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Týždenne do 27 450 domácností

Zosurovenie, zdivočenie mravov
Je najvyšší čas pripomenúť si slová
literárneho barda slovenského národa, Pavla Országha Hviezdoslava.
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety.

801210084

Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je.
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred
voľbami sľubovaná politická „inakosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“.
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlastVerše, ktoré vyjadrujú nádej v po- ným sľubom, je luhár. Alebo podvodkojný život. Ide o nádej aj v takej podo- ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po- mnohých nelichotivých – pre slušných
hľadu každé štyri roky politici a potom a čestných ľudí nelichotivých – slov.
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento Slovenčina ich pozná veľa.
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra„Démon kýs škaredý“ iného
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča- skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! nám priplazil. Privliekol so sebou lži,
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, podvody, nerešpektovanie zákonov,
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne- nerešpektovanie parlamentu a tým pátie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih- dom aj jeho voličov. Démon moci, prine, slabšieho; Bár zem je pre všetkých vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre
Čomu a komu sa ešte dá veriť v naneho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre šom štáte? Divadlu na transparentnosť,
ktorých je získanie vzdelania na papie- zodpovednosť, antikorupčnosť? Divadri iba záležitosťou nákupu tovaru ako lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické
každého iného nákupu, Hviezdoslav hulvátstvo z moci zákona
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, premenovalo na tú slušnosť. To im ešte nezišlo
múdrosť a slušnosť však nie.
Je naozaj normálne, že ten, kto na um, hoci, v iných, nesi chce od vás požičať, príde do vašej nápadnejších podobách
domácnosti, vynadá vám za to, že ste sa to deje. Dokedy?
Odpoveď je v
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži
a špinu a potom vás požiada o peniaze? každom z nás.
O vaše peniaze? Nikde to nie je normálne a nemalo by to byť normálne ani na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

K A M E N Á R ST VO
40%

ing. kubaška

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

• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

0911 566 799

0904 466 799

52-0012-1

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

10-0024

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

16-0083

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

ČINNOSŤ
PREDAJ KVALITNÝCH AUTOBUSOVÁ DOPRAVA STAVEBNÁ
• SÁDROVÉ STIERKY
• VÝSTAVBA RD
• SADROKARTÓNY
•
PORADENSTVO
KRMÍV
• BYTOVÉ JADRÁ
• ZATEPLOVANIE

ROZVOZ ZDARMA!

PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

0917 466 250
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16-0118

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

BENÁTSKE
STIERKY

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

10-0059

MALACKY, Kozia 46/B

1

• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

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

10-0040

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

• MAĽBY, NÁTERY
• BRÁNY

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
MAN, MERCEDES, VW

SLUŽBY

2
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INZERCIA

• sieťky proti hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

Odšťavovací
mlynček
s plátnom
(liatina)

0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

na vybraný
tovar

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

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

Frézovanie

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

Malacky

komínov
Bednička
(drevo)

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

Termoplechovky

ZĽAVAEZ

Výrobník
sýtených
nápojov
DRINKMATE

ER

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

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

16-0124

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

10-0072

DOMÁCE POTREBY

16-0116

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

Stupava

10-0007

Redakcia:

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

OČNÁ OPTIKA

NON STOP

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

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

16-0010

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

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

JARNÁ AKCIA
Kovanie
k bezpečnostným
dverám
v hodnote 162 €
ZADARMO!

MERANIE DIOPTRIÍ
OČNÝ LEKÁR
OPTOMETRISTA

Do konca júla!

0918 734 397
Záhradná 41, MALACKY
info@progresokno.sk
0905 745 118

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

16-0105

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Regenerácia trakčných
batérií

NOVÁ
KOLEKCIA

UPCHATÝ
ODPAD?

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

KANALIZÁCIA?

Priamo vo vašej firme

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

www.oftalens.sk
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NONSTOP
0908 151 982
HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

16-0015

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

10-0091

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

www.cistyodpad.sk

10-0004

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

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

Y
K
N
I
V
NO
I

16-0002

J
A
D
E
R
P
V

NAJRÝCHLEJŠIE
SAMOZAFARBOVACIE
SKLÁ NA SVETE
VDv;jD_x

40%

D?DP\+8D\DSDP\+
ŠTEFÁNIKOVA 514

j;89jS

VYŠETRENIE ZRAKU

9jSʵSDP\+ȼV8ǗǠǘǟǙǚǞǟǚǚ
OPTIKADROPTIK

NA WWW.DROPTIC.SK

DR.OPTIK_SK
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75-03

ZADARMO

AKCIA PLATÍ LEN DO 30.6.2021 NA VYBRANÉ OKULIAROVÉ SKLÁ.

SPOMIENKY, SLUŽBY

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim doma robený
traktor-starý
samohyb.
0944963682
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

S bolesťou v srdci
spomíname na bratov,
švagrov, strýkov
a prastrýčkov:
Dňa 26.7.2021 si pripomíname a dňa 25.5.2021 sme si pripomenuli
smutné 9. výročie nášho
smutné 2. výročie nášho

Dňa 10. júna 2021 si pripomíname
1. rok, čo nás navždy opustil náš drahý

MICHAL VRABLEC zo Zohoru.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Ľubica
a Jana s rodinami, syn Miroslav
a ostatná rodina. Spomínajte s nami.

LADISLAVA
MASAROVIČA

JOZEFA MASAROVIČA

z Jablonoveho.
S úctou a láskou spomínajú sestra Majka s rodinou, rod. Škodáková
a praneterky Sárinka a Lianka a najmladšia Leuška.

» Predám 3-izb byt v Ma po
kompletnej rekonštrukcii, +
balkón, + veľká pivnica.Tel.
0905320880


   
  
  
   
  

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu 2-izb
zar byt v centre Ma, Záhorácka, 600 € / mes + depozit.Tel. 0911132740
» Prenajmem 3-izb byt
v Ma, + komora, veľká
kúpeľňa, 2x balkón.Tel.
0905320880
» Prenajmem veľkú zariadenú izbu s vaňou, v Zohore.Tel. 0903361804
» Prenajmem zariadenú
garsónku s wifi v Ma, Cesta
mládeže, cena 420 € / mes,
depozit 420 €. Voľná ihneď.
Tel. 0948 091425

~ 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

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

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

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
07

» Vymením 1-izb byt v Ma,
Stupavská ul. za 1-izb byt v
centre Ma.Tel. 0944011168
» Kúpim byt, do ceny
1100€ za m2 , podľa stavu.
0949375038
» Kúpim dom s dvorom
či záhradou do 45000 €.
0910539635


 

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

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

   
   

Výročia a udalosti

7. jún 1929

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Vatikán sa stal suverénnym štátom

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

STAVBA
08 STAVBA08

  
      
    

16-0012

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

16-0111

» Predám 4 ks nové originál
BMW disky 19“ M Double-spoke style 647 jet čierne,
cena 1300 € + dohoda. Tel.
0948901425

adrian.hurban@centrum.sk

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

09

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

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

» 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 pšenicu, Kostolište.Tel. 0347734012

INZERCIA
63-70

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

MA21-22 strana -
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0908 979 469

16-0013

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

Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok
ostala dokorán....
Ten kto Vás poznal si spomenie, a ten, čo Vás mal rád nikdy nezabudne!

Sú slová, ktoré si
už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nikdy nezabudneme....

10-0090

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

10-0092

4

SLUŽBY

MALACKO
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Malacky

Veľké Leváre

Gen. M.R. Štefánika 36

Zdravotné stredisko

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

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

0905 324 657

www.mavet.sk

16-0055

16-0001

ORDINAČNÉ HODINY

Predaj hydiny
na ďalší chov

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

09 144 225, milanzburin@gmail.com
0907
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

www.hydina.eu
w

V ponuke máme stále
mládky Dominant v rôznych farbách.
Po dohode možnosť dovozu. Predávame
aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga.

41-0030

Dovezieme až do vášho kurníka!

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
8.30 - 8.45 h.

Lozorno 8. a 22.6.
/trhovisko/
Malacky 8. a 22.6.
/trhovisko/

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

75-15

9.00 - 9.30 h.

hydinárska farma topoLnica
Ponúka na predaj:

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

• Disky kolies z 쎗ahk쏯ch zliatin a doplnky karos썗rie
v lesklej 썊iernej farbe
• LED predn썗 aj zadn썗 svetlomety
• Predn썗 a zadn썗 parkovacie senzory a zadn쌴 kamera

36-0006

(pri galante)

• Naviga썊n쏯 syst썗m s 8” LCD displejom
• Bezk쎗쏒썊ov쏯 pr썿stup a 쏃tartovanie vozidla (Smart Key)
• Sada bezpe썊nostn쏯ch syst썗mov DRIVE WiSE

MA21-22 strana -

16-0087

Kia Motors Sales Slovensko s. r. o.: Bli쏹쏃ie inform쌴cie o ponuke sa dozviete u ka쏹d썗ho autorizovan썗ho predajcu Kia.
Kombinovan쌴 spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2 : 145–204 g/km / WLTP. *Z쌴ruka 7 rokov / 150 000 km. Obr쌴zok je ilustra썊n쏯.

5

63-06

Malacky Auto, s. r. o.
Pezinsk쌴 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk

CESTOVANIE / SLUŽBY

6
CHUDÍK -

Občianska
riadková
inzercia
» Predám pšenicu po 18
€.Tel. 0944682112
» Predám čínsku kačicu s
mláďatami 4-týždňové a
králiky samice 4-mesačné.
Tel. 0902687710
11

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

» Predám invalidný vozík.
Tel. 0907770291
» Predám satelitný komplet.Tel. 0907770291
» Predám mobilný / na
4-roch kolieskach / dáždnik-slnečník. Cena dohodou. Tel.: 0902 679 183

Krajiny sú z hľadiska rizikovosti zaradené do troch skupín označených
zelenou, červenou a čiernou farbou.
Zoznam krajín budú odborníci prehodnocovať minimálne každé dva týždne,
v prípade potreby aj skôr.
Zelené krajiny - Túto skupinu tvoria
krajiny s priaznivou epidemiologickou
situáciou. Patria sem členské štáty Európskej únie, ďalej Austrália, Čínska
ľudová republika, Čínska republika
(Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland,
Singapur.
Pravidlá: Po návrate zo zelenej krajiny platí 14-dňová domáca karanténa,
ktorá môže byť ukončená negatívnym
RT-PCR alebo antigénovým testom
ihneď po príchode. Výnimku z povinnej izolácie majú zaočkované osoby
(po 14 dňoch od druhej dávky mRNA
vakcíny, po 28 dňoch od prvej dávky
vektorovej vakcíny, alebo po 14 dňoch

od prvej dávky ľubovoľnej vakcíny, ak
bola podaná do 180 dní od prekonania
COVID-19, osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a
osoby do 18 rokov.
Červené krajiny - Medzi červené
krajiny radíme krajiny s nepriaznivou
epidemiologickou situáciou a tými sú:
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko,
Bosna a Hercegovina, Čierna hora,
Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada,
Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia,
Mongolsko, Ruská federácia, Severné
Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty
americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina,
Uzbekistan.
Pravidlá: Po návšteve z červenej
krajiny musí absolvovať cestujúci
14-dňovú domácu karanténu, ktorá
môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na ôsmy deň.
Čierne krajiny - Sem patria všetky
ostatné krajiny.
Pravidlá: Pri návrate z čiernej krajiny platí 14-dňová karanténa, pričom
osoba musí podstúpiť testovanie najskôr na ôsmy deň po návrate. Aj v prípade, že test bude negatívny, karanténa sa končí dovŕšením 14. dňa.

Výročia a udalosti
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec
Oradour-sur-Glane

10. jún 1944

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

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» HĽADÁM MUŽA 58 AŽ 68
R. LEN VÁŽNY VZŤAH. TEL
0944061620

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 zabezpečuje ELET, s.r.o.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR
š.p. Pliešovce, o.z. Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky

» SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ, Zdroj informácií a foto ÚVZSR

INZERCIA

Hodinový manžel
0908 617 140
Malacky a blízke okolie

Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného
a hnuteľného majetku štátu - výberové konanie
1. Nehnuteľnosti - stavba – Poľovné zariadenie
s. č. 1156 na parcele registra “C“ č. 6566 a pozemky parcela registra “C“ č. 6566 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 162 m2 a parcela registra “C“
č. 6567 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1170 m2
v k.ú. Veľké Leváre, obec Veľké Leváre, okres Malacky
s vonkajšími úpravami a príslušenstvom.

0905 859 679

OZNÁMENIE
Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje,
že nehnuteľnosti –
stavebné pozemky určené pre výstavbu rekreačnej chaty, nachádzajúce sa v RO Rudava
Malé Leváre, v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísané na LV č. 904 a LV č. 4064,
zamerané v zmysle GP č. 45/2021 zo dňa 28. 4. 2021 vyhotoveného geodetom Marekom
Višvaderom GEO-MAPA (IČO : 41 405 960) ako novoutvorené pozemky reg. „C“ KN:

Minimálna predajná cena: 135 000,00 €
Vyhlasovateľ výberového konania vyžaduje
zloženie zábezpeky vo výške 40 500,00 €.

1. parc. č. 5680/727, diel č. 1 o výmere 376 m2 – ostatná plocha,
parc. č. 5680/727, diel č. 3 o výmere 84 m2 – ostatná plocha,
parc. č. 5680/727, diel č. 4 o výmere 2 m2 – ostatná plocha,
2. parc. č. 5680/728, diel č. 2 o výmere 339 m2 – ostatná plocha,
parc. č. 5680/728, diel č. 5 o výmere 8 m2 – ostatná plocha

Písomné ponuky zašlite do 16.06.2021 do 12.00 hod.
Obálku označiť: „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ
KONANIE VLM SR – HÁJENKA LESANKA“.
Informácie o výberovom konaní na stránke: www.vlm.sk

ktoré sú určené na odpredaj sa budú predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu
ponuku, minimálne za cenu 150,00 € / 1 m2.
Cena pozemkov je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch č.
21/2021-C zo dňa 5. 5. 2021 minimálne 150,00 € / 1 m2.
Výmera pozemkov parc. č. 5680/727, diel č. 1, diel č. 3 a diel č. 4 je 462 m2 a parc. č.
5680/728, diel č. 2 a diel č. 5 je 347 m2.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia pozemku, výmera a parcelné číslo je k dispozícii
na Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín a zverejnené na:
úradnej tabuli obce Malé Leváre, obecnom portáli www.malelevare.sk

MA21-22 strana -
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Ponúkame lacný prenájom
garsónky s balkónom na sídlisku
Juh, Malacky.
Cena: 350 € mes. vrátane energií.
10-0083

15

10-0085

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

63-10

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

16-0121

0908 979 469

Veľa Slovákov sa chystá vycestovať do
zahraničia. Ktoré krajiny sú bezpečné
a ktorým sa radšej vyhnúť, kedy bude
potrebný test a kedy hrozí karanténa?
Aj na tieto otázky ponúka odpovede
takzvaný cestovný semafor.

Tel. kontakt: 0918 103 138

10-0089

INZERCIA

16-0097

Ako budeme cestovať počas leta
– napovie cestovný semafor

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY

7

63-36

MALACKO
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SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

HĹBKOVÉ

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie
domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac
za prijateľné ceny

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

10-0029

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
52-0040

0902 272 708

Karol Mikláš

OBKLADY A DLAŽBY

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

0907 211 797

0907 721 667, Malacky

63-93

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
16-0017

8

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

63-38

AJŇA

PRED

ENÁ
R
O
V
OT

UVÁDZACIE CENY
S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

Kúpeľňové štúdio
Vodoinštalatérsky materiál

Obklady a dlažby

Prijmeme

predavača/čku
Znalosť práce s PC,
stredoškolské vzdelanie.
Životopis prosím posielať na

mastrend@mastrend.sk

MA21-22 strana -

16-0106

MASTREND, s.r.o., Poľná ul. 5626, Malacky
(budova vedľa pneuservisu), tel.: 034 202 1323

8

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

59-159

10-0066

ETERNITOVÝCH STRIECH

ROZHOVOR / POLITIKA

MALACKO
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VLADIMÍR BILČÍK: Strana SPOLU nabrala nové
osobnosti a ponúka alternatívu voči chaosu i maﬁi
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska demokracia.
Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou a rozšírením
EÚ na západnom Balkáne. Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej
ľudovej strane (EĽS). V posledných mesiacoch jeho práca v Európskom parlamente súvisí s úsilím o obnovu
spravodlivosti u nás. Ako je dianie na Slovensku vnímané v Európe sa dozviete v tomto rozhovore.
krajine. Strana SPOLU chce meniť Slovensko na
modernú európsku krajinu a kladie dôraz aj na
zelené témy, ktoré čoraz viac hýbu i európskou
politikou. Chceme osloviť nových ľudí a v politike
pracovať aktívne aj s generáciou mladých ľudí.
■ Do SPOLU v posledných týždňoch vstúpil
poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár
a aj lekárka Andrea Letanovská, ktorí pôsobili
v strane Za ľudí. Pomohlo to aj preferenciám
SPOLU, ktoré sa v posledných prieskumoch
mierne zdvihli, ale stále sa pohybujú len okolo
1,5%.

Ľudia na Slovensku by podľa mňa boli
prekvapení, ako podrobne je Európsky parlament
informovaný o dianí u nás. Po vraždách Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej vznikla Stála
monitorovacia skupina Európskeho parlamentu
pre demokraciu, právny štát a základné práva
(DRFMG), v ktorej pôsobím ako jediný Slovák.
Skupina dohliada na nezávislé vyšetrovanie vrážd,
europarlament ešte pred pandémiou navštívil
Slovensko, aby sme zmeny preverovali aj v teréne.
Chystáme ďalšiu misiu na Slovensko, akonáhle
to pandemické podmienky dovolia. Tu sa však
naše aktivity zďaleka nekončia. Monitorovacia
skupina sa usiluje o to, aby sme na Slovensku
prijali systémové zmeny na obnovu spravodlivosti.
Vypočúvali sme v tejto súvislosti opakovane
pani ministerku Kolíkovú aj bývalého premiéra
Matoviča.

■ Sledovala táto skupina aj samovraždu
bývalého policajného prezidenta Lučanského?

Áno, pretože to úzko súvisí so spravodlivosťou
na Slovensku. Vypočúvali sme ľudí z vyšetrovacej
komisie, ktorú zriadila ministerka Kolíková. Aj na
európskej úrovni sa kotlebovský europoslanec
Radačovský snažil mútiť vodu v prípade tragickej
smrti bývalého policajného prezidenta. Je
prirodzené, že europoslanci sa snažia získať
podporu pre svoje domáce záujmy na európskej
úrovni, ale Európsky parlament si dáva veľký
pozor a dôsledne overuje, z akých informácií
■ Prečo sa zriadila práve takáto Stála skupina vychádza pri svojom rozhodovaní a diskusiách.
zameraná na Slovensko? Ostatné krajiny
nemajú problémy? A čo je predmetom takéhoto ■ Do Európskeho parlamentu ste sa dostali
vypočúvania?
ako nominant strany SPOLU, ktorá v
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľ by,
Vražda novinára, ktorá by mala politický no v parlamentných voľ bách pred rokom
motív je veľmi vážna vec pre demokraciu. Ak sa neprekročila 7% volebný prah pre koalície a
novinári obávajú o svoju bezpečnosť, demokracia zostala pred parlamentnými bránami. Čo je váš
ťahá za kratší koniec, pretože politici nie sú ďalší plán?
dostatočne kontrolovaní. Vraždy Jána Kuciaka a
Martiny Kušnírovej otriasli nielen Slovenskom,
V SPOLU sme sa nevzdali a pokračujeme, v
ale aj celou Európou a Európsky parlament si posledných týždňoch sme nabrali druhý dych,
chce byť istý, že sa situácia so spravodlivosťou i pretože cítime dopyt ľudí po konštruktívnej
ochranou novinárov zlepší. Presne o tom sú naše a odbornej opozičnej alternatíve v slovenskej
vypočúvania - pýtame sa pani ministerky Kolíkovej politike. Naším novým predsedom sa stal Juraj
napríklad na pripravovanú reformou slovenskej Hipš, učiteľ, ktorý žije na lazoch na strednom
justície a hodnotíme, ako sa zlepšuje fungovanie Slovensku a vníma situáciu ľudí z rôznych
a nezávislosť slovenskej spravodlivosti. Naša prostredí. Má jasnú predstavu, ako zmeniť naše
skupina sa však venuje celej EÚ.
školstvo, ale aj zdravotníctvo a spravodlivosť v
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extrémne ťažké. Teraz však máme priestor získať
podporu pre naše návrhy, napríklad sme predložili
zákon o zavedení hmotnej zodpovednosti
politikov, pretože súčasná vláda si dáva načas.

V ďalších voľbách si už nemôžeme dovoliť,
aby naši voliči a naše voličky zostali bez
parlamentného zastúpenia. Ľudia cítia, že
moderný a praktický pohľad na svet v parlamente
chýba. Súčasné parlamentné škriepky, vládny
chaos a zdiskreditovaná opozícia musia mať
protiváhu. Keď sa budú blížiť voľby, určite si
v SPOLU zodpovedne vyhodnotíme situáciu a
naložíme s podporou ľudí tak, aby sa ich hlas pre
nás nestratil.

Vladimír Bilčík s Miroslavom Kollárom

33-0040

■ Na Slovensku bolo v posledných mesiacoch
obvinených množstvo politicky aktívnych ľudí
z trestných činov. Aké je vnímanie stavu na
Slovensku v Európskom parlamente?

Spomeniem aj príchod Silvie Shahzad,
ktorá sa venuje záujmom ľudí so zdravotným
znevýhodnením. Preferencie teraz nie sú
podstatné, dôležitejšie je, že aj napriek nim sa
v SPOLU zbiera veľký ľudský potenciál. Som
rád, že sme vďaka Mirovi Kollárovi opäť získali
možnosť presadzovať našu víziu aj v slovenskom
■ A ako to ide? Dôveruje Európsky parlament parlamente, dostali sme vďaka tomu novú chuť
zmenám, ktoré robíme na Slovensku?
do roboty. Silu nám dodáva aj neexistencia
riadnej parlamentnej opozície - Smer, hlasosmer
Áno, Mária Kolíková má nateraz dôveru Stálej ani momentálne rozštiepená extrémna pravica
monitorovacej skupiny. Vláda však zatiaľ nekoná nemajú prečo v budúcnosti osloviť ľudí.
v oblasti médií a zlepšovaní podmienok pre prácu
novinárov, aj keď to sľubovala. Áno, bola pandémia, ■ Chcete sa dostať samostatne do parlamentu?
ale stíhali sa aj iné, menej podstatné zákony. Opäť
sme svedkami štvania proti novinárom zo strany
Nechávam na ľudí, ako vyhodnotia našu
niektorých predstaviteľov vlády.
ponuku. Uvedomujeme si samozrejme, že to bude

TRADÍCIE / SLUŽBY

Mladšia generácia už pomaly zabúda na staré tradície a pranostiky.
Naši starí otcovia však podľa niektorých významných dní v kalendári odhadovali napríklad aj to, aká
bude úroda.
Mesiac jún vonia dažďom, čo vystihuje aj množstvo predpovedí našich
predkov. Označuje sa za prvý letný mesiac, počas ktorého sa život každého
hospodára presúval z dvora do polí. Je
spojený zo zberom prvej úrody. Teploty sú priaznivé pre rast a vývoj aj tých
najnáročnejších rastlín. Hlavnou starosťou hospodára v tomto období bol
životodarný dostatok vlahy, pretože pri
nepriaznivom veľmi suchom počasí dochádzalo k zníženiu produkcie klasov
obilia a nedostatku organickej kŕmnej
hmoty na lúkach.
8. júna o dni Medarda hovorí stará
legenda príbeh malého chlapca Medarda, ktorého ochránil pred lejakom
svojimi krídlami veľký orol. Ovplyvnila
nejednu pranostiku a Medard vošiel do
kalendára ako svätec, ochraňujúci polia pred suchom. Pranostiky hovoria:
„Keď na Medarda prší, zrno sa zle suší“.
„Kto na deň Medarda sadí, a rozsieva,
mnoho kapusty a ľanu máva“.
„Na akú nôtu Medard zahrá, na takú sa
tancuje celý mesiac.“
Sv. Medard sa narodil v Salency v

kraji St. Quentin blízko mesta Noyon
v severnom Francúzsku pred rokom
500 v šľachtickej rodine. Jeho otec bol
potomkom franských dobyvateľov a
matka z galsko-románskeho rodu. Keď
mal tridsaťtri rokov, bol vysvätený za
kňaza. Okolo roku 545 sa stal biskupom
v meste Noyon. Zomrel 8. júna asi roku
560. Uctieva sa ako patrón lúk, vinohradov a poľnej úrody. Je to azda aj na
základe udalosti, ktorá sa údajne stala,
ešte keď bol kňazom.
Okrem iného mal vo vlastníctve aj
včelín, do ktorého sa vkradol zlodej.
Chcel ukradnúť med. Včely sa však na
neho vyrojili a prenasledovali ho. Nešťastník nevedel, čo robiť. Utekal, no
napokon pribehol k Medardovi a prosil
ho o odpustenie. Medard nad ním spravil kríž a vtedy včely od neho odleteli.

» red

PRENÁJOM
LEŠENIA

TEL.: 0910 620 160

KLIMATIZÁCIE

za mimosezónne ceny!
predaj

montáž

Predaj a rozvoz po celej SR

POLYKARBONÁT

servis

0910 111 100
0905 744 062

KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ
aj na splátky
16-0034

www.klimatizacia.info

Za akciové ceny!

-40%

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

-30%

Frost 2/10
bronz

9,12 €/m2 s DPH

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

eshop.zenitsk.sk

41-01
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Makrolon 7/16
bronz

13,88 €/m2 s DPH

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Jarná AKCIA- 20% zľava

16-0122

Aký bude
Medard po chladnej jari?

Najčítanejšie regionálne noviny
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KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

13 121 0306
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ZDRAVIE, SLUŽBY

MALACKO
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ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž
aj u zákazníka

www.taznezariadenie.eu
16-0125

32-0055-1

0904 832 593
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EKOOKIENKO / SLUŽBY

Národné parky pod jednu strechu
Jednotná správa štátnych pozemkov v národných parkoch, ako aj
väčšie kompetencie vedení národných parkov – to je jediná cesta,
ako ochrániť prírodné bohatstvo
Slovenska.
To je hlavným cieľom novely zákona o ochrane prírody, ktorú symbolicky na Európsky deň národných parkov,
postúpilo ministerstvo životného prostredia (MŽP) do legislatívneho procesu.
MŽP legislatívu postupuje do predbežného pripomienkového konania.
Výsledkom bude doteraz najväčšia
transformácia štátnej ochrany prírody
na území 9 národných parkov. Podľa
slov ministra životného prostredia Jána
Budaja dobiehame zaostávanie voči
iným európskym štátom. Kľúčovou
súčasťou novely zákona o ochrane prírody je prevedenie správy tých lesov vo
vlastníctve štátu, ktoré sú v národných
parkoch v 3.,4. a 5. stupni ochrany, pod
správu Štátnej ochrany prírody SR.
Toto opatrenie je aj predpokladom pre
výrazné urýchlenie zonácií národných
parkov, ktoré sa pre spory medzi vlastníkmi lesov vlečú už desaťročia. MŽP
prevedie do správy národných parkov
tiež horné toky, ktoré sú dnes v správe
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.
„Slovensko má jedinečné prírodné bohatstvo ukryté v deviatich národných parkoch, ako aj v ďalších chráne-

ných územiach. Na takýchto územiach
nie je nikde na svete prioritou biznis
developerov, ani hospodárske výsledky štátu pri predaji dreva“ podčiarkol
minister Ján Budaj.
Na Slovensku v súčasnosti vykonávajú správu lesov rôzne podnikateľské
subjekty a viaceré štátne inštitúcie.
Nie sú to len štátne lesy v pôsobnosti
rezortu pôdohospodárstva. Príkladom
sú vojenské lesy, ktoré zabezpečujú
správu o lesné pozemky vo vojenských
obvodoch. Nová legislatíva s tým počíta a ponecháva špecifické postavenie
viacerých štátnych organizácií, ktoré
vykonávajú správu lesného majetku.
Výsledkom transformácie národných parkov Slovenska má byť ekonomické a sociálne povznesenie týchto
regiónov – pri zachovaní chránených
prírodných hodnôt.
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
» red

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany
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Výročia a udalosti
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú uskutočnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600

www.kamenarstvo-bocan.sk

8. jún 1600

1-hrob od 1250€ •2-hrob od 1550 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2350 € • 1-hrob od 1650 €

ZADARMO:

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

Ste zdravotná sestra
inštrumentárka?
Ponúkame nadštandardné podmienky,
plat 2.000€ brutto a iné benefity.
Miesto výkonu práce:
Poliklinika, Daxnerovo námestie 5, Bratislava
Zavolajte nám, dozviete sa viac: tel.: 0902 769 770, e-mail: ivancevic@frais.sk

07-0044

AKCIA JÚN 2021

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

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

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

LETNÉ ZNÍŽENIE CIEN

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.

od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

10% ZĽAVA

Obec Plavecký Mikuláš
41-05

520 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

PONÚKAME PRÁCU V ČR

KURZ SBS

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

CENA

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

vyhlasuje
výberové konanie na funkciu
riaditeľa Materskej školy
Plavecký Mikuláš

v bratislave

195 €

kurz začína 21.6.2021

Volajte: 0904 001 475
KURAM

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0076

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 1,85 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

STAVEBNINY

TEL.: 0950 301 301

prijmeme na TPP
ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA
do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi

Požadované doklady:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
– overená kópia dokladu o vzdelaní
– overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
– výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon
pedagogickej činnosti
– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
– profesijný štruktúrovaný životopis
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzajúcich v
prílohe žiadosti.

Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom:
„Výberové konanie MŠ – neotvárať“.

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:
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Kvaliﬁkačné predpoklady a osobitné kvaliﬁkačné predpoklady:
- kvaliﬁkačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy pre príslušnú
kategóriu zamestnancov
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia
výberového konania
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka

Termín ukončenia prijímania žiadostí:
do 28.06.2021 do 12.00 hodiny.

mzda: 800,- eur brutto + výkonnostné odmeny po zaškolení

baluchova@krajn.sk, 0905 665 720

/Materská škola bez právnej subjektivity/

Miesto predkladania žiadostí do výberového konania:
Obec Plavecký Mikuláš, Obecný úrad č. 307, 906 35 Plavecký Mikuláš

16-0062

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0050

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

85_0321

0800 500 091

85_03478

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

podľa § 4 zákona 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 č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
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Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom
písomne oznámený.

16-0120

399 €

41-09

349 €

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

36-0002

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

ZAMESTNANIE
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Na našu jednozmennú prevádzku
v Zohore a v Bratislave prijmeme zamestnancov
do pracovného pomeru na pozíciu:
Vodič NAD (Zohor) Ramenový nakladač - vaničky
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) Hákový nosič kontajnerov - veľké kontajnery
Doprava odpadov, bežná údržba a drobné opravy na vozidle.
Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 920,- EUR + 280,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.

Pracovník zvozu zberných nádob (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.

Vodič NAD (Bratislava) Ramenový nakladač - vaničky
Doprava odpadov, bežná údržba a drobné opravy na vozidle.
Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 920,- EUR + 250,- EUR
mesačná pohyblivá zložka.

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.
Pracovná doba 6.00 – 14.30 hod.
0911 199 121.

07-0043

Staňte sa súčasťou IAC Group Lozorno a pomôžte
nám vyrábať interiérové obloženia do luxusných
automobilov.

MASTREND, s.r.o.
Poľná 5626
Malacky

PRIJMEME

PREDAVAČA/ČKU
PRIJMEM
VODIČA C, E,
na SK, CZ, AT
hydraulická
ruka

Otvorené pozície

Mzda 1600 €
MA - 0915 503 521

» Operátor výroby
» Operátor logistiky
» Zmenový audítor
» Laborant

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

Beneﬁty

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• VODIČ VZV

» Letný a zimný bonus » 5 dní dovolenky nad rámec zákona » 13% mesačný
výkonnostný bonus » Zabezpečená doprava / príspevok na dopravcu »
Možnosť bývania na našich ubytovniach s minimálnym doplatkom »
Príspevok do 3. piliera » Cafetéria (beneﬁtný systém) » Práca v stabilnej
medzinárodnej spoločnosti » Možnosť kariérneho rastu » Vernostný bonus

V prípade, že nechcete pracovať ako kmeňový zamestnanec, vieme
sprostredkovať aj prácu pod zmluvnými agentúrami.

Potrebujeme
ľudí ako ste vy!

Ponúkame: plat - operátor/ka: 800 € brutto/mesačne + prémie 0 – 140 € +
dochádzkový bonus, plat - vodič VZV: 780 € brutto/ mesačne + prémie 0 – 160 €
+ dochádzkový bonus, doprava zabezpečená, príspevok na ubytovanie, zálohy
a iné beneﬁty. Miesto výkonu práce: Lozorno, Malacky
16-0114

Bližšie info na www.profesia.sk alebo tel.: 0904 700 727
Svoje CV posielajte na tomas.ﬁcek01@iacgroup.com

Životopis prosím posielaťna
mastrend@mastrend.sk

Životopis zasielajte na: oﬃce@ttcontrols.sk, tel.: 034/778 20 90, www.ttcontrols.sk
alebo osobne Radlinského 23, Malacky 90101, po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00
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16-0119

» Mechatronik
» Technológ
» Zmenový majster
» Koordinátor výroby

Znalosť práce s PC
Mzda 950 € brutto + mesačné
benefity
16-0110

VIAC AKO 200 VOĽNÝCH MIEST!
» Nákupca
» Disponent / plánovač
» Personalista
» Elektrikár
» Nástrojár

so stredoškolským vzdelaním
do kúpeľňového štúdia

16-0106

International Automotive Components (IAC)
je tretí najväčší dodávateľ automobilových interiérových komponentov na svete podľa
trhového podielu a jediný globálny dodávateľ so zvláštnym zameraním na interiéry. Naše výrobné prevádzky
sú rozdelené do štyroch geograﬁckých regiónov: Európa, Afrika, Ázia a Severná Amerika. Pre náš závod v Lozorne pracuje
momentálne viac ako 1100 zamestnancov na ploche 55 000 m2 a naše produkty dodávame pre automobilky ako je
Jaguár Landrover, Volkswagen a Ford.

ZAMESTNANIE
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Životopis prosím zasielajte na e-mail:
zamecnikova@hsf.sk
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EXPRESNÁ LINKA

už
od

1,-€

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
k

85_0399

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ
BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0026

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje

