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MALACKO
NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

Nádej zvykne trvať iba krátko

0905 621 229

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

0917 568 470

K A M E N Á R ST VO
HĹBKOVÉ

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

Karol Mikláš

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

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

Regenerácia trakčných
batérií

JARNÁ AKCIA
10-0029

maliarske
a natieračské práce

Kovanie
k bezpečnostným
dverám
v hodnote 162 €
ZADARMO!
Do konca júla!

16-0013

16-0105

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

Priamo vo vašej firme

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

UPCHATÝ
ODPAD?

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

KANALIZÁCIA?

CHUDÍK -

10-0004

www.cistyodpad.sk

do konca
augusta

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

NONSTOP
0908 151 982
10-0040

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

30%

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

BENÁTSKE
STIERKY

DO

10-0024

LETNÉ ZĽAVY

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU
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Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
MAN, MERCEDES, VW
st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

0917 466 250

16-0118

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

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
So

10-0059

MALACKY, Kozia 46/B

0908 857 304

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

0908 437 079

PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

• čistenie kožených
sedačiek

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

S pozdravom

0904 466 799

• upratovanie

ROZVOZ ZDARMA!

adrian.hurban@centrum.sk

0911 566 799

ing. kubaška

16-0015

Nechcem hodnotiť prezidenta Beneša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu
prezidenta Československa 19. júna 1946.
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo počas prvej republiky a teda, „bude fajn“.
Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komunistického prevratu v roku 1948. Pražský
Václavák bol do posledného miesta plný
nadšených budovateľov povojnovej republiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili
po zmene, túžili po spravodlivosti, pokoji, práci a slušnom živote. Spomienky
na prvú republiku boli ešte celkom živé.
Až prišiel jeden rečník a plamenným prejavom davu oznámil: „Práve sa vraciam
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes
ráno som pánovi prezidentovi republiky
podal návrh na prijatie demisie ministrov, ktorí odstúpili 20. februára tohto
roku. A súčasne som pánovi prezidentovi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť
vláda doplnená a rekonštruovaná. Môžem vám povedať, že pán prezident všet-

ky moje návrhy, presne tak ako boli podané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa
Gottwalda na Václavskom námestí 25.
februára 1948. Z prejavu hlupáka so silným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu,
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k
alkoholizmu, notorického klamára a zakladateľa „našizmu“ v našich končinách
až na Hradčany.
Povojnová polodemokracia v Československu sa skončila. Komunisti ,
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocenských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí
plagiovať) dokonale využívajú chyby
svojich politických rivalov a konečný
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila,
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej totalite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vôbec našla, na to odpoveď poznáme.
Stojí za to si pripomenúť nástup a
pád Beneša. Nádej na demokraciu a pád demokracie.
Pretože všetko je tak veľmi
nápadne podobné!
Pekný týždeň, už fakt
letný, vážení čitatelia.

16-0097

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spoľahneme iba na nádej. Ak si myslíme,
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.

16-0083

Týždenne do 27 450 domácností

52-0012-1

Najčítanejšie regionálne noviny

HLAVU HORE / SLUŽBY

2

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INZERCIA
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, 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

Bola raz jedna nemocnica. Prežila ťažké časy, ale lekári, sestričky aj ostatní
ľudia v nej sa vždy snažili pomáhať
svojim pacientom.
V areáli bolo ticho a nesmeli tam
vstupovať žiadne autá. Každý pondelok
sa stretávali primári oddelení s patológom a riaditeľom a vyhodnocovali pochybenia, ktoré sa prihodili, aby sa z nich
poučili a už sa neopakovali. Podobné
stretnutia mali aj na svojich oddeleniach,
kde sa snažili dodržiavať dohodnutý
systém práce a pravidlá. V časoch socializmu si nemohli kúpiť všetky prístroje
a medikamenty zo západu, ale snažili
sa študovať najnovšie metódy a postupy.
Pacientov, ktorí nemohli prísť k lekárovi,
navštevovali lekári doma.
Prišla revolúcia a padol komunistický režim. Ľudia si vydýchli a tešili sa, že
v nemocnici budú najmodernejšie prístroje a lieky. Začala sa transformácia. Veľkú
časť nemocnice rozkradli. Lekári s politikmi privatizovali všetko, kde sa dalo
zarobiť. Rozkrádalo sa aj na dodávkach
predražených prístrojov, informačných
systémov a iných službách pre nemocnicu. Areál sa zmenil na veľké parkovisko
medzi ošarpanými budovami a pripomína čínske trhovisko. Niektorí lekári praco-

vali na súkromnom aj na štátnom. Na tom
prvom pacientom zinkasovali a na tom
druhom si to nechali preplatiť od štátu.
Peniaze ovládli nemocnicu. Chýbali na
liečbu pacientov a hromadili sa u bezcitných špekulantov. Pacienti čakali v nekonečných radoch na vyšetrenia a drahé
prístroje boli už popoludní vypnuté.
Zdravotné poisťovne si stavali honosné budovy a nemocnica chátrala. Mnohí
lekári a sestričky stratili úctu a cit k pacientom. Niektorým zaslepili oči peniaze,
iní podľahli zúfalstvu z tohto neutešeného stavu. Mnohí odišli radšej pracovať do
zahraničia. Pacienti sa často pýtali, prečo
si za tento neuveriteľný organizačný neporiadok, kde sú ohrozované ľudské životy, musia platiť povinné zdravotné poistenie. Niekedy si museli ešte priplácať – aj
za to, že budú obslúžení v plánovanom
čase. A dávali úplatky.
Môj otec kedysi riadil
takúto nemocnicu.
A neskôr sa bál do
nej ísť ako pacient.
Bolo mu z toho smutno. Mal šťastie.
Zomrel doma.

Malacky a blízke okolie

10-0085

0908 617 140

0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

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

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

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

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

AKCIA
vynikajúce multifokálne
sklá PHYSIO 3.0

-50%
platí do 30. 6. 2021
Všetky stenšenia,
samozafarbiacie,
slnečné, polarizačné
a dioptrické sklá

0918 734 397

www.oftalens.sk
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10-0104

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

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

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

OČNÁ OPTIKA
Západné Slovensko

Veľké Leváre

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

Stupava

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

Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

ORDINAČNÉ HODINY

» Ján Košturiak

Hodinový manžel
Malacky

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

10-0072

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

INZERCIA
0905 859 679

16-0055

Redakcia:

Nemocnica

16-0116

MALACKO
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PREDAJ MÄSA

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

A DOMÁCICH VÝROBKOV

OTVORENÉ: Ut - Pia: 8 - 16, So: 7.30 - 12, Ne - Pon: zatvorené

PREDAJŇA: Bernolákova 3, Malacky (sídl. Domky)

D OV E Z I E

10-0103

E
D O M OM
V

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

MA21-24 strana -

3

Keby sa dal
vrátiť čas,
dotknúť sa
Ťa dlaňou
a počuť Tvoj
hlas. Už sa
však nevráti, čo čas vzal,
ostali len spomienky a v
srdci žiaľ. Dňa 17. 6. 2021
uplynulo 7 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy
opustil náš milovaný syn
Peter Kohút zo Záhorskej
Vsi. S láskou spomína celá
rodina. Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami.
Dňa 20. 06.
2021 si pripomenieme
6. výročie,
čo nás navždy opustil Ján Bayer z Perneka. S
láskou a úctou spomína
rodina.
Naraz prestalo Tvoje
srdiečko
biť,
nám
zostali len
spomienky a odkaz jediný: Chýbaš
nám veľmi, Palko náš. Dňa
23. 06. 2021 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil syn,
brat, švagor, krstný otec
Pavol Sabol z Malaciek. S
láskou a úctou spomína
mama a sestry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím tichú spomienku.
Tíško a náhle odišiel
spať, zaplakal každý,
kto ho mal
rád. Tá rana
v srdci stále bolí a na ten
deň zabudnúť nedovolí.
Dňa 25. 6. 2021 si pripomenieme nedožité 71. narodeniny nášho manžela,
otca, deda Petra Sabola z
Malaciek. S láskou spomína
manželka a dcéry s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám 4 ks originál
BMW disky 19“ M Double-spoke style 647 jet čierne,
cena 1200 € + dohoda.Tel.
0948091425
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

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

Prepadnutí a ako neprepadnúť
Očakáva sa, že stúpne počet prepadávajúcich žiakov. Nemusí to súvisieť
iba so zavretím škôl. Neprospievajúci žiaci sú aj výsledkom dlhodobej
deštrukcie školstva politikou, ktorá
degradovala vzdelávanie.
Netreba však ignorovať aj fakt, že
sa na vedomostiach odrazilo i zatvorenie škôl a online vzdelávanie, ktoré
nebolo adekvátnou náhradou. Dnes
sú školy otvorené, vrátila sa rutina:
výklad - domáca úloha - písomka. Učitelia sa snažia dohnať zameškané, no
zabúda sa na fixáciu učiva a na tvorivejšie metódy. Treba dodiktovať učivo a
známkovať. Rezignovalo sa na pokojný
priebeh vyučovania. Z rôznych strán
počúvam, že sa píšu tzv. výstupné previerky, ktoré legislatíva nepožaduje.
Žiaci do seba musia nalievať učivo.
Akoby sa časť z neho nedala presunúť
do ďalšieho školského roka! Rýchly výklad učiva bez fixácie mohol ovplyvniť
výsledky žiakov. Nemyslím na lajdákov, ale na tých, ktorým to myslí pomalšie alebo majú poruchu učenia.
Otázkou je, čo s prvákmi, ktorí nezvládli čítanie, písanie. Prepadnutie by
bolo najideálnejšie. Ibaže to je strata
roka života. Isto, ponúkli sa letné školy.
Dobrovoľné! Politici sa báli výnimočne
skrátiť alebo zrušiť niektoré z prázdnin
alebo nariadiť dochádzku do letnej
školy. Preto sa zdá byť najľahšou cestou prepadnutie za niečo, za čo dieťa

nemôže.
Pätorka na 2. polrok nemusí znamenať opakovanie ročníka. Možno
požiadať o opravnú skúšku, ak žiak
neprospel z max. 2 predmetov. Potom
sa musí v lete doučiť podľa okruhov
skúšky od školy. Ak dostane známku
lepšiu ako päť, tak ročník neopakuje.
Na opravnej skúške môže byť po súhlase školy prítomný aj rodič. Je teda
možnosť, ako sa vyhnúť prepadnutiu.
Ak má žiak na konci školského roka 3
a viac pätoriek, pochybujem, že zlyhalo
iba dištančné vzdelávanie.
Ak sa na úroveň pätorky dostal
žiak, ktorý má zvyčajne prijateľné výsledky, je na škole, aby zohľadnila nedostatky dištančného vzdelávania. Neverím tomu, že učiteľ nedokáže žiaka
diagnostikovať, nepozná príčiny jeho
zlyhania a nevie nájsť riešenie, aby len
tak neprepadol. Nemôžeme namiesto
toho na žiakov tlačiť, naháňať ich a doháňať učivo na úkor kvality. Ak z týchto dôvodov žiak zlyhal, mali by rodičia
zasiahnuť. Je možnosť odvolať sa voči
známke do troch dní po vysvedčení.
Predpokladá to však zvládnutie polročného učiva na komisionálnej skúške.
Epidemické opatrenia ohrozili
psychiku našich žiakov, a preto treba
mať stále na vedomí to, že sme zažili
výnimočnú situáciu, ktorá sa rieši pokojne, s porozumením a ľudsky.

Dňa 26. 6. 2021 si pripomíname
nedožitých 100 rokov našej drahej
mamičky, svokry, starenky a prastarenky

MÁRIE EGLOVEJ zo Závodu.
V modlitbách na ňu spomínajú rodiny
Eglová, Maderová a Majzúnová.

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
ER

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

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

~ 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

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB
Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663
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Občianska
riadková
inzercia
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Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.
Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

M

LETNÁ
VÁS
ZA

AKCIA

POKOSÍM
ZA VÁS

JARNÁ
AKCIA

t

®

305
ľ
S

.
600 m²

.

HUSQVARNA
USQVARNA Automower
A39t
305
®

Robotická kosačka
99 €ideálna pre menšie a členité záhrady do veľkosti 600 m², na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých
svahov. Max. sklon 40 %. Možnosť umývania hadicou. Súčasťou
výbavy je časovač podľa počasia, senzor mrazu
a Automower® Connect@Home.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Akciová cena: 1 139 €
Bežná cena: 1 199 €

SQVARNA Automower® 430X
-

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

.
%.
O

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

S

t

®
ZDARMA
HUSQVARNA Automower
430X
Prémiový model pre všetkých používateľov s veľmi členitými záhraC
3
2
9
dami do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a preve-

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.

denie X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower®
Connect vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.
BONUS: 115iL Aku vyžínač set

(vr. akumulátora Bli20 a nabíjačky QC80) ZDARMA

Cena: 3 249 €
Navštívte našu predajňu:

.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

16-0001

.
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16-0127

• 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

SLUŽBY

6
Občianska
riadková
inzercia

TEKOS, spol. s r. o.
Partizánska 1089/2
901 01 Malacky

LETNÁ AKCIA
NA ODVOZ
A LIKVIDÁCIU
ODPAD
STAVEBNÝ A BI U
O

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

10% ZĽAVA

na dopravu (pre občanov,
Všetky doklady potrebné pristavenie v Malackách)
napríklad ku kolaudácii na nové zákazky uzatvorené
a zrealizované po 1. 5. 2021
Pristavenie do 24 hodín
10-0074

tekos@tekosmalacky.sk | 0911 833 077

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

Výročia a udalosti
vo finále futbalových Majstrovstiev Európy v Belehrade zvíťazilo
mužstvo Česko-Slovenska nad Nemeckom na pokutové kopy

20. júna 1976

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

INZERCIA

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0905 859 679

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

NON STOP

RENÁ
OTVO

z/do nemeckého,
anglického,
slovenského,
českého jazyka
0905 442 325

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 garáž, za rozumnú
cenu, ponúknite. 0949375038
» Kúpim dom s dvorom
či záhradou do 45000 €.
0910539635
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám plastové okno,
nové, nepoužité, 120 x 110
cm, + kľučky, + parapety,
cena 200 €.Tel. 0907721667

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

10-0065

PREKLADY
KOREKTÚRY
PREPISY TEXTOV

ŇA

AJ
PRED

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE
• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

UVÁDZACIE CENY
S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

Kúpeľňové štúdio
Zariadenie kúpeľne od A po Z
Vodoinštalatérsky materiál
Závlahové
systémy
Čerpadlá, ohrievače, kotly
Maloobchod
Veľkoobchod

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

MA21-24 strana -
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0907 211 797

16-0106

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

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

63-93

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

ETERNITOVÝCH STRIECH

59-208

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

Odpad likvidovaný
na oficiálnych
a legálnych skládkach

63-100

» 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. 0948091425
» Prenajmem jedno podlažie rodinného domu vo Veľkých Levároch so záhradou
a samostatným vchodom.
Cena dohodou, voľný ihneď.Tel. 0903483780
» Prenajmem zariadený 1,5
izb. byt s balkónom a krásnym výhľadom v centre
Malaciek, cena dohodou.
Tel. 0905923923
» Dám do prenájmu nadštandardný 2 izbový byt
v obci Veľké Leváre, novostavba, komplet zariadený, 0911615665

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

ODPAD,

59-159

DREVO

63-10

03

NAJLACNEJŠIA

16-0010

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0905218938
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto,
motocykel.Tel. 0907374235
» Kúpim Jawu, ČZ, Babetu, starú vzduchovku - aj
pokazené, nepojazdné.Tel.
0903818122
» Kúpim doma robený
traktor-starý
samohyb.
0944963682
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
» KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
BABETA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915215406
BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Najčítanejšie regionálne noviny
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ŽIADNY CIEĽ NIE JE PRÍLIŠ ĎALEKO,
KEĎ ŠOFÉRUJETE VELOCE.
SPOZNAJTE ALFA ROMEO STELVIO A GIULIA VELOCE.

Kombinovaná spotreba 4,8 - 11,8 l/100 km, emisie CO 2 127 – 267 g/km. Spotreba Alfa Romeo Giulia Veloce 5 ,4 - 8,1 l/100 km, kombinované emisie CO 2 140 - 183 g/km,
spotreba Alfa Romeo Stelvio Veloce 6,0 - 8,9 l/100 km kombinované emisie CO 2 156 - 201 g/km. Emisie a spotreby merané v cykle WLTP. Použité fotograﬁe sú len
ilustračné. Pre bližšie informácie o cenách prosím kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu značky Alfa Romeo alebo navštívte www.alfaromeo.sk.
FCA Central and Eastern Europe Kft. si vyhradzuje právo všetky tu uvedené údaje kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PREDAJCA
ADRESATuhovská
� PSČ MESTO
����������
Motor-CarS.R.O.
Bratislava,
11�-TEL.
Zlaté
Piesky
32-0084

tel.: +421 2 4929 4484 • www.motor-car.sk

MA21-24 strana -
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TRADÍCIE / SLUŽBY

» Predám pšenicu po 18
€.Tel. 0944682112
» Darujem mačiatka.Tel.
0908761258
» Darujem do dobrých rúk
3 mesačné mačiatka.Tel.
0918327985
» 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 nové oceľové
sudy (200l) s uzáverom
, vhodné na obilie alebo vodu 10€/ks kontakt
0903406475
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

DEŤOM
12 DEŤOM 12
» Predám detské oblečenie po 1 dieťati od č. 62 do
č. 92, cena 0,20 € / ks.Tel.
0904439346
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

Letný slnovrat sa oslavuje na celom
svete už od nepamäti a pre Slovanov
bol jednou z najvýznamnejších udalostí roka. Je oslavou Slnka ako zdroja
života na Zemi, ktoré vplýva na plodnosť, úrodu a tým aj dostatok obživy
pre ľudí. Naši predkovia si ctili Slnko
ako zdroj života na Zemi. Od Slnka závisela úroda na poliach, podľa neho a
jeho brata Mesiaca sa určoval čas. Poslaním slnovratových tradícii a zvykov
bolo magicky zaistiť zdarný priebeh
leta a proces zrenia s dostatkom vlahy
(kúpanie), tepla (motív ohňa) a plodivej
sily (sexuálna uvoľnenosť).
Letný slnovrat (21.júna) a deň svätého Jána Krstiteľa (24. júna) sa spojili
až v dobe, kedy do našej oblasti prenikalo kresťanstvo.
Preto aj spomínané pálenie ohňov.
Vatry boli menšie, ako v súčasnosti.
Také, aby sa dali preskočiť. Preskakovaním ohňov si mladí dokazovali svoju
šikovnosť a obratnosť. Na pripomenutie si sily slnka, ktoré bolo v tento deň
na vrchole a odteraz už len klesalo,
púšťali ľudia z vrchov do dolín zapálené kolesá. Do ohňa sa hádzal chlieb
alebo posúch na znak obetovania, ako
bolo zvykom v pohanských kulturách.
Oheň mal tiež privolať dážď a popol z

BRIKETY
UNION REKORD
PELETY
www.palivalanzhot.sk
Tel: +420 733 712 755
AJ S DOPRAVOU

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
349 €

(pri galante)

16

» 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 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 PlatChcete si podať
inzerát?
baMobilom.sk
technicky
zabezNávod nájdete
na strane 10 dolu.
pečuje
ELET, s.r.o.

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

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

0907 721 667, Malacky

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

OBKLADY A DLAŽBY

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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

Lozorno 22.6.
/trhovisko/
Malacky 22.6.
/trhovisko/
16-0017

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

520 €

hydinárska farma topoLnica

8.30 - 8.45 h.
9.00 - 9.30 h.

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

63-06

INZERCIA
0908 979 469
Certifikovaný maklér pre Malacky a Senicu

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:

EMÍLIA PALKOVIČOVÁ

0915 494 157
emiliapalkovicova@haloreality.sk

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

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

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

MA21-24 strana -
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PREDAJ, KÚPA, PRENÁJOM
- celoslovenská inzercia
- právny sesvis
- nafotenie nehnuteľnosti
- podanie zmlúv na kataster
10-0083

15

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

399 €

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

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

63-76

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

ZĽAVA na

neho rozsypaný na role ochraňoval
úrodu.
Oheň však nebol jediným uctievaným živlom. V tento deň sa naši predkovia s obľubou kúpali v riekach a potokoch. Išlo o prvé kúpanie pod holým
nebom.
Naši predkovia najkratšej noci v
roku pripisovali takú čarovnú moc,
že počas nej chodili zbierať bylinky.
Tieto byliny boli samozrejme kúzelné.
Okrem nich ľudia zbierali aj rosu, ktorá mala údajne liečiť. Chceš si privolať
šťastie? Jednoducho si v tento deň chyť
svätojánsku mušku a nos ju stále so
sebou. Účinok je porovnateľný so štvorlístkom. Na svätého Jána sa tiež otvárala zem a vydávala na povrch svoje
poklady, ktoré mohol nájsť len človek
statočný s čistým srdcom.

41-05

09

Letný slnovrat a začiatok astronomického leta je tu. 21. júna máme
najviac hodín slnečného svetla za
deň a najkratšiu noc.

36-0006

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

Prišiel cirkus leto

www.haloreality.sk

76-0059

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Nezabúdajte na konzumáciu
hlávkového šalátu
Tak, ako v letnom období by z hľadiska prevencie malo byť tabu konzumovanie majonézových šalátov,
o to viac je lepšie pridávať na jedálny lístok šaláty zelené.

organizme, posilní nervy a pre nízky
obsah kalórií pomôže aj pri redukcii
hmotnosti. Čím je šalát tmavší, tým
viac obsahuje antioxidantov a tie zabraňujú vzniku zápalových procesov.
Vitamín C a betakarotén v šaláte
Hlávkový šalát je v lete súčasťou chráni a posilňuje naše cievy, zlepšuje
takmer každého zeleninového tanie- prietok krvi a tým zabraňuje vzniku inra, alebo aspoň vizuálnym spestrením farktu. Draslík prítomný v hlávkovom
našich pokrmov. Jeho hodnota je však šaláte znižuje krvný tlak a výhodný
väčšia ako len ozdobná, pretože obsa- pomer omega-3 a omega-6 mastných
huje množstvo zdraviu prospešných kyselín má priaznivý vplyv na zvyšolátok.
vanie hladiny HDL cholesterolu(„dobŠalát objavili a kultivovali už starí rého cholesterolu“) a zároveň na znížeEgypťania, využívali aj semená tejto nie hladiny LDL(„zlého cholesterolu“).
zeleniny na výrobu olejov a neskôr ho Je preukázané, že zelená zelenina znispoznali aj Gréci a Rimania. V 18. sto- žuje riziko vzniku diabetu 2. typu. Dôročí už bolo rozšírené jeho pestovanie vodom je nízky glykemický index,
po celej Európe. Dnes si môžeme vybrať ktorý nespôsobí vysoký nárast hladiny
z rôznych kultivarov hlávkového šalá- cukru v krvi.
tu – cukrový, červenkastý, kučeravý,
svetlozelený, alebo tzv. ľadový šalát.“Ukrýva sa v ňom množstvo vitamínov – B1, B2, B6, B9, C, E, K a hodnotný
je aj pre obsah železa, vápnika, sodíka,
zinku, selénu, horčíka a draslíka. Jeho
priaznivé účinky sa prejavia aj vďaka
obsahu vlákniny“ hovorí Mgr. Blažová
z Poradne zdravia.
Konzumácia šalátu nám môže pomôcť pri tráviacich ťažkostiach, posilní
náš imunitný systém, odstráni únavu,
podporí okysličenie buniek, zabezpečí
lepšie zužitkovanie bielkovín v našom
» red Zdroj: Fb RUVZ BA
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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
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

MA21-24 strana -
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16-0134

10

SLUŽBY

MALACKO

11

LETNÁ AKCIA

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862

www.kfkservis.sk

16-0103

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

30.

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MA21-24 strana -
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63-36

splátky od 98 €

021

6. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

SLUŽBY

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 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

41-39

AKCIA JÚN 2021

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA na farebné zákryty

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

Najčítanejšie regionálne noviny
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4

U3 9 6 2
Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

D9 4

Pomôžeme Vám

O

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-08
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RADÍME / SLUŽBY
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Prvá pomoc
po spálení pokožky na slnku

TERMÍNY:
 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

 21.6. - 26.6.2021
 19.7. - 24.7.2021
 2.8. - 7.8.2021
 9.8. - 14.8.2021
 6.9. - 11.9.2021
 13.9. - 18.9.2021
 20.9. - 25.9.2021
 27.9. - 2.10.2021

37-0092

Dospelého syna alebo manžela nemá slnku je nevyhnutná prikrývka hlavy
doma každá žena. Ale fajn priateľov a dostatočný príjem nealkoholických
či dobrých susedov hádam áno.
a nie veľmi vychladených tekutín. Na
cestu do vlaku počas horúcehop dňa je
Ak sa už počas opaľovania na slnku zas príjemné mať pri sebe v igelitovom
spálite, koža vám doslova horí, je ne- vrecúšku navlhčený uterák. Urobí vám
skoro mentorovať a pripomínať zásady dobre aj pri dlhších cestách autom, je
zdravého opaľovania. Mimochodom, bezpečnejší ako klimatizácia. Stačí pozásoby vitamínu D – tak prepotrebné- ložiť na krk.
ho v týchto pandemických časoch doA pozor na úpal a úžeh – ako ich ročerpáte aj pohybom v tieni, nemusíte zoznáte? Úpal je stav, ktorý vzniká pri
sa vystavovať priamemu slnečnému prehriatí organizmu.Za úpal viníme
žiareniu.
vysoké teploty avšak za úžeh môže
Prišlo sa na to vlastne n áhodou a slnko.Úžeh je spôsobený dlhodobým
v rámci prvej pomoci, ak nemáte pri pobytom na slnku. Prvá pomoc – chlásebe špeciálne liečivé dermálne gely, dok, dostatok tekutín, chladnejšia
neprotestujú ani dermatológovia. Na sprcha, v prípade horúčky aj lieky proti
popálenú pokožku v štádiu prudkého horúčke. Ak sa vám však stav postihzačervenania – zápalu a pálivej bolesti nutého nepozdáva, treba s ním určite
pomôže holiaca pena.
za lekárom. Laik by liečiť nemal, môže
Má to však jeden háčik – musí obsa- iba poskytnúť pomoc.
hovať mentol, teda, musí byť chladivá.
Dobré je, ak obsahuje aj zložku aloe
vera, ale tú kvalitnejšie holiace peny
obsahujú. Treba ju naniesť v dostatočnej vrstve na postihnuté miesto – ramená, krk, chrbát či stehná a pol hodine
spláchnuť vlažnou až studenou vodou
a zopakovať ďalšiu aplikáciu peny.
Vhodnejšie je, samozrejme, sa pripraviť na leto a opaľovanie, ak už musí byť
a zásobiť sa ochrannými prostriedkami
a liečivými gelmi v lekárni vopred.
» red
Mimochodom, počas pobytu na
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KLIMATIZÁCIE
predaj

montáž

Firma SEDYA s.r.o. – obchod s nábytkom
stredisko STUPAVA, Cementárska 15, hľadá

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

servis

aj na splátky

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

16-0034

www.klimatizacia.info
Výročia a udalosti
bolo založené Slovenské hemofilické združenie

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.

Výročia a udalosti
v Prahe sa na Strahove začala 1. celoštátna spartakiáda

21. júna 1990

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

10-0095

14

23. júna 1955

Potraviny EURO -Diskont Slovakia s.r.o. Gajary
prijmú

brigádničku
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

Letná AKCIA- 20% zľava

Info: gajary@merkfood.com, 0949/490613

41-55

Náplň práce:
- obsluha zákazníkov
- dokladanie tovaru
- kontrola záručnej doby
- kontrola cenoviek
Mzdové podmienky: 3,50€/hod. - netto
Práca vhodná aj pre študentky

NEJDE VÁM
BIZNIS?

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

KONTAKTUJ
T

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

E NÁS

41-01

malacko@regionpress.sk
0905 859 679, 0908 979 469

TIME Bicycles Europe a.s.
so sídlom v Gajaroch
hľadá pracovníkov na nasledujúce pozície

Info: gajary@merkfood.com, 0949/490613

41-43

Náplň práce:
- obsluha zákazníkov
- dokladanie tovaru
- práca za pokladňou
- ostatné práce spojené s chodom predajne
Platové podmienky:
800 - 850€ - brutto

brigádničku
od 1200 €
brutto

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

MA21-24 strana -
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na zastupovanie počas letnej dovolenky
Náplň práce:
- obsluha zákazníkov
- dokladanie tovaru
- kontrola záručnej doby
- kontrola cenoviek
Mzdové podmienky: 3,50€/hod. - netto
Práca vhodná aj pre študentky

Info: rohoznik@merkfood.com, 0915/765 166

41-55

750 €
výrobný pracovník odbrutto
špecialista zákazníckeho servisu
1500 €
procesný inžinier od brutto

predavačku

Potraviny Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Rohožník prijmú

10-0098

Potraviny EURO -Diskont Slovakia s.r.o. Gajary
prijmú do trvalého pracovného pomeru

SOCIÁLNY LABYRINT / ZAMESTNANIE

Niektoré dávky
možno žiadať aj elektronicky

PONÚKAME PRÁCU:

OPERÁTOR VÝROBY
780 € - 1000 € brutto (prémie + príplatky + 13. plat)

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

SBS GUARDING s. r. o.
v Malackách
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

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

PRIJMEM
ČAŠNÍČKU

• 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

do pohostinstva

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

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

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

prijmeme na TPP

STAVEBNINY

PREDAJCA V STAVEBNINÁCH /
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

vo Vysokej pri Morave

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

0905 322 231

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny
SBS GUARDING s. r. o.

do prevádzky v Lakšárskej Novej Vsi

príjme strážnikov na prevádzky

v Stupave

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

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
16-0062

pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

baluchova@krajn.sk, 0905 665 720

Mzda 1600 €
MA - 0915 503 521

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

PONUKA PRÁCE
Operátor výroby 962 €
Nástupný plat 822 € + 140 € variabilná zložka
Manipulačný
pracovník
€
ná
993
v sklade Nástupný plat 853 € + 140 € variabilná zložka

Sme lídrom na trhu
v montáži KOKPITOV

brutto

brutto

Ďalšie benefity:

variabilná zložka
50 – 130 € po zaškolení

zmenové príplatky
a iné benefity

stup

SAS Automotive s.r.o.
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

IHNED

zabezpečená doprava
a ubytovanie

+421 902 557 655 | +421 902 557 825

Career.Bratislava@faurecia.com

nadštandardne odmeňovaná
nadčasová práca

MA21-24 strana -

16-0110

PRIJMEM
VODIČA C, E,
na SK, CZ, AT
hydraulická
ruka

príjme strážnikov na prevádzky

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

10-0097

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
BOHATÝ BENEFITOVÝ SYSTÉM

16-0136

2020. Do konca mája t.r. Sociálna poisťovňa spracovala 408 063 elektronicky
podaných žiadostí o pandemické dávky
nemocenské, 53 797 žiadostí o ošetrovné
a ďalších 148 560 čestných vyhlásení k
žiadosti o ošetrovné. Žiadosť o novú dávku tehotenské podalo prostredníctvom
e-formulára zatiaľ 8 139 tehotných mamičiek. Sociálna už týmto spôsobom prijala
a spracovala spolu 618 559 e-formulárov.
Počas viac ako rok trvajúcej mimoriadnej situácie v období od 1. apríla 2020
do konca mája 2021 Sociálna poisťovňa
vyplatila svojim poistencom takmer 800
tisíc pandemických dávok nemocenské
(793 797) a ďalších viac ako 660 tisíc dávok pandemické ošetrovné (664 292).
V období od 1. do 31. mája 2021 zároveň
Sociálna poisťovňa tehotným mamičkám vyplatila predbežne viac ako 17 tisíc
dávok tehotenské (17 633). O viac ako 40
percent zo všetkých týchto dávok pritom
klienti požiadali práve elektronicky prostredníctvom e-formulárov.

15

náborový príspevok
až do výšky 500 €

36-0002

Ide aj o novú dávku tehotenské. Zavedenie elektronickej formy žiadostí umožnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie a
za desať mesiacov eviduje už takmer 620
tisíc elektronicky podaných žiadostí o
vyššie uvedené dávky. Táto jednoduchá
on-line forma podávania žiadostí je pohodlná, šetrí žiadateľom o dávku čas a
chráni ich zdravie.
Elektronické formuláre pre jednotlivé typy dávok sú zverejnené na webovej
stránke Sociálnej poisťovne v rubrike
Portál e-Formulárov. Ak ich poistenec využije a vyplní, dostávajú sa do informačného systému poisťovne na spracovanie
a vybavenie. Bezkontaktný spôsob podávania žiadostí skracuje čas a administratívnu záťaž obom stranám – klientom
aj zamestnancom Sociálnej poisťovne.
E-formuláre sú pre občana jednoduchšie na vyplnenie a nahrádzajú papierové
dokumenty. Zároveň mu šetria čas, keďže nemusí osobne navštíviť pobočku a
zefektívňujú vzájomnú komunikáciu.
E-formuláre k pandemickej PN
a OČR využívajú poistenci od 31. júla

PRIDAJ SA K NÁM DO TÍMU

94-0058

Sociálna poisťovňa od minulého roka
ponúka svojim klientom možnosť
požiadať o niektoré druhy dávok
prostredníctvom elektronických formulárov. Najprv poisťovňa umožnila
poistencom takto požiadať o pandemické dávky.

15

36-0002

MALACKO

ZDRAVIE / SLUŽBY
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0125
25

52-0062

0800 162 162

VODIČ

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Práca
v Nemecku

3000€ - 3500€ brutto
Garancia od 2000€ netto

PONÚKAME PRÁCU V ČR

HĽADÁME

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

SADROKARTONISTOV

Základná znalosť nemeckého,
alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

www.simon-fleisch.de

0800 500 091

85_0268

85_0444

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

TEL.: +421 950 301 301

KAMIÓNA

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

85 0437

stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

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

,
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