
MA21-23 strana - 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 27 450 domácností 

MALACKO

Č. 23 / 11. JÚN 2021 / 25. ROČNÍK

Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň

5
2

-0
0

1
2

-1
 

0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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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
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vynikajúce multifokálne

sklá PHYSIO 3.0

platí do 30. 6. 2021

Všetky stenšenia,

samozafarbiacie, 

slnečné, polarizačné 

a dioptrické sklá

0918 734 397

-50%-50%-50%

AKCIA

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky

Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

OČNÁ OPTIKA
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KAMENÁRSTVO

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

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

ZĽAVY
na všetky

kamenárske práce
AŽ
DO 15%
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0905 662 395

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
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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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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

0917 466 250

• 8+1 miest

• 49+1 miest

• 20+1 miest

• 57+1 miest

Luxusná a pohodlná

doprava vozidlami zn.

MAN, MERCEDES, VW
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

1
6
-0
1
3
0

PRENÁJOM
LEŠENIA

TEL.: 0910 620 160
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Dňa 14. júna 2021 sa dožíva

náš brat

80 rokov

Svetozár Prokeš

lahoželanieB

zo Stupavy. 

Všetko najlepšie a veľa zdravia mu želajú

súrodenci s rodinami. 
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0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

• sieťky proti hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
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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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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
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Dňa 14. VI. 
2021 sa do-
žíva 80 rokov 
pani Oľga 
M a d e r o v á 
rodená Ha-
nečková zo Stupavy. Všet-
ko najlepšie a veľa zdravia 
prajú Prokešovci a Alica 
Jančoková z Stupavy.

Dňa 12. 06. 2021 uplynie 6. 
výročie úmrtia našej mi-
lovanej mamičky, babičky, 
starenky, rybynky a pra-
babky Kataríny Dufkovej 
a dňa 24. 07. 2021 uplynie 
8 rokov od úmrtia nášho 
milovaného tatka, deda, 
starečka a pradeda Pav-
la Dufka z Lábu. S láskou 
spomínajú dcéry, synovia, 
zaťovia, nevesty, vnúčatá a 
pravnúčatá.

Smutno je 
všade bez 
Teba a mi-
lujúce srdce 
nikdy neza-
budne. Dňa 
15. 6. 2021 uplynie piate 
výročie, čo nás navždy 
opustila drahá manželka, 
mamička, svokra, babka 
Janka Janečková z Mala-
ciek. S láskou spomínajú a 
nikdy nezabudnú manžel 
Otto, syn Marian s rodinou 
a syn Otto. 

Ťažko je ne-
s p o m í n a ť , 
keď v očiach 
slza stojí, 
ťažko je za-
budnúť, keď 
srdce stále bolí. Dňa 17. 6. 
2021 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil otec, 
dedko Ján Bíla zo Studien-
ky. S láskou spomína syn 
Radko s manželkou a s 
vnúčatami Radkom a Na-
tálkou.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám 4 ks originál 
BMW disky 19“ M Double-
-spoke style 647 jet čierne, 
cena 1200 € + dohoda.Tel. 
0948091425

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

BLAHOŽELANIA        

SPOMIENKY        

Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak
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Dňa 18. 6. 2021 si so žiaľom v srdci
pripomenieme 2. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš milovaný

F�NTIŠEK HÁJEK
z Kostolišťa.

Aj keď si odišiel
a nie si medzi nami, 
v srdciach zostaneš 
stále s nami.

Spomína manželka Ružena, synovia Feri,

Vladi a 5 vnúčat s rodinami.

Prosíme o tichú spomienku.
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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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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

JÚN

krátka
dodacia lehota
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE

• DOMOV A BYTOV

• MAĽOVANIE

• STIERKOVANIE

• SADROKARTÓN

• ZATEPĽOVANIE

• DOMOV A BYTOV

• ELEKTRO A VODO

• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229

0908 979 469

INZERCIA

12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti
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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 • Topo¾èany

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
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Cena verejnosti
HLASUJTE ZA OSOBNOSTI

Bratislavského kraja
za rok 2020

do 15. júna 2021

www.bratislavskykraj.sk/osobnosti-kraja
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AUTO-MOTO - INÉ 02

» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949350195
» Kúpim motocykle Jawa/ 
CZ/ Babetta/ Stadion/ Sim-
son aj iné 0949371361
» Kúpim doma robený 
traktor-starý samohyb 
0944963682
» KÚPIM STARÝ PIONIER 
MUSTANG STADION SIMSON 
BABETA AJ POKAZENÉ NE-
KOMPLETNÉ 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

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

BYTY - PRENÁJOM 04

» Dám do prenájmu 2-izb 
zar byt v centre Ma, Záho-
rácka, 600 € / mes + depo-
zit.Tel. 0911132740
» Prenajmem 3-izb byt 
v Ma, + komora, veľká 
kúpeľňa, 2x balkón.Tel. 
0905320880
» Prenajmem veľkú zaria-
denú izbu s vaňou, v Zoho-
re.Tel. 0903361804
» Prenajmem zariadenú 
garsónku s wifi v Ma, Cesta 
mládeže, cena 420 € / mes, 
depozit 420 €. Voľná ihneď.
Tel. 0948091425
» Prenajmem jedno podla-
žie rodinného domu vo Veľ-
kých Levároch so záhradou 
a samostatným vchodom. 
Cena dohodou, voľný ih-
neď.Tel. 0903483780
» Prenajmem zariadený 1,5 
izb.byt s balkónom a krás-
nym výhľadom v centre 
Malaciek, cena dohodou, 
tel.0905 923 923.

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Vymením 1-izb byt v Ma, 
Stupavská ul. za 1-izb byt v 
centre Ma.Tel. 0944011168

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám pšenicu po 18 
€.Tel. 0944682112

Občianska
riadková
inzercia

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

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe-
ciálne venovaný úcte k  Božskému 
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj 
svätý Ján Pavol II..

Veriacich povzbudil slovami: „Vy-
zývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa-
dieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo 
a často opakovať najmä v tomto mesiaci 
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba 
dôverujem.“

Príležitosť, ktorú prináša mesiac 
jún, je podľa pápeža potreba využiť. 
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla 
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, 
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo-
žie Srdce do väčšej hĺbky.

Ježišovo Božské Srdce nie je totiž 
len sentimentálny symbol, ktorý patrí 
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás 
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho 
uctievanie patrí k  samotnej podstate 
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, 
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta-
jomstiev.

Zamýšľali ste sa napríklad niekedy 
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazý-
vané aj srdcom nášho najvernejšieho 
Priateľa?

„Nič nie je v  živote také potrebné 
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aris-
toteles, ktorý zdôraznil, že skutočné 
priateľstvo nemá byť pre človeka iba 
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzá-
jomným využívaním toho druhého 

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo 
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom 
obe strany spoločne usilujú o cnostný 
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spo-
ločným dobrom.

Ježišovo srdce nás volá práve k ta-
kémuto priateľstvu. K priateľstvu, kto-
ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti 
a  napĺňať naše dni dobrom a láskou. 
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k ne-
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Ježiš nám dáva dokonalý príklad 
takéhoto priateľstva: preukazuje nám 
svoju dôveru, vernosť a  starostlivosť 
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac, 
sýti nás svojím vlastným telom, a  zo-
miera na kríži za každého, kto sa ne-
hanbí nazvať ho svojím priateľom.

Do  júnovej modlitby Deviatnika 
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre 
vás vytvorila pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jed-
noducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

Príležitosť spoznať Božie Srdce

» Zdroj: ACN

 1 x uvítací aperitív, 6 x  ubytovanie v izbách s vlastným sociálnym zariadením, TV, internet na izbe

 5 x raňajky, 5 x obed, 5 x večera

 2 x regionálne folklórne vystúpenie

 1 x výlet s 50 % zľavou z dopravy: Múzeum oravskej dediny a plavba ľoďou po Oravskej priehrade

 1 x posedenie pri šálke kávy s domácim koláčikom a v letných termínoch táborák s opekaním
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Hodinový manžel
0908 617 140

Malacky a blízke okolie

6
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

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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• 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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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 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
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 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK                                                                                         WWW.DROPTIC.SK   

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

70%

• NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA

• NAJŠIRŠIA MOŽNÁ ZÓNA NA ČÍTANIE S OKAMŽITÝM ZAOSTRENÍM
• VHODNÉ AJ PRE SKÚSENÝCH A NÁROČNÝCH NOSITEĽOV

ŠTEFÁNIKOVA 514

7
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» Darujem mačiatka.Tel. 
0908761258

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

» Predám detské obleče-
nie po 1 dieťati od č. 62 do 
č. 92, cena 0,20 € / ks.Tel. 
0904439346

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

1
6
-0
0
0
3

Salón výtvarníkov sa opätovne za-
skvie v  moderných priestoroch ga-
lérie Zoya Museum – ELESKO Wine 
Park v Modre. 

Organizátorom podujatia je Malo-
karpatské osvetové stredisko v  Modre 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Hlavným 
partnerom tohto výnimočného poduja-
tia je Fond na podporu umenia, ktorý 
ho z verejných zdrojov podporil. 

Salón výtvarníkov vyrástol za 25 
rokov svojej existencie do veku mladí-
ka, ktorý už nabral životné skúsenosti, 
ale stále v ňom planie oheň bujarosti, 
optimizmu, radosti a túžby experimen-
tovať. Rozumie už hodnotám a tradícii, 
ale cíti potrebu vkladať do svojho živo-
ta nové veci, ktoré ho neustále posú-
vajú vpred a  cibria jeho kvality. Preto 
sú pestrosť, rozmanitosť a  hravosť 
atribútmi tejto výstavy, tak v  žánroch 
ako i  v témach a  technikách. Nájdete 
tu diela vyzretých neprofesionálnych 
výtvarníkov, ktoré sa prelínajú s práca-
mi študovaných a uznávaných autorov 
- majstrovské umelecké kúsky poňaté 
ako obrazy, plastiky, reliéfy, objekty, 
textílie či šperky. V  blízkosti vystave-
ných exponátov zacítite vôňu oleja či 
dreva, Váš zrak rozihrajú farby akry-
lu, pastelu alebo akvarelu, pošteklia 
Vás odlesky bronzu, skla či lešteného 
kameňa, prekvapí Vás pestrosť a  roz-
manitosť spracovania textílií. Je to tvor-

ba 88 výtvarníkov, ktorí sa rozhodli 
spoločne Vám predstaviť svoju tvorbu 
v tomto jubilejnom ročníku.

V jeho portfóliu sa objavuje mnoho 
známych mien, ktoré by mohli prispieť 
k  jeho prestíži, ale úlohou Salónu je 
spájať, nie súťažiť, byť vďačný za svoj 
dar - dar tvoriť.

V rámci expozície výstavy môžete 
vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov 
Salónu výtvarníkov 2021 pod názvom 
„Vďačnosť Zemi“.

Kurátorom výstavy a  jej priamym 
účastníkom je Mgr. Pavol Šima-Juriček.

Salón výtvarníkov 2021 s podtitu-
lom Vďačnosť tvorbe, Vďačnosť sebe, 
Vďačnosť Zemi môžete navštíviť v 
dňoch 18. 6. – 19. 9. 2021.

Salón výtvarníkov 2021 

» red
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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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S oknami si tykáme
od roku 1998 ...

Ponúkame komplexné riešenia pre:

OKNÁ – plastové i drevené
eurookná

DVERE – vchodové, interiérové

TIENIACU TECHNIKU

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

SERVIS • OPRAVA • ÚDRŽBA OKIEN A DVERÍ
7
5
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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 22.6.
/trhovisko/
Malacky 22.6.
/trhovisko/

6
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH

Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme
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MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813

predajna@metiron.sk

www.metiron.sk

VEĽKÁ
LETNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ

A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Akumulátorová kosačka
STIHL RMA 339

Motorový krovinorez
STIHL FS 55

Set obsahuje akumulátorový stroj,
akumulátor AK 30 a nabíjačku
AL 101.

Set obsahuje akumulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

á kosačka
39

mulátorový
AK 20

01.

ez

AKCIA
449.00

SET

AKCIA
499.00

SET

AKCIA
249.00

299.00

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2

v hodnote
29,90€

ZADARMO
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Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.
Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

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

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.

•  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

•  Naviga썊n쏯 syst썗m s 8” LCD displejom
•  Bezk쎗쏒썊ov쏯 pr썿stup a 쏃tartovanie vozidla (Smart Key)
•  Sada bezpe썊nostn쏯ch syst썗mov DRIVE WiSE
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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  Letná AKCIA-   20% zľava 
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Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa koná už po 25. krát. 

Finančné prostriedky sa využívajú 
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym na celom 
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy 
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko-
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor-
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam 
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 
Deň narcisov však nemôže mať pauzu. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupat-
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich 
rakovinou, chceme a potrebujeme odo-
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rakovine a 
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri-
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra-
nu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75 
percentný pokles výnosu zbierky, čo v ne-
vyspytateľnom a neistom čase pandémie 
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, 
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu 
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch 
Tesco - prispením do pokladničky alebo 
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných do-
mácností na Slovensku si nájde obálku s 
narcisom a informáciami o možnostiach 
prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostred-
níctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 
5454
- virtuálny narcis môžete získať v online 
zbierke na www.dennarcisov.sk.

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
• prispieť môžete v sieti bankomatov a 
vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tla-
čítko Deň narcisov
• virtuálny narcis môžete získať na www.
zlavadna.sk, www.pilulka.sk
• prispieť môžete kúpou limitovanej edície 
ponožiek Fusakle a limitovanej edície zub-
ných kefiek CURAPROX

Deň narcisov v júni? 
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red
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3kfkservis1@zoznam.sk       0948 155 452 • 0903 033 862       www.kfkservis.sk

LETNÁ AKCIALETNÁ AKCIA

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

1
6
-0
1
0
6

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–16, so: 8–12

Maloobchod
Veľkoobchod

Kúpeľňové štúdio

Obklady a dlažby

Vodoinštalatérsky materiál

Zariadenie kúpeľne od A po Z

UVÁDZACIE CENY
S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

OTVORENÁ
VORENÁ

PREDAJŇA

Závlahové
systémy
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Certifikovaný maklér pre Malacky a Senicu

EMÍLIA PALKOVIČOVÁ

0915 494 157
emiliapalkovicova@haloreality.sk

Ponúkam Vám exkluzívnu spoluprácu

(na nových klientov čaká darček a na konci roka losovanie
o rôzne ceny). Som Váš osobný maklér...

PREDAJ, KÚPA, PRENÁJOM
- celoslovenská inzercia
- právny sesvis
- nafotenie nehnuteľnosti
- podanie zmlúv na kataster

www.haloreality.sk
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Ponúkame lacný prenájom

garsónky s balkónom na sídlisku

Juh, Malacky.

Cena: 350 € mes. vrátane energií.

Tel. kontakt: 0918 103 138 

1
6
-0
1
0
5

Záhradná 41, MALACKY
info@progresokno.sk

0905 745 118

JARNÁ AKCIA
Kovanie

k bezpečnostným 
dverám 

v hodnote 162 € 
ZADARMO!
Do konca júla!
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V čase blížiacich sa maturít a promó-
cií majú mnohí absolventi škôl dile-
mu, či sa po ukončení štúdia musia 
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či 
majú platiť sociálne odvody, prípadne 
či majú nárok na dávku v nezamest-
nanosti alebo iné dávky. 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení 
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú 
alebo si nájdu na dohodu brigádu či za-
čnú podnikať. 

Študent (žiak strednej školy alebo 
študent denného štúdia vysokej školy) 
nie je počas štúdia povinne poistený na 
sociálne poistenie. Preto nemá voči Soci-
álnej poisťovni počas celého štúdia ani 
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, 
oznamovacie ani odvodové povinnosti. 
A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani 
nárok na jednotlivé dávky sociálneho 
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí 
sa dobrovoľne poistili a platili poistné 
dostatočne dlhé obdobie na priznanie 
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľ-
ného poistenia pri splnení všetkých pod-
mienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia či 

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, 
t. j. v prípade študenta ukončením štú-
dia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako 
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa overuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z 
tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväč-
ša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra 
a obrany), sú povinní takéto potvrdenie 
predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj 
študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Ak sa študent zamestná, povinnosti 
rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri 
štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigá-
dovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťa-
hu k sociálnemu poisteniu v závislosti od 
druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. 

Absolventi a ich povinnosti 
voči Sociálnej poisťovni 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa
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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��

6
3
-3
6

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Staňte sa súčasťou IAC Group Lozorno a pomôžte

nám vyrábať interiérové obloženia do luxusných

automobilov.

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.

VIAC AKO 200 VOĽNÝCH MIEST!
Otvorené pozície

» Nákupca

» Disponent / plánovač

» Personalista

» Elektrikár

» Nástrojár

» Mechatronik

» Technológ

» Zmenový majster

» Koordinátor výroby

» Operátor výroby

» Operátor logistiky

» Zmenový audítor

» Laborant

Benefity

» 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

Potrebujeme

ľudí ako ste vy!

Bližšie info na www.profesia.sk alebo tel.: 0904 700 727
Svoje CV posielajte na tomas.ficek01@iacgroup.com
V prípade, že nechcete pracovať ako kmeňový zamestnanec, vieme
sprostredkovať aj prácu pod zmluvnými agentúrami.
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Ponuka práce 

v automobilovom 

priemysle 

v  BRATISLAVE 

www.ic-aumont.sk

KONTAKT: 
0905 281 763

    0905 452 659    

Nástup: 
máj 2021

Hľadáme 
pracovníkov na 

pozíciu:

základná 
mzda 981 €
 + príplatky

Výrobný 
pracovník 

pre montáž 

Nástupný 
bonus 700€

13. a 14. plat 
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PONÚKAME PRÁCU:

OPERÁTOR VÝROBY

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

Továrenská 13, Malacky  •  info: +421 915 992 300

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM

780 € - 1000 € brutto (prémie + príplatky + 13. plat)
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trvalý pracovný pomer
brigáda        živnosť

Hľadáte prácu? 

V prípade záujmu volajte
 na bezplatné číslo

02/654 121 43,
alebo píšte na

info@proplusco.sk

pre viac info pozrite: www.proplusco.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- 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 
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TIME Bicycles Europe a.s.
so sídlom v Gajaroch

hľadá pracovníkov na nasledujúce pozície 

výrobný pracovník

špecialista zákazníckeho servisu

procesný inžinier

Podmienky prijatia a požiadavky pre jednotlivé
pozície dohodneme na pohovore. Žiadosť

a životopis zasielajte na: slovakia@timebicycles.com 
tel.: +421 34 774 6003, +421 34 779 7372

od 750 €
brutto

od 1500 €
brutto

od 1200 €
brutto
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Firma SEDYA s.r.o. – obchod s nábytkom
stredisko STUPAVA, Cementárska 15, hľadá 

MONTÉRA NÁBYTKU A ŠOFÉRA (sk. B)
PRE ROZVOZ NÁBYTKU K ZÁKAZNÍKOM

Podmienkou je fyzická zdatnosť a technická zručnosť. 
Náplň práce: nakládka a vykládka tovaru, rozvoz

k zákazníkovi, vynáška nábytku, montáž nábytku.
Práca v tíme. Základná zložka mzdy: 1000 - 1500 €
mesačne na živnosť, podľa odpracovaných hodín.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.:  0903 402 419,
prípadne zasielať žiadosť na email: gasparik@sedya.sk 

0905 859 679
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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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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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Národná banka Slovenska (NBS) a 
jej Príbehy z Kremnice. Pripravte 
sa na dobrodružnú cestu za pozna-
ním s permoníkmi, Barborkou a 
Klimkom, pre malých aj veľkých. 
NBS v rámci projektu finančnej 
gramotnosti 5peňazí v spolupráci s 
Múzeom mincí a medailí v Kremni-
ci prináša zábavné finančné vzde-
lávanie pre rodiny s deťmi. Zažite 
dobrodružstvá so zvedavými per-
moníkmi u vás doma, aj v prírode, 
a rozprávajte sa spolu o peniazoch.

Počas nasledujúcich  mesiacov 
pribudne na stránke 5penazi.sk/pribe-
hyzkremnice vždy v 1. deň v mesiaci 
nový príbeh o permoníkoch, Klimko-
vi a Barborke z Kremnice. Rozprávky 
vznikajú v spolupráci so skúsenými 
lektorkami 5peňazí a obsahujú viaceré 
finančné témy, ktoré sme spracovali 
na úrovni vzdelávania detí z 1. stupňa 
základných škôl. Okrem samotného 
napínavého príbehu si tak deti precvi-
čia čítanie s porozumením, môžu si 
osvojiť základné finančné zručnosti, 
ako aj spoznávať hodnotu peňazí a svet 
svojich rodičov. Ku každému príbehu 
nájdete aj samostatne spracovaný ma-
teriál pre celú rodinu, ktorý obsahuje 
niekoľko otázok pre deti a tematických 
okruhy pre rodičov, ako viesť s deťmi 

rozhovor o peniazoch. V materiáli sa 
tiež nachádzajú zaujímavosti zo sveta 
peňazí pre dospelých a tipy na 3 aktivi-
ty, ktoré môže rodina spolu podniknúť.

Spomínané aktivity budú každý 
mesiac spojené aj s výzvami na soci-
álnych sieťach, v rámci ktorých môžu 
rodiny vyhrať zaujímavé ceny.

V príbehoch z Kremnice sa spo-
ločne s permoníkmi dozviete, ako pe-
niaze zarobiť, ako s nimi hospodáriť a 
ochrániť ich pred sebou i nástrahami 
moderného sveta. Zároveň získajú deti 
motiváciu ísť von, „na vzduch“ a obja-
vovať svoje okolie vďaka zaujímavým 
aktivitám a dobrodružstvám.

Podľa jednej z mnohých kremnic-
kých legiend o objavení zlata v Krem-
nických vrchoch, sa jedného dňa zja-
vil istému poddanému, ryžujúcemu v 
potoku pri Starej Kremničke zlato pre 
pána hradu Šášov, bradatý človiečik, 
ktorý ho zaviedol k prameňu potoka 
vyvierajúcemu spod skaly z čistého zla-
ta. Potom ako poddaný trikrát mocne 
udrel do skaly, povyskakovali z vody 
malí človiečikovia a stiahli ho do nej 
za jeho chamtivosť. Údery však začuli 
poddaní kráľa, ktorý na tieto miesta 
povolal baníkov a práve na tom mieste 
sa v Kremnici začalo ťažiť zlato.

Navštívte stránku 5penazi.sk/pri-
behyzkremnice.

Poučné leto plné zábavy, 
príbehov ale aj súťaží

» Zdroj: Národná banka Slovenska
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Na našu jednozmennú prevádzku
v Zohore a v Bratislave prijmeme zamestnancov
do pracovného pomeru na pozíciu:

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) Ramenový nakladač - vaničky

Doprava odpadov, bežná údržba a drobné opravy na vozidle.
Vodičský preukaz C+E.
Základná mesačná hrubá mzda 920,- EUR + 280,- EUR 
mesačná pohyblivá zložka.

Vodič NAD (Zohor) Hákový nosič kontajnerov - veľké kontajnery

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

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)

0911 199 121.

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 (Bratislava) Ramenový nakladač - vaničky
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PONUKA PRÁCE

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky
Mobil: +421 903 704 166 ~ Email: biznisgroup@biznisgroup.sk

Prijmeme do Malaciek operátorov výroby a manipulanta VZV
Práca na TPP. Ponúkame: nenáročná práca vhodná aj pre absolventa, 2-zmenná prevádzka
(ranná, poobedná, víkendy voľné), bez dopravy. Požadujeme: zodpovedný prístup k práci.
Operátor výroby - plat: mes. 745,- €/bru�o (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu
nadčas, za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,83 €, príspevok na dopravu, príspevok
na čistenie OOPP, po skúšobnej dobe 762,- €/bru�o + variabilná zložka bru�o 65,- €/bru�o. 
Manipulant VZV - plat: mes. 891,- €/bru�o (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu
nadčas, za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,83 €, príspevok na dopravu, príspevok
na čistiace OOPP, po skúšobnej dobe + bonus 76,- €/bru�o
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PRIJMEM
VODIČA C, E,
na SK, CZ, AT
hydraulická

ruka
Mzda 1600 €

MA - 0915 503 521
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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
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Životopis prosím zasielajte na e-mail:
zamecnikova@hsf.sk
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA - NITRA - BANSKÁ 

BYSTRICA - POPRAD - PREŠOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091


