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Týždenne do 27 450 domácností

Ide aj o odpustenie

PREDAJ KRMÍV PRE VŠETKY ZVIERATÁ
PREDAJ SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

od 2.3. 2021

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

KRTKOVANIE
10-0038

www.annastudio.sk

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

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

BITÚNOK GAJARY ponúka na predaj

0905 460 652

» Bravčová polovica
1 kg 2,00 €
» Hovädzia štvrť (predná) 1 kg 4,00 €
» Hovädzia štvrť (zadná) 1 kg 5,00 €
Objednávky na tel. č.: 0940 520 900

HĹBKOVÉ

10-0047

10-0018

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

1

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

TEPOVANIE

MA20-49 strana -

CHUDÍK -

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

Karol Mikláš

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

www.upchaty-odpad.sk

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

10-0266

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

NON STOP

0915 213 700

16-0003

aj so seb

PÁNSKA KONFEKCIA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Sudové
a fľašové
víno
od 1,10

16-0036

NOVINKA

VARENÉ
VÍNOou

pôvodná 20,- €

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

8

NA STRANE č.

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

16-0324

www.krtkozahorie.sk

16-0030

10-0014

0915 879 349

PREDAJ
MLÁDOK

46-0003

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

10-0031

MALACKY, Kozia 46/B

Cena 0,90 €

NONSTOP
0908 151 982

0908 437 079

ROZVOZ ZDARMA!

PLASTOVÉ
OBALY
30 l a 50 l

VÝVOZ ŽÚMP

• čistenie kožených
sedačiek

52-0009-1

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ponúka

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

www.cistyodpad.sk

• upratovanie

Atani s.r.o.,
prevádzka Zohor

KANALIZÁCIE

KANALIZÁCIA?

ing. kubaška

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ČISTENIE

UPCHATÝ
ODPAD?

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0162

ale používala by sa vďaka? Čo tak obrátiť to – nespôsobovať bolesť, smútok,
sklamanie len preto, že je to cena, ktorú
platia druhí za to, že nám je zrazu fajn?
Život je príliš jednoduchý, vyberať si z
neho iba tie chutné hrozienka a všetko
ostatné zahodiť.
A je to aj život falošný, dočasný.
Niekto to volá osud, iný zas karma,
ďalší Boh, ale v každom prípade, zlo
sa zvykne odplácať zlom. Tomu, kto ho
spôsobil. Aj keď má na to dosť času a dá
na seba riadne dlho čakať, má pamäť a
nezabúda.
Ako sa z toho dostať? To je jednoduché – nerobiť zlo. Nekonať zle. Neubližovať. Takto, v písmenách to znie
naozaj jednoducho. Už len, aby si to
človek zapamätal a aj tak konal. Lebo
napísať sa dá všetko. Papier sa skartovať dá, skutky nie.
A hoci propagujem myšlienku odpúšťania, niekedy nie som ani schopný a
dokonca ani ochotný ju
naplniť. Je to na každom
z nás... je to naše právo.
Pokojný advent,
vážení čitatelia. S
pozdravom

16-0122

Ťažko sa reaguje na chrapúnstvo,
na ublíženie akéhokoľvek druhu, na
zlomenie citov, na bolesť fyzickú či
duševnú nejakým nadšeným odpúšťaním či aspoň zmierením. To by bolo
príliš jednoduché. Ubližovalo by sa ako
na páse, lebo však, aj tak nám bude odpustené. Vlastne, tak akosi to aj v reálnom živote mnohých, pre ktorých je lož
a pretvárka každodenným zamestnaním, je. Otrasú sa, ako striasame snehové vločky z kožucha a idú ďalej. Spokojne, neobzerajúc sa ani okolo seba,
ani za seba, už vôbec nie do seba, iba a
výlučne pred seba.
Každý z nás „má“ niekoho takého v
sebe. Niekoho, kto nás zneužil, využil,
použil a ďalej si ide iba jeho životom za
jeho šťastím.
Odpúšťať si žiada od nás byť silnými. A nie vždy tú silu nájdeme. To sa dá
úplne pochopiť. Advent nám pripomína odpustenie. V poriadku. Ale čo tak
správať sa k druhým konečne raz už
tak, aby nebolo potrebné odpustenie,

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

16-0323

Odpúšťať je ťažké, oveľa ťažšie, ako
sa zmieriť s tým, že nám ublížili. Napriek tomu sa o odpúšťanie treba v
čase adventu pokúsiť. Viem však, že
nie vždy sa to dá.

Najlepší výber KOTLOV

SLUŽBY

INZERCIA

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

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

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

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

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
adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

0911 566 799

0904 466 799
10-0066

Malacky

Stupava

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

DA
R

ČE

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

K

K

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

N

ÁK

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

UP

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

U

www.DvereDoVane.sk
0911 998 160

Západné Slovensko
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

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
63-0097

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Frézovanie

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

komínov

Všetky značky spotrebičov dostupných na trhu za naj ceny
Spotrebiče 2. triedy až o 1/2 zľavnené ako bežná cena
(výstavné a predvádzacie modely alebo kusy s malou estetickou vadou so zľavou)

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

Naceníme akýkoľvek váš výber spotrebičov 1. triedy
Pozaručný servis značiek: Whirlpool, Hotpoint, Indesit, Bauknecht
Darček ku každému nákupu: Vitamíny a dezinfekcia v hodnote 20eur
Pezinská 18,
901 01 Malacky(oproti Píle)
+421 940 600 115

ZĽAVAEZ
ER

info@zlavnenespotrebice.sk
www.zlavnenespotrebice.sk
10-267

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

68-62

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

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

16-0312

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

41-109

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

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.
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NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

10-0049

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

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

10-0205

Redakcia:

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

16-0018

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0251

2

SLUŽBY

MALACKO
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Prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
najbližších a do nového roku 2021 veľa zdravia a úspechov.

• bravčová masť
• klobásky
• jaternice
• údené mäso
• oškvarky
• slanina...

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 16.00, SO: 7.30 - 12.00, NE: ZATV.

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

10-0040

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

aj na splátky

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

MA20-49 strana -

10-0277

PREDAJ MÄSA
A DOMÁCICH
VÝROBKOV

PONÚKAME
DOMÁCE
VIANOČNÉ
ÚDENÉ
MÄSO
A KLOBÁSKY

3

16-0047

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

SPOMIENKY, SLUŽBY

4

» Predám Volkswagen Fox
obsah 1,2 r.v. 2006, naj
70500 km, rádio s CD, letné
gumy na diskoch, alarm,
dohoda.Tel. 0915164194
AUTO-MOTO - INÉ

02 AUTO-MOTO / iné 02

» Kúpim Tatru 603, alebo
iné staré auto, motocykel
Jawa, ČZ aj náhradné diely.
Tel. 0903818212
» Kúpim staré auto, alebo
motocykel, aj náhradné
diely, trofeje, všetko od motorizmu.Tel. 0907374253
» Odkúpim vaše staré, jazdené aj havarované auto.
Ponúknite.Tel. 0905218938
» Kúpim starší moped stadion, babetu, vzduchovku
Sláviu.Tel. 0903765606
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
BYTY - PREDAJ

03 BYTY / predaj

03

» Predám pekný veľký 3-izb
byt v centre Ma, čiastočne
zariadený, cena 121.000 € +
dohoda.Tel. 0903214185
» Prenajmem 2 izb byt
v centre Malaciek oproti
AFK zariadený. Volať na
0903775484
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu 1-izb
byt plne zariadený, v centre
Ma, mesačne 450 € vrátane
energií.Tel. 0905859679
» Hľadám izbu do prenájmu, prípadne opatrím seniora s možnosťou ubytovania.Tel. 0944481001

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

Dňa 4.12.2020 si pripomíname 1. výročie,
čo nás opustila naša milovaná

TERÉZIA BIKSADSKÁ (rod. Mikuličová) zo Studienky.
S láskou a úctou spomína manžel František, synovia
s rodinami, vnučka a vnuci, sestra s rodinou a ostatná rodina.
Prosíme, venujte jej tichú spomienku.

10-0281

NA VŠETKY

MOTOROVÉ PÍLY
MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 180

BALÍČEK
ZADARMO

Už nikdy nebudeme počuť Tvoj hlas,
ktorý bol pre nás tak vzácny.
Nepohladí Tvoja ruka naše vlasy,
v srdciach zostáva veľká bolesť z Tvojej straty.
Veríme, že tam, kde teraz si,
Tvoja duša našla pokoj.
Hladíš na nás z veľkej diaľky a si šťastný.

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

30

Dňa 12. 12. 2020 uplynie 5. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, dedko, starý dedko

cm

FRANTIŠEK KUČERA z Gajar.

31,8 1,4
cm3

kW

4,1
kg

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 251

S veľkou láskou na Teba spomínajú manželka Milka,
dcéra Anna, syn Fero, vnúčatá a pravnúčatá.

AKCIA

249.00
BALÍČEK
ZADARMO
• náhradná reťa
reťaz
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické
a hybridné pohony, spôsobilosť
v elektrotechnike

3776 K mechanik lietadiel
01 mechanika
02 avionika - špecifické zameranie na opravy
a pilotáž malých lietadiel a dronov

2684 K bezpečnostné systémy
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných
systémov v doprave a automobilovom
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike

3778 K technik informačných a
telekomunikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle

novin ka

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave
3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

35

cm

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika karosérií
a rámov vozidiel
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania
3766 H lodník - obsluha plavidiel

web:
e - mail:
telefón:

www.sosdba.sk
sekretariat@sosdba.sk
+421 905 812 277
+421 2 22 20 50 45

cm

3

kW

4,8
kg

MOTOROVÁ PÍLA
STIHL MS 362

novin ka

AKCIA

449.00
BALÍČEK
ZADARMO
• náhradná reťaz
a lišta
• olej HP 0,1 l
• olej Forest 1 l

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo
a logistiku. n o v i n k a

40

UČEBNÉ ODBORY „3+2“
2466 H 02 mechanik opravár - stroje
a zariadenia, zameraný na nadstavby
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne
vozidlá n o v i n k a

45,6 2,2

cm

59

cm3

3,5
kW

5,6
kg

AKCIA

799.00

3 - ročné štúdium ukončené výučným
listom s možnosťou pokračovať
v nadstavbovom štúdiu:
2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel n o v i n k a
3757 L dopravná prevádzka

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

2-ročné štúdium ukončené maturitou

MALACKY, BREZOVÁ 2

POMATURITNÉ ODBORY

časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

2381 Q 00 strojárstvo
3764 Q logistika a manažment v cestnej
preprave - získanie druhej maturity
v SDV - DUÁL 18 +, absolventský diplom
DiS - diplomovaný špecialista
Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania alebo na
zmluvných pracoviskách autorizovaných prevádzkách
a finančné zabezpečenie žiaka.

MA20-49 strana -
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www.metiron.sk
Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0105

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

AKCIA

10-0272

SPOMIENKY
Stále je ťažko a smutno
nám všetkým, nič už
nie je také,
aké
bolo
predtým. Všade okolo chýba aj po rokoch Tvoj hlas,
mal si rád život, my Teba
a Ty nás. Dňa 7. decembra
2020 uplynie 7 rokov od
náhleho odchodu nášho
najdrahšieho Františka Kovačovského z Malaciek. S
láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra s rodinou,
ostatná rodina a známi.

VIANOČNÁ

Svieca dnes horí pre Teba, posielame Ti tichú
spomienku do neba.
Ďakujeme za všetko, čo si nás naučila a stále
spomíname na krásne chvíle strávené s Tebou.
Navždy zostaneš v našich srdciach.

32-0138

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

MALACKO
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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

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

www.123pozicovna.sk
MA20-49 strana -
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10-0280

NAČO KUPOVAŤ drahé náradie,
PRÍĎTE SI ho k nám POŽIČAŤ

SLUŽBY

6
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Občianska
riadková
inzercia

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

» Dám do prenájmu 2-izbový zariadený byt v centre
Malaciek.Tel. 0915952137
» Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt v centre
Malaciek.Tel. 0915952137
» Prenajmem 2 izbový byt
v centre mesta voľný od 01
02 2021.Tel. 0905930252
DOMY - PREDAJ

05 DOMY / predaj 05

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

» Predám 3i RD v obci Kostolište, cena 144.900 €.Tel.
0908250591
» Predám 4i RD v obci Zohor, cena 193.000 €.Tel.
0908898025

07

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» 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.
0915284292
» Predám zemiaky, ovos,
kŕmnu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám morky modré a
bronzové + predám odstavčatá.Tel. 0905835768
» Darujem mačiatka.Tel.
0908761258
» Predám konzumné zemiaky žlté na zimné uskladnenie.Tel. 0918355461
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

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

VIAC
U` OD

0907 721 667, Malacky

12 690 �

VR%TANE BONUSU 500 � PRI
V=KUPE V%EHO VOZIDLA

94-0162

STAVBA
08 STAVBA08

JE eAS Z0SKAI

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

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

Nov? Kia Stonic, prin?Fa viac vWhod pre vaFe z?aitky.
Je fas zJskaJ viac! Prebuhte svoj FtWl s Tplne novWm crossoverom Kia Stonic.
Doprajte si 8“ displej, bezdrPtovF pripojenie s Apple Car Play a Android Auto
a halFie inov?cie. To vFetko ua v z?kladnej vWbave po odpofJtanJ vWkupnFho
bonusu ua od 12 690 �. VFetky inform?cie v?m radi poskytneme priamo
v predajni, alebo na niaFie uvedenWch kontaktoch.

0902 272 708
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

Dám do prenájmu

kanceláriu 21 m2

DEŤOM
12 DEŤOM 12
SpolofnosJ MALACKY AUTO, s. r. o., bola na rok 2016 nosite,om najprestJanejFieho
ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!
Kombinovan? spotreba paliva 4,7 - 6,8 l/100 km, emisie CO2 : 124 - 154 g/km. / WLTP. * Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Obr?zok je ilustrafnW.

Návod nájdete na strane 8 dolu.
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6

s parkovacím miestom

MA, Nádražná ul.
16-0074

Chcete si podať inzerát?

52-0153

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

OBKLADY A DLAŽBY

www.kia.sk

Tel. 0905 619 360

10-0279

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

0907 211 797

16-0064

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

63-0083

16-0238

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY

MALACKO

7

TRADÍCIA DETSTVA

Mikuláš príde. Ako to spraví, nikto nevie, ale príde

Tradícia detstva, ktorá prežíva generácie
Každoročne prichádza 6. decembra a
všetky deti (priznajme si, my dospelí,
že aj nás) poteší vzácna návšteva - Svätý Mikuláš.

a odpustiť si. Kedysi platilo pravidlo, že k
štedrovečernému stolu by si mali sadnúť už
všetci udobrení. Nuž, stretnúť tento rok radšej nie, ale dá sa zavolať si, napísať si.

Tak čo, viete si ešte vyleštiť čižmičky?
Pekne pripraviť zimnú obuv (zmestí sa do
nej viac ako do poltopánok) a už len čakať,
či a čo si v nej ráno nájdete? Prvá adventná
nedeľa je za nami, pripomenula nám potrebu uchovať si nádej. Tento rok prichádza
Mikuláš na druhú adventnú a tá zas symbolizuje mier a zmier. V nás i okolo nás. Ľudia,
ktorí sa počas roka poškriepili, by sa v týchto
dňoch mali stretnúť, zmieriť, podať si ruky

Dobro a zlo

Mikuláš z Patary

Historické zdroje prezrádzajú, že Mikuláš
bol nielen temperamentnou osobnosťou,
ale taktiež veľkým diplomatom, ktorý neraz
uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom
a pomohol tak mnohým ľuďom v núdzi.
Narodil sa medzi rokmi 270 a 286 v Patare –
dnešných ruinách pri meste Kalkan v Turecku. Bol synom majetných rodičov, ktorých
dedičstvo neskôr rozdal chudobným. Keď
mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, vtedajší
biskup z Myry (dnes mesto Demre na juhu

foto: pixabay.com
Turecka), vysvätil za kňaza a vymenoval za
predstaveného kláštora Sión. Mikuláš bol
široko-ďaleko povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte viac vzrástla, keď sa v Myre aj
on sám stal biskupom.

rických zdrojov umrel niekedy medzi rokmi
345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento
cirkevný sviatok výnimočný najmä pre mladých ľudí. (Mikuláša, anjela a čerta mohli
stvárňovať napríklad iba slobodní mládenci
a na ich návštevu sa zas mimoriadne tešili
Patrón biednych,
dievčatá.) Mikuláš je známy aj ako patrón
mladých a chudobných
Šiesty december, deň úmrtia Svätého požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, obMikuláša, bol vyhlásený za sviatok. Presný chodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov
dátum jeho skonu nie je známy. Podľa histo- a mnohých ďalších.
ib

16-0245

foto: pixabay.com

Anjel a Mikuláš predstavovali dobro. Deti
museli preukázať nejakú zručnosť, aby dostali darček. Lebo nič na svete nie je zadarmo, aj keď si to dnes mnohí a najmä deti,
myslia. Vždy existuje čosi ako povinnosť.
Ozaj a viete, že za odmenu sa kedysi považovalo sušené ovocie, orechy a jabĺčka? Najlepšie a najzdravšie dobroty na svete!

MA20-49 strana -
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Občianska
riadková
inzercia
» Predám detský fusak z
ovčej vlny, výborný stav,
cena 30 €.Tel. 0904697404
13

Malacky

» Predám sústruh na kov +
nože.Tel. 0915164194

Gen. M.R. Štefánika 36

15

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

www.mavet.sk

SME PRVÁ FIRMA,

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

389 €

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

zber - výkup autovrakov

499 €

Poskytujeme doklad o likvidácii

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

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

Chcete si
podať
inzerát?

0905 324 657

41-0022

16

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

VÝROBA ~ DOPRAVA
MONTÁŽ
63-0005

» 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

Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

16-0031

16-0330

» Hľadám izbu do prenájmu, prípadne opatrím seniora s možnosťou ubytovania.Tel. 0944481001
» Kúpim staré mince odznaky vyznamenanie hodinky 0903753758

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

Veľké Leváre

0905 859 679

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.

MA20-49 strana -
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0940 075 984
0940 330 217

betonoveploty6754@gmail.com

10-0251

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

SLUŽBY

MALACKO

9

Predaj živých
vianočných
stromčekov
zahájený!

1 KS UŽ

O

0,65 € D

Normandské
jedličky, čierne
borovice a borovice
(Možnosť odloženia
stromčeka do
222. 12. 2020)
22

Dekoračné kvetináče – rôzne
vzory a farby
Všetko pre Vašu
zimnú údržbu
- posypová soľ
(rôzne balenia),
odhŕňače a iné...

Krmivo a búdky pre vtáčiky – rôzne druhy

-10% ZĽAVA

UŽ OD

na všetky
vianočné
dekorácie

15,99 €

Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.)
tel. č.: 034/772 39 97 • www.spuchlak.sk • pon – pia: 8.00 – 16.30 h, so: 8.00 – 12.00 h

MA20-49 strana -
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16-0090

Vianočné stojany – kovové, stabilné – rôzne druhy
a veľkosti (niektoré aj so zásobníkom na vodu)

SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

10-0283

10
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10-0015

MALACKO
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33-0073

12

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

0908

9

K A M E N Á R ST VO
40%

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

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

10-0063

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

10-0001

CIA
R
E
Z
N
9
I
79 46

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

16-0021

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0001

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm
16-0084

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

MA20-49 strana -
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10-0284

MALACKO

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ
MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

•
•
•
•
•
•

spojovací a kotviaci materiál
Vám
tesárske kovania a prvky
Ďakujeme
podporu
železiarstvo
za dôveru a
ku.
v tomto ro
elektronáradie
jeme
ku Vám pra
pletivá, rebríky
V Novom ro stia a úspechov
šťa
dielňa, náčinie, náradie ...... veľa zdraviaP, .F. 2021

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:
MA20-49 strana -
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32-0021-7

FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR .... dobré ceny a bezproblémové parkovanie

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

14
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

v Malackách

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

0948 066 491

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

36-0001

850 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

41-0066

Obec Jablonové, 900 54 Jablonové 197

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

v zmysle §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

VYHLASUJE

výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľky Materskej školy Jablonové,
900 54 Jablonové 348
POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:
A.Kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a) Získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods.1, § 10
ods.1, § 11 ods.1d/ zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
b) Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods.5 zákona č.
596/2003 Z.z. zákona o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c) Dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s
1. atestáciou v súlade s § 39 ods.3a-b zákona č. 138/2019 Z.z.
zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

36-0002

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

SCHAFY spol. s.r.o.

HĽADÁME PRACOVNÍKA

DO VÝROBY – PALIČ

16-0333

Mzda: 6 €/h brutto + benefity
uctaren@schafy.sk, 0903 785 304
A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

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

SERVISNÝ TECHNIK

SBS GUARDING s. r. o.

NÁSTUP IHNEĎ

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

príjme strážnikov na prevádzky

Kaufland Malacky Mzda: 3,9996 €/h. brutto
BILLA Malacky Mzda: 3,3330 €/h. brutto
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

MA20-49 strana -

36-0002

Nástup ihneď.
10-0249

Kontakt: 0915 973 529

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0172

• 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

14

B. Iné kritériá a požiadavky:
a) Bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – preukázaná odpisom z RT pred
výberovým konaním.
b) Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods.1,2 zákona č. 138/2019
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c) Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods.1,2 zákona č.
138/2019 Z.z.
d) Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
C. Zoznam požadovaných dokladov:
a) Písomná prihláška do výberového konania.
b) Štruktúrovaný životopis.
c) Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti.
d) Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
e) Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy.
f) Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
g) Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
h) Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely
výberového konania.
Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v
zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – riaditeľka Materská škola
Jablonové – NEOTVÁRAŤ“
do 15. decembra 2020, utorok do 12.00 hod.
na adresu: Obec Jablonové, 900 54 Jablonové 197.
Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia
prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do
výberového konania, najmenej 5 dní pred dňom konania
výberového konania.

16-0334

SBS GUARDING s. r. o.

MALACKO

ZAMESTNANIE
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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

MA20-49 strana -
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10-0054

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

ZDRAVIE / SLUŽBY
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SLOVENSKÉ DARČEKY
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MALACKY (OPROTI SÚDU)

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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