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V poradí ďalším v našom seriá-
li nectností či priam hriechov je 
smilstvo. Ale pozrime sa na tento 
fenomén pohľadom bežného živo-
ta bežných ľudí.

Dante Alighieri popísal žiadosti-
vosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú 
lásku k iným“. Tento literát, rene-
sančný humanista, to vystihol nao-
zaj dokonale. Najviac nenávisti na 
Slovensku spôsobuje „prílišná láska 
k iným“. Fanatizmus, ponajviac po-
litický.

Upozorňoval som na to už pred 
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiariz-
mu“. Tento druh politického fanatiz-
mu, priam „božskej adorácie“ sa však 
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľ-
mi eufemisticky voláme „stranícke 
sympatizantstvo“.

Nebudeš mať iného Boha okrem 
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobe-
ním niečoho, čo je hore na nebi, dole 
na zemi alebo vo vodách pod zemou. 
Nebudeš sa ničomu takému klaňať, 
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé 
z desatoro prikázaní. Pripomínam 
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opa-
kujem, nie iba ten konfesijný. Hoci, 
ako sa zdá, práve cez manipuláciu 
hodnôt viery si niektorí politici u nás 
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A 
viera a veriaci sú v tomto prípade iba 

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo 
a nechutne, zištne zneužití.

Fanatizmus sa stáva rohožkou 
pre bezohľadne ambicióznych jedin-
cov pred dverami k politickej moci. 
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú 
na základné princípy samotnej viery, 
lebo veria iba v seba a svoje vlastné 
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň 
v nejakú politickú odrobinku, ktorá 
spadne na zem, medzi nich, z pre-
stretej tabule mocných. A napokon, 
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí 
panstvu niekto nosiť...

Človek a občan je povinný po-
užívať vlastný mozog. Je povinný 
myslieť samostatne a musí sa sám 
starať o to, ako a čím svoju myseľ po-
čas života zdokonaľuje a obohacuje. 
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky 
k iným ako k najbližším je jeden zo 
základných hriechov viery. Práve 
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ po-
litikov a ich politík. To však už je aj 
hriech spoločenský. Čo tak 
zamyslieť sa nad tým?

Pekný týždeň koneč-
ne na vzduchu a už aj as-
poň v čiastočnej sobode, 
vážení čitatelia!

O ďalšom z našich 
prehreškov celkom civilne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0908 437 079

• upratovanie

• čISTENIE KOŽENýCH
SEdAčIEK

INg. KUBAšKA
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KAMENÁRSTVO

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

Záhorácka 12, Malacky  |  Po – Pia: 11 – 15, So: 9 – 12
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

ZĽAVY
na všetky

kamenárske práce
AŽ
DO 40%
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ROZVOZ ZDARMA!
PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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0911 566 799 0904 466 799

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia

09:00 - 19:00

So - Ne

9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00

Str 17:00 - 19:00

Pia 17:00 - 19:00
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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www.rsstavba.sk

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE
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„Ako by mohla 17-ročná dievčina, 
ktorá bola ako 14-ročná unesená, sú-
hlasiť s tým, že privedie na svet dieťa 
svojho únoscu?“ pýta sa nigérijský 
kňaz a hovorca rodiny Šaribuovcov.

Leah Šaribu bola unesená spolu so 
109 ďalšími žiačkami dňa 19. februára 
2018, keď skupina Boko Haram pre-
padla internátnu školu v meste Dapči 
v štáte Borno v severovýchodnej Nigé-
rii. Niektoré z dievčat zomreli v zajatí. 
O mesiac neskôr boli tie, ktoré prežili, 
spolu 101 dievčat, prepustené. 

Výnimkou je Leah – ako jediná 
bola kresťankou. Teroristi sa ju pokú-
šali prinútiť, aby prestúpila na islam, 
no ona to odmietla. V lete minulého 
roku dostala rodina správu, že ich dcé-
ra porodila jednému z veliteľov syna a 
potom konvertovala na islam.

Vo videoodkaze pre nadáciu ACN 
– Pomoc trpiacej Cirkvi pastor Gideon 
Para-Mallam ubezpečuje, že v tomto 
prípade ide buď o falošné tvrdenie, 
alebo muselo dôjsť k znásilneniu a nú-
tenej konverzii. „Neverím, že by Leah 
v svojom veku súhlasila s tým, aby sa 
stala matkou. Chcela ísť na univerzitu, 
práve teraz mala začínať štúdium. Ak 
bola nútená tak urobiť a bola znásil-
nená, nemožno predsa vravieť, že dala 
súhlas,“ konštatuje evanjelický pastor.

Pastor Para-Mallam podobne rea-
guje aj na správy, že Leah konvertova-
la na islam:  „Vieme, že jej kresťanské 

presvedčenie bolo dôvodom rozhod-
nutia, že chce zostať uväznená. Keby 
sa bola chcela stať moslimkou, aby 
znovu získala slobodu, jednoducho 
by Krista poprela a bola by 21. marca 
2018 spolu s ďalšími prepustená. Leah 
to však odmietla. Ak sa jej odmietnutie 
zakladá na kresťanskej viere a ona bola 
dôvodom, pre ktorý zostala v zajatí, je 
proti všetkej logike tvrdiť, že sa stala 
moslimkou.“

„Musíme pokračovať v našom úsilí 
o prepustenie Leah aj v modlitbách sa 
za ňu. Mali by sme sa tiež modliť za jej 
rodinu, pretože rodičia prechádzajú 
veľmi ťažkým obdobím. Každý prichá-
dzajúci deň mi pripomína, že tu máme 
vzácnu dušu, ktorej sa odopiera slobo-
da ako základné ľudské právo.“

Prípad väznenej Leah Šaribu žiaľ 
vôbec nie je ojedinelý. Viac informácií 
o tejto téme ako aj o dostupných mož-
nostiach pomoci trpiacim nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Viac ako 3 roky väznená teroristami

» Zdroj: ACN pre REGIONPRESS
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:
• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky ROZVOZ

Zabezpečíme
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Tel.: 0904 323 042 

      použitých automobilových

                          katalyzátorov

Garantujeme najvyššie

výkupné ceny na trhu.

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

1
6
-0
0
7
7

DOMÁCE POTREBY
DOBRÝ NÁKUP

Predajňa znova otvorená

Tešíme sa s Vami na
jarnú grilovačku

od 19. 4.

Jarné kváskovanie
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Pripravím na monitor, 
prijímačky, maturitu. 

Učím aj študentov 
 s poruchami učenia.

DOUČÍM DETI
A DOSPELÝCH

0905 442 325

AJ, NJ, SJ +

Mat, Fyz, Che a iné

(MŠ, ZŠ, SŠ)
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222

pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

www.kastaplus.sk

NOVINKY
V PREDAJI

12EUR

13EUR

13EUR

15EUR

11 EUR
12EUR
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V láske sme 
žili, radi sme 
sa mali. Pri-
šla chvíľa, 
keď sa Tvoje 
očká navždy 
zatvorili. 19. 
apríla 2021 uplynie 6 rokov, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná Marcelka Dávidová 
rod. Mikuličová z Malaciek. 
S láskou a úctou spomína 
manžel Emil a blízka rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Dňa 19. 4. 2021 si pripomína-
me nedožité 90. narodeniny 
Matúša Klasa zo Záhorskej 
Vsi, ktorý tragicky zomrel 
29. 1. 1964. S 
láskou spo-
mínajú dcéry 
Dana a Zita 
a syn Vlado 
s rodinami. 
Navždy zo-
staneš v našich srdciach. Kto 
ste ho poznali, venujte mu s 
nami tichú spomienku.

Dňa 21. 4. 
2021 si pri-
p o m í n a m e 
10. výročie 
úmrtia nášho 
milovaného 
otecka, ded-
ka Jozefa Valenta z Marian-
ky. Kto ho poznal spomenie 
si, kto ho mal rád nezabud-
ne. S láskou spomínajú deti 
s rodinami.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim doma robený 
traktor-starý samohyb 
0944963682
» CZ 175 JAWA 90 PIONIER STA-
DION MUSTANG SIMSON BA-
BETA KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
» Kúpim nové náhradné diely 
na autobus Š706RTO/ŠL11. 
0951336570

BYTY - PREDAJ 03 

BYTY - PRENÁJOM 04
» Dám do prenájmu 2-poste-
ľovú izbu v Ma, cena 300 €, 
len pre pánov.Tel. 0903214187
» Prenajmem zariadenú izbu 
v Zohore.Tel. 0903361804
» Dám do prenájmu veľký, sl-
nečný 3-izb. byt s dvomi bal-
kónmi v novostavbe, v širšom 
centre MA. Byt je voľný ihneď. 
0905442325

DOMY - PREDAJ 05
» Kúpim dom/pozemok 
600m2+ v MA, právne služ-
by/zmluvy zabezpečím.Tel. 
0910867213

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

Zobuďte sa. Podobnou vetou možno 
prebúdzajú lekári svojich pacientov 
po ťažkom úraze alebo operácii. Po-
dobne by mohli prebúdzať svojich 
lekároch ich pacienti, z ktorých si uro-
bili poslíčkov.

Aj keď existuje internet, väčšina le-
károv používa počítač stále ako písací 
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás naprí-
klad na röntgen. Tam lístoček prepíšu, 
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete 
prísť na druhý deň po výsledok a zaniesť 
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, ho-
vorieval vetu, že lekár je človek, ktorý za-
báva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdra-
ví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava 
behať s lístočkami medzi doktormi, často 
so zlomenými nohami, a robiť im poštá-
rov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné 
vzdelanie a používajú drahé a  moderné 
prístroje majú organizáciu devätnásteho 
storočia. Nasleduje krátke vysvetlenie 
pre lekárov: Internet je celosvetový sys-
tém prepojených počítačových sietí. Ľu-
dia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vy-
mieňajú rôzne informácie a komunikujú 
– textom, hlasom, videami a obrázkami. 

Keď sa niekedy pýtam lekára prečo 
nemajú elektronický systém objednáva-
nia a komunikácie s pacientmi, používa-

jú často príklad s babičkou z odľahlej de-
diny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom 
do okresnej nemocnice, aby mohla celý 
deň presedieť v  čakárni u  lekára. Moja 
osemdesiatdvaročná svokra z  Moravy s 
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez 
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagra-
me a komunikujú cez skype a gmaily. Jed-
noduché digitálne technológie by ušetrili 
čas lekárom aj pacientom, redukovali 
by stratený čas, chyby aj náklady. Verím 
odbornosti našich lekárov, ale v organi-
zácii práce iba nechápavo krútim hlavou 
a hovorím si – zobuďte sa páni doktori. 
Chodím v  posledných týždňoch na rôz-
ne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť 
do svojich čakární páni doktori a počú-
vajte svojich nespokojných pacientov. 
Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich 
zákazníkov, tak ešte jeden argument – 
v USA prichádza kvôli 
nedokonalému sys-
tému objednávania 
a  riadenia toku pa-
cientov systém zdra-
votnej starostlivosti 
ročne o  150 miliárd 
dolárov. 

Zobuďte sa, páni doktori

» Ján Košturiak
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

NOVÉ POMNÍKY
Všetky
kamenárske
práce

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

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA

APRÍL

krátka
dodacia lehota
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH

Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 28.4.
/trhovisko/
Malacky 28.4.
/trhovisko/

0
9
-3
9

6
3
-1
3



MA21-15 strana - 5

ZDRAVIE, POLITIKAMALACKO
5

 OPTIKADROPTIK     DR.OPTIK_SK      WWW.DROPTIC.SK

ZADARMO*

DOCTOR OPTIC

 

• ZĽAVA 40% NA MULTIFOKÁLNE SKLÁ

• SLNEČNÉ DIOPTRICKÉ OKULIARE ZA 69 EUR

• OKULIAROVÉ SKLÁ NA PC A TABLET  1+1 ZADARMO

• SLNEČNÉ OKULIARE (KOLEKCIA 2021)
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POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Kúpim byt, do ceny 
1100€/m2, podľa stavu. 
0949375038
» Kúpim starý dom do 25000 
€. 0910539635

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám kurčatá na mäso 
1-týž/1 €, 2-týž/1,50 €, 
3-týž/2 €, živé na zabitie 1,90 
€ / kg a očistené 2,90 € / kg. 
M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 
0908151966.Tel. 0911206783
» Predám konzumné zemia-
ky žlté 0,28€/kg aj sadbu. 
Láb tel. 0918355461

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12
» Predám oblečenie pre bá-
bätko chlapčeka. cena doho-
dou. 0948450224

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14
» Predám cirkulár, cena 250 
€.Tel. 0905597874
» Predám nové čechoslov. úle 
2ks 0904566403

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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KLIMATIZÁCIE
za mimosezónne ceny!

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

0910 111 100

0905 744 062

predaj   montáž   servis

aj na splátky
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete  Jarná AKCIA-   20% zľava 
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

349 € 399 €

520 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

1
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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797

24. apríla oslavujeme deň svätého Ju-
raja. Tento deň na väčšine európske-
ho územia znamenal začiatok jarného 
obdobia.

Rimania oslavovali Paliliu, kedy 
stádo prvýkrát vyhnali na pasienky, po-
zametali maštale, pomocou vavrínových 
prútov sa pokropili čerstvou vodou, po-
kropili aj zvieratá. Cez zapálenú slamu 
prehnali stádo, sami oheň trikrát pre-
skočili. Vykonávali ochranno-magické 
úkony proti bosorkám a pôsobeniu iných 
škodlivých síl. Prinášali svojim bohom 
obety, ruky si umývali v rannej rose.

Svätojánske ohne pozná väčšina Slo-
vákov. Menej už si pamätá na „pálenie 
Ďura“.

Pálenie Ďura prebiehalo v minulosti 
najmä na strednom a západnom Slo-
vensku, pričom v dnešných dňoch je 
záležitosťou miest a obcí hlavne v Tren-
čianskom kraji. Niet preto divu, že mnohí 
obyvatelia iných kútov Slovenska sa s to-
uto tradíciou doposiaľ nestretli.

V tento dátum podľa našich predkov 
prebiehali v prírode dôležité zmeny. Preto 
sa snažili prekaziť plány zlých síl, ktoré 
sa mali prebúdzať, a rôznymi rituálmi 
naopak prebudiť prírodu k životu. Proti 
zlu bojovali práve spomínaním pálením 
vatier. Zúčastňovali sa najmä mladí ľu-
dia, prítomnosť starších však nebola vý-
nimkou. Do preskakovania plameňov sa 

však zapájali len slobodní mládenci za 
sprievodu dievčenského spevu.

K 24. aprílu sa viaže množstvo pra-
nostík. Medzi tie najznámejšie patria 
napríklad: „Koľko ráz pred Ďurom zahr-
mí, toľko ráz po Ďure bude mráz,“ „čo do 
Ďura narastie, to po Ďure skape,“ či „pred 
Ďurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo 
zeme, nevyjde, po Ďure ju môžeš mlat-
kom biť, vyjde.“

Tento deň je odpradávna oficiálnym 
štartom pastierskej sezóny a aj salaše, 
ktoré od jesenného Demetera osireli, na-
novo ožijú. Za mesiac od Máriinej sejby 
vraj totiž už jurajovská pastva uživí aj 
štyri hoviadka ako ubezpečuje i česká 
pranostika: Svatý Jiří uživí krávy čtyři 
a prognózy sú ešte lepšie, keď poznáme 
skúsenosť: Kto by pred svätým Jurajom 
trávu i kliešťami zo zeme ťahal, nevytiah-
ne ju, kto by trávu po Jurajovi do zeme za-
tĺkal, nezatlčie ju.

Na Deň svätého Juraja 
sa začína tá pravá gazdovská jar

» red

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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0907 721 667, Malacky

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

0908 979 469

INZERCIA
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Pol roka sme boli zavretí medzi „štyr-
mi stenami“ a tak nám dozaista dobre 
padne v nasledujúcom období tráviť 
čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Popri práci na záhrade, ale aj na od-
dych nám veľmi dobre padne záhradné 
„sedenie“. Ideálne s pripojiteľnosťou 
na elektrický prúd a vodovodný sys-
tém. Zdroj energie potrebujeme naprí-
klad na večerné osvetlenie, alebo na 
pripojenie elektrického grilu či iných 
spotrebičov. A hoci aj počítača, ak sme 
sa rozhodli naďalej vykonávať home 
office zo záhrady. Vodovodná prípojka 
je zas vhodná kvôli hygiene stolovania, 
ale aj na čistenie celého zariadenia „po-
sedenia“.

Pritom nemusí ísť o náročnú inšta-
láciu. V podstate všetko v podobe pre-
nosných káblov a hadíc či ich spojok, 
použiteľných v hlavnej sezóne, možno 
dostať v predajniach so sortimentom 
pre záhrady. To sa týka aj prípadného 
zaclonenia od slnka. Hoci nám dlhé 
mesiace chýbalo, predsa len rátajme s 
tým, že v lete jednoducho bez nejakej 
slnečnej clony vonku cez deň byť ne-
môžeme.

K dispozícii je množstvo podlaho-
vých systémov, od umelej a odolnej 
trávy cez chodníkovú dlažbu, kame-
nie, až po terasovú dlažbu z umelých či 
prírodných materiálov.

Vybrať si možno z bohatej ponuky 
záhradného mobiliáru, podľa vkusu i 

praktičnosti jeho údržby. V očakávaní 
horúceho eta je možno dobré nezabud-
núť ani na záhradnú sprchu. Určite ju 
ocenia napríklad deti a rád sa pod ňou 
vyšantí aj psík.

Takto vytvorený záhradný životný 
priestor vám poslúži niekoľko sezón, 
na zimu jednoducho zariadenia a ná-
bytok demontujete a uskladníte v kry-
tých priestoroch. Určite bude zo zdra-
votného hľadiska vhodnejšie, ak sa 
vaše rodinné stretnutia budú ešte istý 
čas odohrávať na čerstvom vzduchu, 
ako v interiéroch.

Ak sa rozhodnete zariadiť si takto 
doplnkový obytný priestor, radíme 
vám nezabudnúť pri jeho vybudovaní 
ani na moderné systémy na odpudzo-
vanie hmyzu. Aebo – zaobstarať si oko-
lo záhradného sedenia také rastliny, 
ktoré hmyz už zďaleka oblúkom oblie-
ta, napríklad – levanduľu.

Ďalšia obytná miestnosť – záhrada

» red
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU

• -10% PRE SENIOROV A ZŤP

• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

8
7
-0
0
0
7

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Okná pre radosť

Energetická efektivita

Komfort užívania

Pocit bezpečia

Individuálny vzhľad

Made in Germany

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKNNNNNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AAAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRE

Malacky
Břeclavská 3

0911 690 217
0905 690 217

datom@datom.sk
www.datom.sk

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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18. apríla 1966 
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara 
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

Výročia a udalosti
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......

FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

 

 

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie

OTVORENÉ 
od PONDELKA do PIATKA

 07:45 - 16 :00 hodPREDAJŇA A PARKOVANIE
V AREÁLI BÝVALÉHO AGROSTAVU

7,00 €
10,00 €

24 ,90 €
34,99 €
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Na našu jednozmennú prevádzku v Zohore
prijmeme zamestnancov
do pracovného pomeru na pozíciu:

Triedenie druhotných surovín na triediacej linke. 
Zber, separácia, lisovanie a spracovanie jednotlivých druhov odpadov 
a druhotných surovín. 
Základná mesačná hrubá mzda 630,- EUR + 100,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.

Robotník/Robotníčka v hale druhotných surovín (Zohor)

Zaistenie vysypania zberných nádob podľa predpísaných trás a ich 
vrátenie do príslušného zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 690,- EUR + 210,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.

Pracovník zvozu zberných nádob (Zohor)

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.

Doprava odpadov, bežná údržba a drobné opravy na vozidle.
Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 920,- EUR + 250,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.

Vodič NAD (Zohor)

0911 711 989.

x
x
-x
x

Ponuka práce 
v automobilovom 

priemysle 
v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Vodič VZV  
základná mzda 957 €  

+ príplatky

Nástup: 
apríl 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozície:

základná mzda 981 €
 + príplatky 

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Manipulant 
 základná mzda 881 € 

+ príplatky 
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Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € bru�o/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € bru�o/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné benefity. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE

• VODIČ VZV

Životopis zasielajte na: office@�controls.sk, tel.: 034/778 20 90, www.�controls.sk
alebo osobne Radlinského 23,  Malacky  90101, po – pia 8:00-12:00  / 12:30 – 16:00

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:
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STUPAVA

STAVEBNINY

prijmeme na TPP

v prípade záujmu alebo ďalších informácií kontaktujte

0905 606 598 • hurbanicova@krajn.sk

podm. práca na VZV, vod. preukaz B
850,- eur brutto + výkon. odmeny

SKLADNÍKA
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HĽADÁME

SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421 950 301 301

- PRÁCA V NEMECKU

- UBYTOVANIE A DOPRAVA

  HRADENÉ FIRMOU

- 11 - 14  EUR /HOD.

- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ

Potraviny EURO -DISKONT Gajary 
prijme do pracovného pomeru 

predavačku 
Náplň práce:

- obsluha zákazníkov
- práca s registračnou pokladňou

- dokladanie tovaru
- vykonávanie ostatných denných prác 

pre zabezpečenie chodu predajne
Platové podmienky:

739,- brutto + povinné príplatky za víkendy

Info: 0949/490613, gajary@merkfood.com
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV - VODIČ VZV 
     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)     (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY- OPERÁTOR VÝROBY
SLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIESLUŠNÝ PLAT  I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 • RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné 
   ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto 
 Základná zložka mzdy 

+ príplatky a ODMENY 0911 / 721 409, recepcia@aii.sk
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 1,85 €/hod. brutto

8
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROVMURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých

0908 979 469
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Stavebná spoločnosť KAMI PROFIT s.r.o.,

ktorá zabezpečuje realizáciu stavieb

v oblasti pozemných, dopravných a inžinierskych projektov

HĽADÁ

na stavbu Šaštín – Stráže

STAVEBNÉHO MAJSTRA

Mzdové podmienky: od 1 500 EUR brutto a viac v závislosti

od schopností a skúseností kandidáta (mzda je rozdelená

na 70% základnú zložku a 30% variabilnú zložka).

e-mail: personalne@kami-profit.sk 

mobil: +421 220 866 007



MA21-15 strana - 11

ZAMESTNANIEMALACKO
11

1
0
-0
0
3
9

Viac informácií: tel.: +421 905 905 021

e-mail: zamecnikova@hsf.sk, www.hsf.sk
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
  vždy informujeme, ako cestovať  cez hranice
 

rtnerom r k Červ kríž
máme stále dostatok ponúk

-dňové tur y, r k k  ž ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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