatizacia.info

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

16-0007

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
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SOCIÁLNY LABYRINT / SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Čas na zaplatenie
odloženého poistného sa kráti

SPOMIENKY

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj
zamestnávateľov, ktorí počas prvej
vlny pandémie využili možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj,
jún a júl 2020 („pandemické“ mesiace), aby nezabudli na povinnosť
uhradiť platby do 31. decembra 2020.
Aj vzhľadom na to, že ich počas posledných týždňov roka čaká náročné
finančné obdobie, je vhodné si platby
vopred naplánovať, rátať s nimi a vyhnúť sa riziku, že sa stanú dlžníkmi.

Dňa 17. 11. 2020 si pripomíname 20. výročie úmrtia

milovanej mamy Štefánie
Michálkovej z Veľkých Levár. Dňa 23. 11. 2020 si pripomíname nedožité 92. narodeniny milovaného otca
Jána Michálka z Veľkých
Levár. S láskou spomína
dcéra Božena s rodinou a
vnúčatami.
Dňa 19. 11.
2020 si pripomíname
6. výročie
úmrtia Jozefa Janečku z
Malaciek. S láskou a úctou
spomína manželka Lídia a
deti Vladimír, Mária, Miroslav s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Kto ju poznal, spomenie si, kto
ju mal rád,
nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
19. 11. si pripomenieme 5.
výročie úmrtia Kataríny Kubišovej z Kuchyne. S láskou
a úctou spomína dcéra, zať
a ostatná rodina.
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

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

Sociálna poisťovňa bude SZČO a
zamestnávateľov na povinnosť uhradiť
odložené platby poistného za „pandemické“ mesiace upozorňovať aj prostredníctvom e-mailových správ. Ide o
ústretovú službu Sociálnej poisťovne,
mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým
Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú
notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu poistného, teda na
nich eviduje mailový kontakt.
Odložené splatnosti poistného na
sociálne poistenie za „pandemické“
mesiace uhrádzajú SZČO i zamestnávatelia na účet príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici buď
naraz, jednou sumou za všetky mesiace

Výročia a udalosti
bola založená Turecká republika Severný
Cyprus.

15. novembra 1983

» Zdroj: SP

~ 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

52-0003-158

Dňa 16. 11.
2020 si pripomíname
4. smutné
výročie, čo
nás navždy
opustila pani Mária Juříčková rod. Kršková z Kostolišťa. S láskou a úctou spomína manžel, dcéry, vnuci
a ostatná rodina. Kto ste ju
poznali a mali radi, venujte
jej tichú spomienku. Ďakujeme.

(v tomto prípade ako špecifický symbol
uvádzajú jeden z „pandemických“ mesiacov, za ktorý majú odloženú splatnosť, napr. ak majú odloženú splatnosť
za mesiace 3, 5 a 6, tak ako špecifický
symbol uvedú 032020 alebo v tvare
202003), alebo postupne a osobitne
zvlášť za každý mesiac, za ktorý majú
odloženú splatnosť, najneskôr však do
predĺženej splatnosti poistného do 31.
decembra 2020. Odporúčame odložené
platby poistného uhradiť osobitne od
platby poistného za aktuálne obdobie.
Variabilný symbol zostáva nezmenený a je ním číslo odvádzateľa poistného, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.
O odklad zaplatenia poistného za
tieto mesiace požiadalo spolu 24 202
odvádzateľov poistného, z toho 11 193
SZČO a 13 009 zamestnávateľov.
Ak zamestnávateľ alebo povinne
poistená SZČO zaplatia poistné do 31.
12. 2020, teda včas a v správnej výške,
Sociálna poisťovňa im nepredpíše penále. Ak tak nespravia, Sociálna poisťovňa im toto penále predpíše a pokiaľ
čerpali niektorú z dávok nemocenského poistenia v spomínanom období,
kedy mali povolenú splatnosť, tak tieto
dávky budú musieť vrátiť.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

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

NOVE

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB
Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663
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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

16-0066

Dňa 10. 11.
2020 uplynulo 8 rokov, čo nás
opustil náš
milovaný
otec, manžel, brat Viliam
Ritomský z Malaciek. S láskou naňho spomína celá
rodina. Stále žije v našich
srdciach.

Najčítanejšie regionálne noviny
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SLUŽBY

MALACKO

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

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

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

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

16-0317

AKCIA

5

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA20-46 strana -
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63-153

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 45%
0948 787 777 | www.balkona.eu

0
202
11.
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

KULTÚRA / BÝVANIE

6
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Občianska
riadková
inzercia

Z obývačky rovno
do múzea? Prečo nie?

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

» Predám Fiat Punto 1,2
benzín rv 1996 TK 3 /21 v
dobrom technickom stave
cena dohodou, 0908131530

Do divadla či galérie z vlastnej obývačky? V sobotu 14.novembra 2020
bude možné všetko. Aj to, len tak,
v domácom oblečení, pozrieť si z
pohodlia vlastnej sedačky podľa
vlastného výberu virtuálne výstavy, komentované audio či video
prehliadky, kurátorské sprievody,
prednášky, diskusie, inštruktážne
videá, herné zóny, kvízy a iné zaujímavé aktivity a miesta vybraných
slovenských múzeí a galérií.

Najnižšie podanie: 86 700,00 EUR

RGB 119 / 116 / 120
HTML #777477

Pantone 424C

CMYK 0 / 0 / 0 / 85
RGB 74 / 74 / 74
HTML #4a4949

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.

52-0125

Rodinná vila
Borinka

CMYK 0 / 60 / 96 / 0
RGB 239 / 125 / 19
HTML #ef7d13

Pantone 424C
CMYK 47 / 40 / 35 / 31
RGB 119 / 116 / 120

POZADIE:
Pantone 424C

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
52-0071-6

Pantone 716C

CMYK 0 / 0 / 0 / 85
RGB 74 / 74 / 74

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

HTML #4a4949

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

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

0907 211 797

CHUDÍK -

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

MA20-46 strana -
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63-0083

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

41-0066

09

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

Bratislava III, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka: 30 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súp.č. 393 postavený na parc.č.
1059/138 a pozemky parc.č. 1059/1, 1059/61, 1059/138, 1059/231,
1059/236, 1059/237, 1059/238, 1059/239 o celkovej výmere 5226
m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 1477, k.ú. Borinka.

» Predám SP 10 ár v Gajaroch.Tel. 0905442325

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom
čísle: 0918 352 586

Termín konania dražby:
dňa 08.12.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Konferenčná miestnosť K3,
na prízemí, HOTEL COLOR, Pri
Starom mýte 3095/1, 831 04
Bratislava, Bratislava, okres

HTML #777477

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682

Máte záujem o
predaj
nevysporiadaného podielu
na byte, dome alebo pozemkoch?

Najnižšie podanie: 670 000,00 EUR

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

08 STAVBA08
STAVBA

52-0071-8

Pantone 424C

CMYK 47 / 40 / 35 / 31

Logo na tmavom pozadí, negatívna verzia

RGB 239 / 125 / 19
HTML #ef7d13

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám 3i RD v obci Kostolište, cena 144.900 €.Tel.
0908250591
» Predám 4i RD v obci Zohor, cena 193.000 €.Tel.
0908898025
» Predám 4-izb. rod. dom
v Gajaroch, komplet prerobený, zateplený+ letná
kuchynka, záhrada, celkovo 450m, cena 175-tis.,
RK nevolať, 0918481453,
0908883901

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim byt do ceny 1100 €
/ m2, podľa stavu, RK nevolať!.Tel. 0949375038
» Kúpim starý dom do
25.000 €.Tel. 0910539635

Kontakt: 0911 833 869
bela@heypay.sk, www.heypay.sk

Pantone 716C

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0036

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Dám do prenájmu 1-izb
byt plne zariadený, v centre
Ma, mesačne 450 € vrátane
energií.Tel. 0905859679
» Prenajmem 1 zariadenú izbu v RD v Zohore.Tel.
0903361804
» Prenajmem 3-izb byt v
Ma.Tel. 0905320880
» Hľadám izbu do prenájmu, prípadne opatrím seniora s možnosťou ubytovania.Tel. 0944481001
» Prenajmem rd Malé Leváre 0907031239

Dražobná zábezpeka: 10 000,00 EUR
Predmet dražby: rodinný dom so súp. č. 1, postavený na parc. č. 445/2
a rodinný dom súp. č. 2, postavený na parc. č. 444/4. Pozemky parcely registra
„C“ evidované na katastrálnej mape ako parc. č. 444/2, parc. č. 444/4, parc.
č. 445/2 o celkovej výmere 539 m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet
dražby je evidovaný na LV č. 6194, k.ú. Veľké Leváre.

CMYK 0 / 60 / 96 / 0

POZADIE:

03 BYTY
/ predaj 03
BYTY
- PREDAJ
» Predám 3-izb byt v Ma.Tel.
0905442325

Termín konania dražby:
dňa 08.12.2020 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby:
Konferenčná miestnosť K3, na
prízemí, HOTEL COLOR, Pri Starom
mýte 3095/1, 831 04 Bratislava,
Bratislava, okres Bratislava III,
Bratislavský kraj.

Logo na tmavom pozadí, negatívna verzia

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» 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
» Kúpim motocykel jawu,
čz aj terénnu, a náhradné
diely.Tel. 0907374235
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

„kamenných“ kultúrnych inštitúcií,
kvôli druhej vlne pandémie sa SNM
rozhodlo Noc múzeí a galérií predsa
zorganizovať aspoň v online forme.
„Slovenské národné múzeum má
síce s koordináciou tohto obľúbeného
podujatia na Slovensku dlhoročné skúsenosti, no tento špeciálny online ročník predstavuje novú výzvu. Verme,
že si aj táto snaha o priblíženie kultúry
širokým vrstvám spoločnosti online
cestou nájde svojich priaznivcov.
Bolo by „fajn“, ak by sa ponuka
Online Noc múzeí a galérií 2020 múzeí a galérií v online svete v budúcsa odohrá v sobotu 14.novembra od nosti začala stále viac približovať tej v
15h do 24h na webovej adrese nmag. „kamenných“ kultúrnych inštitúciách.
snm.sk, kde sa návštevníkom virtuál- Aby tak ľudia, ktorí možno nemajú
ne predstaví so svojou online ponukou čas chodiť do múzeí a galérií častejšie,
20 múzeí a galérií v Bratislave a spolu prípadne sa žiadne väčšie múzeum či
s nimi aj všetkých 18 špecializovaných galéria v blízkosti ich domova nenamúzeí Slovenského národného múzea chádza, do nich zavítali z času na čas
po celom Slovensku.
aspoň virtuálne,“ povedal generálny
Organizátorom akcie, ktorá je už riaditeľ Slovenského národného múzea
XVI. ročníkom populárneho celoeu- Branislav Panis.
rópskeho podujatia Noc múzeí a galéProgram online Noci múzeí a galérií (len v tomto roku kvôli pandémii s rií 2020: nmag.snm.sk
posunutým termínom z tradičnej tretej
májovej soboty na november a zmenou
charakteru na online podujatie) je Slovenské národné múzeum v spolupráci
so zbierkovými inštitúciami v Bratislave.
Hoci posunutý novembrový termín
mal byť pôvodne spojený s návštevou
» Zdroj: SNM

Rodinný dom
Veľké Leváre

SLUŽBY

MALACKO

7

ŠTEFÁNIKOVA 514
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0918 237 833, levare@droptic.sk
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RADÍME, EKOOKIENKO / SLUŽBY
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Čo s plesňou v zime?

Občianska
riadková
inzercia
» 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 ošípané. Tel. 0915
284 292
» Predám pšenicu a jačmeň
18 €.Tel. 0902127914
» Predám zemiaky, ovos,
kŕmnu a cukrovú repu.Tel.
0905695828

11 HOBBY
A ŠPORT 11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim rôzne starožitnosti,
staré hodiny, mince, fotografie, trofeje.Tel. 0903416726
12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
- PREDAJ

13

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ /14iné
» Hľadám izbu do prenájmu,
prípadne opatrím seniora s
možnosťou ubytovania.Tel.
0944481001
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCUPRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
Naučím základy ruského jazyka.Tel. 0902649353
16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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.

Poznáme viacero spôsobov ako odstrániť pleseň. Samozrejme, je dôležité aj na akom povrchu sa nachádza.

octu. Naneste na poškodené miesto a
nechajte pôsobiť, poprípade jemne zoškrabte.
Borax je čistič na prírodnej báze,
Ocot je všestranný pomocník v do- ktorý má množstvo využití v domácmácnosti. Je to čiastočne kyselina, ktorá nosti. Podobne ako aj peroxid, borax
zneškodní baktérie a plesne. Postup: nevytvára toxické prostredie, ale pri
Vlejte ocot do rozprašovača a vystriekaj- manipulácií s ním musíme byť nesmierte s ním steny, poprípade rohy v kúpeľni ne opatrní. Postup: Zmiešame pol šálky
alebo sprchový kút. Nechajte pôsobiť.
boraxu a 1,5 l vody a nastriekame na
V kuchyni môžeme zostať, zimným miesta postihnuté plesňou. Necháme
ovocím je grappefruit. Často máva veľa pôsobiť. Znova musíte byť opatrní pri
jadierok, nevyhadzujte ich! Rozmixujte používaní na steny. Vyskúšajte najskôr
ich s prevarenou vodou, nechajte pár na menšiu plochu.
dní vylúhovať, dajte do ostrekovača a
Osvedčený prostriedok je Savo
nastriekajte na miesta postihnuté ples- proti plesniam. Existuje aj samostatne
ňou.
druh na steny, ktorý naozaj pomáha, ale
Peroxid je dobrý pomocník do do- musíte vyskúšať ako bude pôsobiť na
mácnosti, ale treba s ním pracovať opa- farebné steny. Dá sa zakúpiť v bežnom
trne. Zabíja plesne, vírusy a baktérie. Je supermarkete alebo v drogérií. Postup:
šetrný k prostrediu a nevytvára toxické Savo nastriekame na steny a necháme
splodiny. Postup: Zmiešajte jeden diel 3 pôsobiť. Musíte však dbať na vetranie a
percentného peroxidu a dva diely vody. z miestnosti odísť kým Savo pôsobí.
Postriekajte ním poškodené miesta,
snažte sa pracovať opatrne. Pri použití
na stierateľné plochy necháme pôsobiť
15 minút a zotrieme. Pri používaní na
steny buďte opatrní. Vyskúšajte si účinnosť najskôr na malý kúsok, aby ste videli reakciu.
Prášok na pečenie môžete ho kombinovať s octom alebo aj samostatne s
vodou. Prášok na pečenie kúpite v každom obchode a je cenovo dostupný. Postup: Zmiešajte jeden prášok na pečenie
s 0,5 l vody, môžete pridať pár kvapiek
» red

Za život vlka
Ministerstvo životného prostredia
s potešením konštatuje, že jeho iniciatívy na ochranu vlka nachádzajú
odozvu aj v Európskom Parlamente.
„Minulý týždeň sme obdržali list
poslancov Martina Hojsíka, Michala
Šimečku, Lucie Ďuriš Nicholsonovej,
Vladimíra Bilčíka, Michala Wiezika
a Eugena Jurzycu, ktorým vyjadrujú
podporu Ministerstvu životného prostredia vo veci ochrany vlka. Ministerstvo konštatuje, že, ako si všimli aj poslanci, ochrana vlka spojila mnohých
aktivistov, odborné kapacity z oblasti
životného prostredia, ale aj bežných
občanov Slovenska. Podpora europoslancov sa pridáva k petícii 50 tisíc občanov ako aj k výzve 31 mimovládnych
organizácií za ochranu vlkov.“ Uvádza
sa v správe MŽP SR.
Ochrana vlkov je dôležitou aj preto,
že vlk je hlavným predátorom diviaka.
Diviaky sú na Slovensku nielen premnožené, ale sú aj nositeľmi infekcie
afrického moru prasiat, kvôli ktorej
museli byť utratené veľké chovy prasiat
vo viacerých okresoch južného Slovenska. Úloha vlka citeľne chýba aj pri regulácii raticovej zveri.
Tak ako v prípade diviakov aj pri
regulácii raticovej zveri si poľovníci
nedokážu plniť svoju rolu. O to absurdnejšie je, ak chcú strieľať vlkov, ktorí
jediní sú ich spojencami pri regulácii
diviakov a raticovej zveri. Ministerstvo

životného prostredia vydá vyhlášku na
úplnú ochranu vlka dravého, ale kým
nadobudne právoplatnosť vyzýva, aby
sa neuplatňovala nerozumne schválená kvóta na odstrel vlkov, ktorú prijala
špeciálna komisia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
„Vlk funguje v prirodzenom lese
ako sanitár, loví v absolútnej väčšine
fyzicky alebo ináč chorú raticovú zver
(prevažne jeleniu a diviačiu). Túto zver
udržuje v primeraných množstvách a
„kvalite“. Pri porušení tejto rovnováhy
i selekčného tlaku vlka (ako je tomu v
dnešnej dobe) sa premnožená jelenia
zver nachádza v lesoch v takom množstve, že okusom náletu jedlí, bukov,
javorov a jaseňov zabraňuje prirodzenému zmladeniu. Škody, ktoré takto
spôsobuje, sú každoročne niekoľko
desiatok miliónov korún a idú z vrecák
daňových poplatníkov.“ Píše Lesoochranárske združenie VLK.
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OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

dýchaním zvlhčujeme ovzdušie. A samozrejme, veľmi dôležité je použitie
správnych materiálov a stav muriva,
pokiaľ budeme pracovať s vlhkým
murivom, pravdepodobne budete mať
v budúcnosti problémy s vlhkosťou a
teda aj s plesňami.
Ak ste už začali cítiť v byte vlhkosť,
ale nevidíte pleseň, máte šťastie. Začnite s prevenciou a predíďte vzniku
plesní. Otváranie okien je dôležité,
vhodné je nárazové vetranie. Najlepšie
je vytvoriť prievan na 2-3 minúty aspoň
3-krát denne. Pri varení a pečení vzniká nepríjemná para, ktorá sa šíri celým
bytom či domom. Preto je nevyhnutné
používať digestor. Nábytok vždy stavajte ďalej od steny. Je to dobré pre cirkulovanie vzduchu a zároveň na to, aby
mohli steny dýchať. A ešte čosi – nikdy
nesušte bielizeň vnútri, steny nasávajú
vlhkosť a zvyšuje sa vlhkosť vzduchu.
Nie je to vhodné ani pre bielizeň, aby
sa vysušila, mala by mať dostatočný
priestor na dýchanie.

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

HRUBÉ STAVBY
PLOTY, FASÁDY
Tel.: 0910 644 981

10-0220

• sádrové
• vápenno-cementové

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

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

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

0907 721 667, Malacky

16-0064

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

» red

0905 621 229

STROJOVÉ
OMIETKY

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

94-0162

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

Bratislava • Malacky

16-0084

Vzduch by v interiéri nemal byť
vlhký ani suchý. V suchom vzduchu
by sa nám ťažko dýchalo, vo vlhkom
vzduchu sa tvoria plesne, ktoré sú nebezpečné pre náš organizmus. (Ako
proti nim, poradíme na inom mieste.)
Najlepšie je doma udržiavať optimálnu
vlhkosť, od 45-60 percent. Po prekročení 60 percent nastáva riziko tvorby
plesní. Nahromadená para, ktorá nemá
kam ísť sa sústreďuje na najchladnejšie
miesta. A tam sa začínajú tvoriť plesne.
Takže, prvé „na rane“ sú rámy okien,
dverí, vonkajšie steny a podobne.
Príčinou vzniku nadmernej vlhkosti sú však aj inak bežné každodenné činnosti - varenie, pečenie, sprchovanie, sušenie bielizne, pri všetkých
týchto aktivitách sa vyparuje voda,
ktorá zapríčiňuje vlhký vzduch. Čo
môžeme ovplyvniť, to je vetranie. Pri
nedostatočnom vetraní vzduch nemá
ako cirkulovať, keď sme doma je dôležité aby sme vetrali, pretože aj naším

pri ná

16-0053

Šetríme na vykurovaní, málo vetráme a dopúšťame sa dvojnásobného
omylu. Nič neušetríme a narobíme
si pomerne veľa škody.

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

10-0023

Boj s vlhkom
v zimných mesiacoch

9

16-0312

MALACKO

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €
499 €

41-0022

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

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ

10-0196

10-0049

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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NEJDE VÁM
BIZNIS?

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

AKCIA

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

KONTAKTUJ
T

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

ŠPECIÁLNE CENY
NA CELÝ SORTIMENT

E NÁS

malacko@regionpress.sk

INDIVIDUÁLNE CENOVÉ PONUKY

63-0005

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

DCD708 D2S

63-0097

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

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

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

195 ,00

2x 18V
2,0 Ah

0905 859 679, 0908 979 469

179 ,00

61-0273

10

www.kia.sk

ŠPECIÁLNA CENA

EJ
NAE
V
`
I
U
DA J N
PRE

E4157

79 ,95
7

900 W
m
125 mm

69 ,00
ŠPECIÁLNA CENA

D25133

800 W
2,6 J

155 ,95
1

139 ,00
ŠPECIÁLNA CENA

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.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

30䝖/䜋;䜋36,"

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

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

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.

MA20-46 strana -
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16-0074

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

16-0105

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)
tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk
www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h
So: 7:30 - 13:00 h

ŠKOLA

MALACKO

11

ONLINE DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ
• moderný vzdelávací program • kvalitný a inšpiratívny pedagogický
zbor • centrum kultúrnosti a vzdelanosti • špecializované odborné
učebne • pohybové centrum • relaxačné a športové zóny
• otvorená platforma (debaty s významnými osobnosťami) • kláštorná
záhrada • workout • posilňovňa • gymnastická telocvičňa • piknikový
park • motýlia záhrada • štipendijný fond • priateľská atmosféra
• medzinárodná spolupráca – výmenné jazykové pobyty • precízna
príprava na VŠ štúdium • poznanie sveta – poznanie seba •
Školu Vám predstavíme
prostredníctvom sociálnych
sietí a webovej stránky školy

Začíname 19. 11. 2020
od 11:00 do 12:00 naživo na:

https://meet.google.com/yti-erjb-tqo

štúdijné programy a podrobné informácie nájdete na
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
cs.malacky

MA20-46 strana -
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Akcia november - december

1-hrob od 1150 € • 2-hrob od 1350 €
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

63-17

» Ján Košturiak

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

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

32-0037-8

Môže to byť prejav kreativity, inovatívnosti alebo odvahy. Patrik Paul so
svojim tímom vyvinul a vytlačil na 3D
tlačiarni prvý elektrobicykel na svete.
Bol som hrdý na to, že som bol pri tom,
aj keď to mnohí ľudia spochybňovali.
Patrik našiel novú cestu vývoja a výroby
individuálnych elektrobicyklov a ukázal,
že na Slovensku pracujú špičkové dizajnérske a vývojové tímy. Spomínam si,
ako som pred vyše 20 rokmi v centrále
Fraunhoferovej spoločnosti prezentoval
nápad založenia spoločného podniku.
Boli sme prví a až potom nasledovali
ďalšie krajiny. Keď je Peter Sagan prvý,
tak sa celé Slovensko raduje. Keď chceme
spustiť zložitú logistickú operáciu, tak ju
spochybňujeme. Môžu prísť rôzne pandémie, prírodné katastrofy alebo vojenské
konflikty a my budeme potrebovať dobrú
súčinnosť medzi vedením štátu, regiónmi, armádou a občanmi. Berme to teda
aj ako celoslovenské cvičenie spolupráce.
Sú chvíle, keď je lepšie spojiť sily, ako

si dokazovať kto je viac, alebo šíriť medzi
ľuďmi rôzne nezmysly o smrtiacich nanorobotoch od Billa Gatesa, ktoré nám
ilumináti s mimozemšťanmi vstreknú do
tela. Bill Gates už dávno vymyslel svoju
zbraň na ničenie ľudí a sveta - katastrofálny program pod názvom Windows.
Žiaľ, mnohí tam hore, ani netušia,
čo nevedia. Bojujú o to, aby si uchránili „svoj piesoček“ na ministerstvách a
mohli rozdeľovať veľké balíky peňazí.
Nemajú ani potuchy o tom, ako rýchlo
sa mení svet okolo nás. Nevedia o aké
príležitosti prichádzame a ako premeniť
tieto peniaze na lepšiu budúcnosť pre
naše deti. Hlúpi a malí ľudia, nemajú
múdre a veľké vízie. Ustráchaní, ufrfľaní
a rozhádaní ľudia nikdy nedokážu nič
významné.
Inovácie zlepšujú naše životy a opravujú svet. Bol by som
rád, keby sme v nich
boli častejšie medzi
prvými. Prázdne reči
a stratégie na papieri
nám nepomôžu. Potrebujeme odvahu na
akciu, znalosti a spoluprácu.

AKCIA na farebné zákryty

Keď sa spúšťalo testovanie, niektorí
kritici varovali pred tým, že to ešte
nikto neskúšal a budeme prví. Nie
som odborník na testovanie, ale čo je
zlé na tom, ak niekto vyskúša niečo
ako prvý?

www.kamenarstvo-bocan.sk

Prví

MA20-46 strana -
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SOFTVÉROVÝ VÝVOJÁR
PRE

OBLASŤ VÝROBY PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ
HSF s.r.o. – dcérska spoločnosť rakúskej skupiny IFN – sa orientuje na výrobu okien a dverí, ako aj špeciálnych
produktov z plastu a hliníka v Malackách v blízkos Braslavy. Hlavné trhy odbytu sú Nemecko, Rakúsko
Švajčiarsko (tzv. DACH región); vývozná kvóta sa pohybuje okolo 95%. Našimi zákazníkmi sú predovšetkým
špecializovaný obchod a kovovýroba.
Do nášho dynamického a rozvíjajúceho sa mu hľadáme na oddelenie IT nového kolegu pre nasledovnú pozíciu:

PROGRAMÁTOR C/VBA (PRE OKENÁRSKY SOFTVÉR ISS)
Ako vývojár sovéru pre okenné a dverné systémy budete zodpovedný za implementáciu nových sérií a systémov
do už existujúceho konfiguračného sovéru. V spolupráci s produktovým manažmentom budete sprístupňovať
zákazníkom nové produkty a zodpovedať za údržbu kmeňových dát v systéme.
Mzda 900 € bruo + po čase zvýšenie (od 900 € pre Junior, finálna mzda závisí od skúsenos kandidáta)
Náplň práce
• programovanie databáz pre cenotvorbu okien v existujúcom sovérovom prostredí
• podpora pri implementácii sovéru u zákazníka
• podpora pri tvorbe reportov
Požiadavky
• znalosť programovacích jazykov VB a C pre programovanie makier
• skúsenos v oblas techniky okien a dverí výhodou
• orientácia v databáze MS-SQL
• nutná komunikácia v nemeckom alebo anglickom jazyku na úrovni Pokročilý (B2)

Info & kontakt: Ing. Alexander Farkaš, farkas@hsf.sk, Tel.: +421 347960-122
HSF s.r.o., Jesenského ul. 50, SK 90101 Malacky, www.hsf.sk

MA20-46 strana -
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Spoločnosť HSF kladie veľký dôraz na spokojnosť a možnos rozvoja svojich zamestnancov.
Ponúkame Vám zaujímavú prácu v rastúcej spoločnos za atrakvnych podmienok.

ZAUJÍMAVOSŤ / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Chlpatí víťazi volieb v USA

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

Ceny sú
vrátane DPH

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
41-0015

Vaše objednávky prijímame na tel.:

034/659 2101, 0905 471 325

INZERCIA

0908 979 469

NÁPLŇ
PRÁCE

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

VÝROBA A KOMPLETIZÁCIA
PLASTOVÝCH KOMPONENTOV
STUPNÁ A VÝSTUPNÁ
KONTROLA

BENEFITY

STRAVOVANIE
VO FIREMNEJ JEDÁLNI
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BEZPLATNÁ DOPRAVA
V RÁMCI ZÁHORIA

0911 949 392

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

SBS GUARDING s. r. o.

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

SERVISNÝ TECHNIK

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

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

vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)

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

Prijmeme

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

vodičov MKD

NÁSTUP IHNEĎ

na prácu SK, CZ, DE

0948 534 542

SBS GUARDING s. r. o.
16-0315

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 700 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

príjme strážnikov na prevádzky

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto

INZERCIA

Nástup ihneď.

0905 859 679

MA20-46 strana -

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0164

• 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

10-0249

Kontakt: 0915 973 529

32-0005-13

NEVÁHAJ NÁS
KONTAKTOVAŤ

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
16-0019

NÁSTUPNÝ PLAT 742 €
A PO SKÚŠOBNEJ DOBE 793 €
+ DOCHÁDZKOVÝ BONUS 60 €
PO SKÚŠOBNEJ DOBE 130 €
+ INDIVIDUÁLNE A KOLEKTÍVNE
OHODNOTENIE DO VÝŠKY
23 % Z PLATU
+ PRÍPLATKY PODĽA ZP
PLAT UVEDENÝ BRUTTO

Reprofoto – video YouTube (@GH DOG TV)

0903 150 740, 0905 4700264
264

PRÁCA V LOZORNE
PLAT

» ib

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

16-0035

A J E TO !

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

16-0003

NON STOP

ZNÍŽENIE
CIEN

Biely dom paradoxne ožije aj člove- uviedol portál Politico. Bidenovci nazvačinou - budú v ňom pobehovať aj dva li psa Champ.
psíky.
V roku 2018 si rodina Bidenových
adoptovala aj psíka Majora toho istého
Mimoriadne mienkotvorný The plemena z asociácie Delaware Humane
New York Times zverejnil vcelku nie dô- Association . (Od asociácie pochádza aj
ležitú, no milú informáciu o tom, že sa titulné reprofoto.)
očakáva, že zvolený prezident Joseph R.
Rodina Bidenovcov má psíkov rada,
Biden mladší obnoví roky udržiavanú veľa sa zaujíma aj stará o osud tých opustradíciu mať v Bielom dome prezident- tených.
Prezident Theodore Roosevelt
ského maznáčika.
Od januára budú tak po prezidentskej vlastnil desiatky zvierat vrátane jednorezidencii svetovej veľmoci pobehovať aj nohého kohúta, hadov, morčiat, klokadvaja nemeckí ovčiaci rodiny Bidenov- ních potkanov a koní, uviedla v tejto
súvislosti Jennifer B. Pickens, autorka
cov, Champ a Major.
Prezident Trump bol prvým prezi- knihy „Domáce zvieratá v Bielom dome“.
Jedným z najčudnejších domácich
dentom po viac ako storočí, ktorý nemal
domáceho maznáčika žiadneho druhu. miláčikov v Bielom dome bol medvedík
Vyhováral sa, že „na to nemá čas“. „Ako čistotný menom Rebecca, ktorého dostal
by som vyzeral, ako venčím psa na tráv- prezident Calvino Coolidge.
Prezident Barack Obama a jeho
niku v Bielom dome? “ Citoval NYT Dorodina priviedli do Bieleho domu Bo a
nalda Trumpa.
Manželia Bidenovci to vnímajú inak. potom Sunny, portugalské vodné psy.
Domáce zviera v USA jednoducho do Boli milované, a to aj potom, čo Sunny
domu patrí. A taktiež podporujú trend, v nešťastnou náhodou zhodila istého dvojUSA veľmi rozšírený, že ak domáce zvie- ročného návštevníka Bieleho domu .
„Američania mali vždy domáce zviera, tak z útulku.
V roku 2008 rodina Bidenovcov prija- ratá, takže Biely dom hostil a bude hostiť
la šteňa nemeckého ovčiaka po tom, čo zas domáce zvieratá,“ tvrdia Bidenovci.
bol pán Biden zvolený za viceprezidenta, (Obaja so svojimi psíkmi na snímke.)

KRTKOVANIE

14

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002
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prijme do TPP dvoch úchádzačov na pozíciu

skladník
do skladu ALU profilov
nástupný plat: 5 € / hod. bruo

Práca na Priemyselnej ulici č. 5874 v Malackách.
Práca na VZV spojená s manuálnou prácou, nakládka a vykládka
kamiónov, zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa dokumentácie,
zásobovanie liniek tovarom.

Viac informácií: tel.: 0918 713 101, www.hsf.sk
V prípade záujmu životopisy zasielajte na e-mail:
zamecnikova@hsf.sk

VYŽADUJEME:
• spoľahlivosť
• samostatnosť
• zručnosť
• schopnosť a ochotu učiť sa nové veci
• zmysel pre kolekvnu prácu

MA20-46 strana -

15

10-0054

PODMIENKY PRIJATIA:
• muži
• preukaz vodiča VZV
• prax na čelnom motorovom VZV
• prax na štvorcestnom el. VZV výhodou,
nie je podmienka, zaučíme

ZDRAVIE / SLUŽBY

16
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t s negatívnym COVID-certifikátom môžete pracovať

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

od

299€

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0107

49-0042

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

DORUČENIE
ZADARMO

ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ

SKLENÍKY

Prijmeme nových zamestnancov
����������������

ROZVOZ HYDINY K VÁM

MORKY
HUSI
HUSOKAČKY
KAČKY
KOHÚTY

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

�����������������
��������������������
����������������
����������������
�����������������
�����������

SLIEPKY, KURČATÁ

Objednávky:

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

Viac info
��������������������
88-0097

Pondelok – Piatok 9.00 – 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
����������
A INÉ

0800 500 091

Dodržiavame
D
d ži
prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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E

V
AJ

ZIM

34-0152

ZDRAVÉ VIANOCE

85-0769

0948 888 855
www.galerica.sk

46-0176

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
BEZ BUDOVANIA ZÁKLADOV

