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Na ten deň sa nedá zabudnúť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Už je to viac ako 55 rokov. A stále mám 
všetko pred očami. Prvý školský deň, 
začiatok školského roka prváčika.

Fešácke vyžehlené oblečenie, prvá 
školská taška, kytica kvetov. Vtedy som 
vyšiel na dráhu vzdelania, po ktorej som 
prešiel ďalšie desiatky rokov. No na prvý 
september 1965 na Hlbokej ulici v Bra-
tislave nikdy nezabudnem. Našu 1.A si 
prevzala pani učiteľka Rybová. Milá a 
dobrá (pre nás vtedy) teta. Prvý polrok 
sme sa kade-ako rôzne hrali a na konci 
školského roka sme vedeli písať a čítať. 
Stal sa zázrak. Za desať mesiacov. No, 
písať. Ešteže sú počítače a že pred nimi 
boli písacie stroje. Lebo krasopis nikdy 
nebol mojou silnou stránkou. Ďalší rok 
a rok po ňom sme nastupovali za pani 
učiteľkou Horovovou, manželkou pána 
spisovateľa a potom v štvrtej za pani 
učiteľkou Gajdošovou. Tá raz povedala 
mojej mame, že mojou živnosťou bude 
písanie. I stalo sa, hoci tá predpoveď 
skutočnosť predbehla o viac ako dvad-
sať rokov.

Moji učitelia z druhého stupňa, gym-
názia, z vysokej školy, prepáčte mi, že 
vás nespomínam menovite, ale aj všet-
kým vám vďačím za moje človečenstvo. 

Robím chyby, ale to sú skôr preklepy 

z nedbanlivosti. Ale materinský jazyk 
ma moji učitelia naučili skvele. Iní ma 
zas naučili, kde a ako si mám vyhľadať 
to, čo neviem a zaujíma ma. Neboli go-
ogle. Boli knižnice, slovníky, atlasy. Aj 
za to som im nesmierne vďačný dodnes. 
Ak vypnú elektriku, prežijem, mám 
knižky.

Iba jedno akosi nestihli. Ale nevy-
čítam im to, možno ma iba čo najdlhšie 
chceli uchrániť pred svetom zla. Nestihli 
ma pripraviť na to, medzi akých ľudí sa 
dostanem po škole. Na to, ako podlí ve-
dia byť mnohí nadriadení, ale aj milo sa 
tváriaci kolegovia. Nepripravili ma na 
kariérizmus, na boj o peniaze v prázd-
nom živote mamonu. Možno to vtedy, 
pred viac ako polstoročím, ani oni neve-
deli, netušili. Ale naučili ma všetko, čo 
je potrebné na to, aby mal človek dôstoj-
ný život aj v takýchto okolnostiach. Ak 
chce.

A ja veľmi chcem. Vďa-
ka vám, všetci moji mne 
známi i všetci neznámi 
učitelia. Veľká vďaka a 
úcta. Či ešte žijete, ale-
bo už ste na večnej 
sláve!

S úctou 
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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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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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PIERCINGPIERCINGPIERCING

0905 549 332
MA • INKUBÁTOR

NASTRELOVANIENASTRELOVANIENASTRELOVANIE
AJ BÁBÄTKÁM

0905 549 332
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BurčiakBurčiakBurčiak
Po-So: 9-19, Ne: 10-19

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinomMALACKY - Jána Hollého 1, za kinomMALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

• Moravské
• Pezinské
• Tokajské
• Sudové od 1,20
• Fľašové
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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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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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Elektroinštalačné práce,
opravy, revízie

domov a prípojok
Projekcia elektroinštalácií,

prípojok NN
Projekcia EPLAN P8

ELEKTROINŠTALÁCIE
REVÍZIE • PROJEKCIA

0915 703 732
pf.revizie@gmail.com
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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» montáž plávajúcej
podlahy

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

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE

• DOMOV A BYTOV

• MAĽOVANIE

• STIERKOVANIE

• SADROKARTÓN

• ZATEPĽOVANIE

• DOMOV A BYTOV

• ELEKTRO A VODO

• INŠTALAČNÉ PRÁCE

0908 979 469

INZERCIA
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Posledný rok vidíme v našej krajine 
sympatickú snahu o očistu súdov, po-
lície a  úradov. Ľudia, podozriví z  ko-
rupcie, sú zbavovaní funkcií a vyšetro-
vaní. Do viacerých funkcií nastupujú 
ľudia, ktorí sú považovaní za slušných 
a dobrých. 

Len hlavný veterinár stále sedí na 
prameni. Minister, ktorý pripomínal de-
duška Večerníčka, napáchal škody v poľ-
nohospodárstve. Dobrý lekár, otec rodiny 
a  skladateľ nábožných piesní nezvládol 
vedenie ministerstva zdravotníctva 
a ohrozil zdravie a životy ľudí. Na riadenie 
krajiny alebo firmy nestačí byť dobrým 
človekom. Okrem dobrého srdca treba aj 
vedieť. A  mnohí „tam hore“ ani nevedia 
čo nevedia. Dobrý človek, ktorý sa nevie 
rozhodnúť napácha veľa zla, rovnako ako 
dobrý človek, ktorý sa rozhodnúť vie a 
jeho rozhodnutia sú zlé. Ľudia si niekedy 
kladú otázku, či je lepšie, keď krajinu ale-
bo firmy riadia odborníci bez charakteru, 
alebo dobrí ľudia bez odbornosti. Odpo-
veď je jasná – zložité systémy majú riadiť 
charakterní ľudia, ktorí sú zároveň špičko-
ví odborníci. 

Dobrákov majú ľudia radi, zlodu-
chov sa boja. Dobrák, ktorý nevie, je lepší 
ako bezcharakterný odborník, ale škody 

môžu byť veľké. Získať odbornosť je ľah-
šie, ako vylepšiť charakter. U dobrákov sa 
predpokladá aj určitá miera pokory a em-
patie, ktoré sú dôležité pri učení sa nových 
vecí a počúvaní správnych odborníkov. 

Nebezpečenstvo dobrákov je v  tom, 
že sa často nechajú ovplyvniť a manipu-
lovať. Nevedia povedať nie, keď je to po-
trebné a chcú vyhovieť všetkým. Oni sami 
nemusia spôsobovať zlo, stačí, keď sa pro-
ti zlu nedokážu postaviť.

Aj dobrí ľudia páchajú zlo. Milujúce 
matky škodia svojim rozmaznaným de-
ťom, nerozhodní manažéri poškodzujú 
svojich spolupracovníkov, neschopní mi-
nistri ničia celé odvetvia a výsledky práce 
tisícov ľudí. Dobrí ľudia bývajú aj obľúbe-
ní, hlavne medzi príživníkmi a zlodejmi. 
Nedostávajú potrebné spätné väzby. A tak 
často ani nemôžu za to, že nevedia čo ne-
vedia. Ako to vyriešiť? 
Pomáhajme dobrým 
ľuďom odbornosťou, 
ktorá im chýba.  Ho-
vorme im pravdu, aby 
nepáchali zlo s  dob-
rým úmyslom. Nech 
radšej odídu. 

Aj dobrí ľudia páchajú zlo

» Ján Košturiak
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0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

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

t.č. +420 602 304 386

Hľadáme šoférov do Prahy na medzinárodnú 
kamiónovú dopravu, jazdí sa celá EÚ + Anglicko
zárobok 90€/deň v čistom
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~ 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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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia

09:00 - 19:00

So - Ne

9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00

Str 17:00 - 19:00

Pia 17:00 - 19:00
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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

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

0905 859 679

INZERCIA
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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

JESENNA

ponuka

i

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé

podmienky

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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Ako funguje endokanabinoidný systém
V ľudskom tele sa dejú neustále zmeny, na 

ktoré musí rýchlo reagovať. Je preto dôležité 
udržiavať v organizme rovnováhu a harmó-
niu. Vedci len pomerne nedávno zistili, že 
túto  harmóniu z veľkej časti pomáha udržia-
vať  endokanabinoidný systém (EKS). 

Predstaviť si ho môžete ako množstvo re-
ceptorov po celom tele, čo sú ako kľúčové 
dierky a špeciálne molekuly, ktoré do týchto 
receptorov presne zapadnú a  nerovnováhu 
zharmonizujú. Zaujímavé je, že tieto špeciál-
ne molekuly si telo dokáže vyrobiť, no ak ich 
nemá dosť, na pomoc môže prísť aj molekula 
CBD, ktorá môže EKS pomôcť správne fungo-
vať. 

EKS je vlastne spojka, ktorá drží pohro-
made dôležité systémy, napríklad nervový, 
respiračný, hormonálny či kardiovaskulárny. 
Pôsobí prakticky v každej časti organizmu a 
vplýva na našu imunitu, pamäť, metaboliz-
mus či trávenie, reguluje tiež vnímanie boles-
ti a strachu.

Ako EKS funguje

Poznatky o  EKS sú vo svete medicíny 
čerstvé, jeho účinky sa stále študujú. Pod-
ľa prieskumu doktora Davida Allena, čle-
na združenia International Cannabinoid 
Research Society, zahŕňa EKS v učebných 
osnovách medicíny len približne 13% 
amerických univerzít.

Výskum systému začal až v roku 1992, keď 
tím vedcov spolu s českým chemikom Lumí-
rom Hanušom našiel v tele človeka napríklad 
látku anandamid. Patrí do skupiny endo-
kanabinoidov. Predpona „endo“ znamená, 
že si danú látku telo vyrába samo.  

Endokanabinoidy sa viažu na receptory 
nazvané CB1 a CB2, ktoré sa nachádzajú naj-
mä v mozgu a imunitných bunkách. Keď sa 
spoja, spustia príslušnú harmonizačnú reak-
ciu, ktorú telo v danom okamihu potrebuje. 

Príkladom je vplyv EKS na hladinu stre-
su. Pokiaľ v  tele stúpne množstvo streso-
vého hormónu, zvýši sa tiež produkcia 
endokanabinoidov. Tie hormonálnu ne-
rovnováhu vyvážia. Pri chronických zá-
paloch zas EKS slúži na umiernenie nepri-
meranej reakcie tela na infekciu.

Rastlinný kanabinoid CBD stimuluje EKS

V  niektorých prípadoch môže v  ľudskom 
tele dochádzať k nedostatku endokanabinoi-
dov. V štúdii pre National Library of Medicine 
neurológ Ethan Russo píše, že nedostatok 
endokanabinoidov spôsobuje migrénu, chro-
nickú bolesť, syndróm dráždivého čreva a iné 
problémy. Našťastie však existujú spôsoby, 
ako endokanabinoidy doplniť externe. 

Aj keď je potrebné ďalšie skúmanie, prí-
rodné kanabinoidy ako CBD majú veľmi po-
dobnú štruktúru ako naše vlastné endokana-
binoidy. Preto keď ich dostaneme do tela, 
môžu pomôcť EKS v úľave od spomínaných 
problémov.

CBD dnes možno kúpiť vo forme olejov, 
tinktúr či kozmetiky. Látka sa síce neviaže 
na receptory CB1 a  CB2, no stimulovať ich 
dokáže nepriamo. Okrem toho CBD bráni 
rozkladu endokanabinoidov, a tak navyšuje 
ich harmonizačné účinky.            » red.

Vedci pomenovali anandamid podľa 
sanskrtského slova „ananda“, čo zna-
mená blaženosť. Názov sedí perfektne, 
pretože biológovia sa domnievajú, že 
anandamid zohráva úlohu v euforic-
kých pocitoch, ktoré majú napríklad 
športovci po namáhavom cvičení.
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Dňa 26. 8. si 
pripomíname 
10. výročie 
úmrtia našej 
drahej ma-
mičky, babky 
a prababky Eulálie Hronskej 
zo Suchohradu. S láskou spo-
mínajú dcéra Viera s manže-
lom a vnúčatá Erik, Petra a 
Mária s rodinami. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Dňa 27. 8. 
2021 uplynie 
5 rokov, čo 
nás navždy 
opustil náš 
dedko Peter 
Majzún zo Závodu. S láskou a 
vďakou spomína manželka, 
deti, vnúčatá a pravnučka. 
Tak ako tíško žil, tak tíško 
odišiel, skromný vo svojom 
živote, ale veľký v láske a 
dobrote. Tak ako mu z očí žia-
rila láska a dobrota, tak nám 
bude chýbať do konca života. 
Večný kľud nech Pán Boh za 
odmenu dá Ti.

Stále je ťaž-
ko a smutno 
nám všetkým. 
Nič už nie je 
také, aké bolo 
predtým. Vša-
de okolo chýba aj po dvoch 
rokoch Tvoj hlas. Mala si 
rada život, my Teba a Ty nás. 
Skromná a láskavá si bola vo 
svojom živote a veľká vo svo-
jej láske a dobrote. Čas plynie 
ako tichej rieky prúd, kto Ťa 
mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojim tokom 
plynie, krásna spomienka na 
Teba nikdy nepominie. Dňa 
28. 08. 2021 uplynú smutné 2 
roky, kedy nás navždy opus-
tila naša drahá maminka, 
babka, svokra, sestra Mária 
Binčíková rod. Gergelyová 
zo Záhorskej Vsi. S láskou a 
bolesťou v srdci spomínajú 
dcéry Gabika, Anička, vnučky 
Peťka, Lucka, zať Roman a 
sestra Janka s rodinou. Kto 
ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku.

Dňa 1. 9. 2021 
si pripomína-
me nedoži-
tých 42 rokov 
nášho syna 
M i r o s l a v a 
Kimličku z Malaciek. Stále si 
v našich srdciach. Dňa 8. 8. 
sme si pripomenuli 16. výro-
čie úmrtia Zostaneš stále s 
nami.

Občianska
riadková
inzercia

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

SPOMIENKY Nepochopím, prečo aj pri tej najvzne-
šenejšej informácii musia médiá pola-
rizovať. Pripomínali sme si okupáciu 
1968. V televízii uviedli, že ľudia zabú-
dajú na udalosti. 

Spravili „reprezentatívnu“ anketu, 
kde 4 nevedeli o 1968. Potom záber na 
školy, kde sa spomínala navýšená hodina 
dejepisu ako riešenie problému. Táto po-
vrchná reportáž mala nulovú výpoveď, no 
prihrala ďalšiu nenávisť k školám. Pritom 
neznalosť má i mimoškolské príčiny. (Pre-
javujú sa aj na niektorých novinároch.) 
Výnimočných udalostí je veľa a pribúdajú. 
Zároveň sa kladie dôraz na NEmemorova-
nie. Veď absolventi škôl nemajú byť inter-
netovými databázami. Nestačilo v danej 
reportáži pripomenúť, že dnes je takýto 
deň? Pomôcť učiteľom - poučiť diváka bez 
ukazovania, že nevieme? Dať analýzu ne-
vedenia? Médiá majú plniť aj vzdelávaciu 
funkciu. Treba denne polarizovať? Asi áno, 
veď smrť, konflikt, nenávisť je príťažlivé 
portfólio. Sloboda tlače sa už zneužíva.  

Isto, školy majú nedostatky. Nie len 
vinou učiteľov. Opakujem: školstvo zni-
čili politiky. A ničia ho doteraz. Namiesto 
riešenia sa stalo ministerstvo školstva 
ministerstvom zdravotníctva. Nijakému 
problému škôl sa nevenovala taká pozor-
nosť ako očkovaniu a opatreniam. Na čele 
s ministrom s fanatickým presvedčením, 
že vakcína všetko vyrieši. Kým si robia po-

litickú agendu, tak školy nemajú učebnice, 
časť detí s poruchami sú bez asistentov, 
chýbajú učitelia a profesie (napr. logopé-
di), pokračuje degradácia vzdelávania, 
sociálne slabšie deti majú veľa problémov, 
nerieši sa potrebná envirovýchova, pokra-
čujú machinácie pri voľbách riaditeľov, ne-
potláča sa bossing, mobbing, učia sa nepo-
trebné témy, deti sú obézne, no likviduje sa 
školský šport, krúžky, ničí sa psychika ce-
lej komunity školy, o motivujúcich platoch 
sa mlčí, je nedostatok škôlok, stupňujú sa 
konflikty škola vs. rodičia, humanizácia 
školy sa obmedzuje nezmyselnými opatre-
niami, nehovorí sa o zvyšovaní kvality pe-
dagógov, školy sú pod tlakom nariadení a 
pod. Vďaka mediálnym výstrelom viem, že 
sa niečo plánuje riešiť. Ale v horizontoch 
presahujúcich súčasnú vládu. Príde nová 
a začne sa odznova! 

Toto všetko má riešiť minister na-
miesto šikanóznej propagandy a politickej 
prezentácie na tlačovkách. Jeho konanie 
polarizuje komunity škôl, oberá ich o ilú-
ziu ľudských práv a drží ich v neistote. A to 
sa začína nový školský rok, blahoželám!   

V takejto situácii je ťažké „robiť“ školu. 
Médiá sa potom s radosťou chytia jej zlyha-
nia. Dúfam, že raz sa dostanú aj k téme, 
komu skutočne nezáleží na kvalitnom vý-
chovno-vzdelávacom procese.

Ministerstvo školstva? 
Alebo zdravotníctva? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Dňa 28. 8. 2021 uplynie 1. výročie,
čo nás navždy opustila vo veku 42 rokov
naša drahá maminka, dcéra, sestra,
švagriná, nevesta a kamarátka

NAĎ� ORTHOVÁ
z Plaveckého Štvrtka.

Ďakujeme za všetko, aj
keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach
ostávaš stále s nami.

S láskou v srdci spomína mama, sestra,
synovia Alex a Nikolas, svokra.
Venujte jej prosím tichú spomienku.
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Dňa 26. 8. 2021 uplynul 1 rok,

čo nás  navždy opustil náš drahý otec, 

svokor, stareček

ANTON PIŠ� z Gajar.

Hoci si odišiel a niet
Ťa medzi nami,
v našich srdciach
zostaneš stále s nami.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Ľuba 
a syn Robert s rodinami.
Venujte mu prosím tichú spomienku.
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Novootvorené

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

Obchodná 566/13 (za poštou)

0907 493 164 • 0907 244 988
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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!

NAJLACNEJŠÍ na Slovensku
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  August 2021

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

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

1-hrob od 1390 € •2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI
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y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w
.k

am
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €
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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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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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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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od 93 €/t

od 168 €/t

 od 153 €/t

LETNÉ ZNÍŽENIE CIENLETNÉ ZNÍŽENIE CIEN
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3. septembra 1918  
vláda USA uznala Česko-slovenskú ná-
rodnú radu za česko-slovenskú vládu a 
pripojila sa tak k predchádzajúcemu fran-
cúzskemu (29. júna) a britskému (9. au-
gusta) diplomatickému uznaniu ČSR

Výročia a udalosti
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

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

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim moped, jawa, ČZ, 
Štadion, babetu, vzduchov-
ku Sláviu, pionier, aj poka-
zené aj náhradné diely.Tel. 
0903765606
» Kúpim rôzne starožitnosti, 
hodiny, mince, motoristické 
trofeje.Tel. 0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 150 € / mes 
s en.Tel. 0903214187
» Prenajmem 2-izb byt v RD 
so samostatným vchodom 
aj dvorom.Tel. 0944632867
» Dáme do prenájmu sa-
mostatnú izbu s kuchyn-
kou, sociálnym zariadením, 
wifi a parkovacím miestom, 
cena 290 €.Tel. 0908195071
» Dám do prenájmu 3izbo-
vý byt, Veľké Leváre, no-
vostavba, 0911615665

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám pozemok v Kos-
tolišti o výmere 460 m2 
vhodný na výstavbu rod. 
domu, bližšie informácie.
Tel. 0918723764

REALITY - INÉ 07

» Kúpime starší dom / 
pozemok 500 m2+ v Ma, 
zmluvy zabezpečíme, tiež 
možná výmena za byt+ náš 
doplatok v hotovosti.Tel. 
0910867213
» Kúpim dom do 25km od 
MALACIEK, do 45000 €. 
0910539635
» Kúpim garáž v MALAC-
KÁCH, v osobnom vlastníc-
tve do 7000€. 0949375038
» MALACKY, kúpim byt do 
75000€. 0949375038

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Buďte pripravení a obozretní, pre-
dovšetkým na miestach, kde sa 
nachádza viac ľudí. Rizikovými 
miestami sú napríklad železničné 
stanice, autobusové stanice, nákup-
né centrá, námestia, ale aj nemocni-
ce. Ale – aj vaše domovy. Všade vás 
môžu okradnúť, varuje polícia.

Polícia na sociálnej sieti vyzýva 
ľudí, aby nedali príležitosť vreckovým 
zlodejom. Pripomenula, že tí šikovní 
vedia ukradnúť čokoľvek, pričom si to 
okradnutá osoba ani nemusí všimnúť. 
„Nenechajte sa preto oklamať, zasko-
čiť, nedovoľte odpútať vašu pozornosť. 
Buďte pripravení a obozretní, predo-
všetkým na miestach, kde sa nachádza 
viac ľudí,“ dodáva polícia.

Políajti tiež upozorňujú na pod-
vodnú esemesku, ktorá zneužíva meno 
jednej z bánk. Ľuďom odporúčajú, aby 
na odkaz v správe neklikali a nikde sa 
neprihlasovali. Informovali o tom na 
sociálnej sieti.

„Váš online účet je dočasne zablo-
kovaný z dôvodu podozrivej aktivity. 
Prihláste sa, overte svoje informácie,“ 
píše sa v správe, ktorú nedávno dostalo 
množstvo Slovákov. Pripojený je aj in-
ternetový odkaz.

Polícia pred podobnými správami 
varuje. „Ak budete klikať na neznáme 
odkazy, dostanete sa k falošným pri-
hlasovacím formulárom a to je už veľ-
mi rýchla cesta k odhaleniu vašich pri-

hlasovacích údajov pre podvodníkov,“ 
upozornila. V prípade potreby použitia 
internetbankingu si treba stiahnuť 
oficiálnu aplikáciu banky do telefónu 
alebo navštíviť jej oficiálnu webovú 
stránku.

Ak nie ste si istí, vždy je najlepšie 
komunikovať priamo s vašľou bankou, 
určite sa nenahnevajú, ak aj takto zis-
tia, že na svoj účet dávate pozor.

RADY A TIPY OD POLÍCIE
Zabezpečte si byt/dom bezpečnost-

nými dverami, kvalitnými zámkami a 
pod., ktoré prístup páchateľa sťažujú 
a spomaľujú. Ak máte nainštalovaný 
bezpečnostný systém, je vhodné ho 
umiestniť/ označiť na viditeľné miesto. 
Môže to odradiť možných páchateľov. 
Nenechávajte si doma väčšie množstvo 
finančných prostriedkov. Radšej ich 
bezpečne uložte v banke. Venujte väč-
šiu pozornosť kontrole magnetických 
zámkov vchodových dverí Vášho by-
tového domu. Môže byť znefunkčnený 
napr. nalepením cudzích predmetov.

Polícia upozorňuje – dávajte si pozor!

» red
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

 

 

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie

OTVORENÉ 

od PONDELKA do PIATKA

 07:45 - 16 :00 hod

OBEDOVÁ PRESTÁVKA

12:00 - 12:30 hod
PREDAJŇA A PARKOVANIE
V AREÁLI BÝVALÉHO AGROSTAVU
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Obec Jakubov
ako vlastník pozemkov vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

„Prenájom poľnohospodárskej pôdy“,

v k.ú. Jakubov, obec Jakubov, okres Malacky
vedenej na:  LV č. 650, LV č. 1449 a LV č. 2712 

spolu o výmere 569 677 m2

Podmienky súťaže sú zverejnené na 
webovom sídle obce www.jakubov.sk
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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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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH

Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme

0905 859 679

INZERCIA
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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Ministerstvo životného prostredia 
zabezpečí, aby starostlivosť o chrá-
nené územia v maximálnej miere 
vykonávali miestni obyvatelia a 
mali z nej adekvátny príjem. Infor-
moval o tom minister životného 
prostredia Ján Budaj.

V dobiehajúcom Operačnom 
programe Kvalita životného prostre-
dia bolo na oblasť ochrany prírody 
vyčlenených 130 mil. eur. Z nich ale 
nečerpali tí, ktorí žijú na chránených 
územiach. To chce minister Ján Budaj 
zmeniť. Nové programové obdobie na 
roky 2021 až 2027 prinesie dvoj – až troj-
násobné zvýšenie investícií do ochra-
ny životného prostredia.

Vďaka zmene prístupu MŽP budú 
tieto zdroje k dispozícií aj pre prácu 
ľudí v tých regiónoch Slovenska, ktoré 
sú chránené. Nezastupiteľné miesto v 
tomto systéme budú mať lokálni far-
mári, furmani a ďalší miestni dodáva-
telia prác. „Pastva, furmanstvo, práce 
v lese, starostlivosť o zvieratá, kosenie, 
či odstraňovanie náletových drevín, 
ale aj obhospodarovanie lesov, turistic-
ká infraštruktúra, starostlivosť o drob-
né toky, či výsadba stromov – to všetko 
patrí k ochrane slovenskej prírody a v 
budúcnosti bude vykonávaná aj lokál-
nymi pracovníkmi,“ zdôraznil minister 
Budaj.

MŽP pri hodnotení projektov zave-
die bodové zvýhodnenie pre projekty 
so zapojením lokálnych pracovných 
kapacít a miestnych dodávateľov prác. 
„Zmeny sa dotknú aj verejného obsta-
rávania, s cieľom uprednostniť envi-
ronmentálne a sociálne hľadiská,“ do-
plnil štátny tajomník MŽP Michal Kiča.

MŽP nezabúda ani na farmárov 
a neštátnych vlastníkov pozemkov v 
chránených územiach. V tejto súvislos-
ti sa zjednoduší čerpanie podpôr, sys-
tém paušálnych platieb a podpora mik-
roprojektov. Zostáva veriť, že nejdfe iba 
o sľuby. Tých už bolo za poslednéroky v 
rezorte naozaj priveľa.

Reforma vo využívaní európskych 
peňazí v životnom prostredí

» red

ŠKOLA VOLÁ
Detské okuliare iba za 55eur!

Máte strach z rozbitia okuliarov?
To sa NESTANE!!!

Máme pre Vás okuliare s nerozbitnými sklami 

len za 75eur!
Akcia platí pre deti  do 15 rokov od 15.8. 

do 30.9.2020 na vybrané rámy.

  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK    

WWW.DROPTIC.SK   0918 237 833             

ŠTEFÁNIKOVA 514
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ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám pšenicu 19 € / 100 
kg, Láb.Tel. 0908745587
» Predám pšenicu 19 € / 100 
kg a ovos 18 € / 100 kg, Láb.
Tel. 0908745587
» Predám bystrické slivky, 
cena dohodou, je možný 
samozber, Láb, Vŕšok 460.
Tel. 0902104309
» Predám pávicu s malými 
a samca tel.0949225092
» Darujem krásne ma-
čiatka do dobrých rúk 
tel.0948099106

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám TV Panasonic 
82 cm cena 80 €, manž.
posteľ 160 cm + matrace + 
nočné stolíky 350 €, video 
prehrávač 20 €, bezdrô-
tové sluchátka 20 €.Tel. 
0905927082
» Predám dvojkolesový 
ročný vozík - káru, cena 45 
€.Tel. 0908151981

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim dvojkolesovú káru.
Tel. 0905387063

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.

Pri zvažovaní očkovania by sme 
mali myslieť na to, že vďaka nemu 
ochránime nielen seba, ale aj svo-
jich najbližších a rodinu. Vďaka 
zodpovednému prístupu sa vyhne-
me ťažkému priebehu ochorenia 
Covid-19 a pomôžeme udržať pre-
zenčné vzdelávanie v školách. 

Poukázali na to v Košiciach  traja 
najväčší zriaďovatelia cirkevných škôl 
na Slovensku spoločne s ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Branislavom Gröhlingom.

V rámci kampane „Za otvorené 
školy“ sa šéf rezortu školstva stretol 
aj s predstaviteľmi rímskokatolíckej a 
gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
„Veľmi si cením, že zriaďovatelia cir-
kevných škôl zdôrazňujú touto cestou 
potrebu očkovania. Cieľom nás všet-
kých je, aby žiaci boli v školách, aby sa 
učili prezenčne s čo najmenším počtom 
prerušení. Bezproblémovému fungo-
vaniu škôl pomôže každý z nás, ktorý 
sa zaočkuje a zníži tak aj riziko nákazy 
ostatných vo svojom okolí,“ zdôraznil 
Gröhling.

Očkovaním chráni každý človek 
seba, znižuje riziko prenosu vírusu, 
chráni svoje okolie a prispieva aj k 
bezpečne fungujúcim školám. Vyššia 
zaočkovanosť zároveň pomôže školám 
vyhnúť sa ohniskám nákazy a preruše-

niu prezenčnej výučby.
„Ako veriaci ľudia máme morálnu 

povinnosť využiť dostupné prostriedky 
vrátane očkovania, aby sme ochránili 
seba, deti a druhých. Žiaci a študenti 
majú právo napredovať vo vzdelávaní 
v prostredí, kde sa budú cítiť bezpeč-
ne. Dúfam, že katolícke školy budú 
dobrým príkladom,“ uviedol košický 
arcibiskup, metropolita Bernard Bober.

K výzve sa pridáva pridáva aj ko-
šický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ. 
„Verím, že každému záleží na zdraví 
vlastnom, našich blízkych i na zdraví 
celej spoločnosti, a aj na tom, aby naj-
mladšia časť našej spoločnosti, ktorá 
je ešte v školskej formácii mohla prežiť 
blížiaci sa školský rok bez prerušovaní 
a obmedzovaní. Preto podporujem ro-
zumné kroky, ktoré veda a odborníci 
v boji s pandémiu ponúkajú a povedú 
k naplneniu tohto cieľa,“  priblížil vla-
dyka.

Očkovanie podporujú aj cirkevní 
zriaďovatelia škôl

» red
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AKCIA

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)

tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk

www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h

So: 7:30 - 13:00 h

DCD708 D2S

2x 18V
2,0 Ah 179,95

195,95

ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

D25133

800 W
2,6 J 139,00

155,95

ŠPECIÁLNA CENA

1

850 W
125 mm

E4117

59,95
72,95

ŠPECIÁLNA CENAm
59

7

ŠPECIÁLNA

18V
Ah

LETNÁ
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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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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 8. 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

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

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09

w

Od septembra pokračujeme s predajom 
a rozvozom mládok pred znáškou. 

Predávame aj kŕmne zmesi 
od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Privezieme až do vášho kurníka!
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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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KLIMATIZÁCIE

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

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

predaj   montáž   servis

aj na splátky
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

1. septembra 1939   
napadnutím Poľska Nemeckom sa začala 
2. svetová vojna

Výročia a udalosti
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Rezort školstva chce určiť maximál-
nu sumu ročného školného. Dátum 
účinnosti sa navrhuje od 15. sep-
tembra z dôvodu, aby boli sumy ma-
ximálneho ročného školného pre 
jednotlivé študijné odbory známe v 
dostatočnom predstihu.

Vyplýva to z opatrenia, ktoré re-
zort predložil do medzirezortného 
pripomienkového konania. Cieľom 
návrhu opatrenia je určiť maximálne 
sumy ročného školného, ktoré sa týka-
jú verejných vysokých škôl a štátnych 
vysokých škôl a sú určené pre študijné 
programy poskytované v externej for-
me štúdia.

„Pri určení maximálneho ročného 
školného sa zohľadňuje dotácia pri-
padajúca na jedného študenta podľa 
metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu pre verejné vysoké školy. V 
metodike sa zmenil prístup k alokácii 
dotácie na jednotlivé stupne vzdeláva-
nia,“ vysvetlil rezort školstva v pred-
kladacej správe.

Zo zverejneného materiálu vy-
plýva, že suma maximálneho ročného 
školného závisí od ekonomickej nároč-
nosti. „Tá sa v súčasnosti zohľadňuje v 
závislosti od študijného odboru, v kto-
rom sa získava vysokoškolské vzdela-
nie, absolvovaním príslušného študij-
ného programu a stupňa získavaného 
vysokoškolského vzdelania. Preto je 
potrebné určiť rôzne sumy maximál-

neho ročného školného v jednotlivých 
študijných odboroch, respektíve štu-
dijných programov v príslušnom štu-
dijnom odbore,“ píše sa v predloženom 
materiáli.

Najnižšie maximálne ročné škol-
né majú mať študenti študijných od-
boroch Filozofia, Historické vedy, 
Politické vedy, Právo, Psychológia, 
Sociálna práca, Sociológia a sociálna 
antropológia, Teológia či Vedy o ume-
ní a kultúre. Na prvom stupni by mali 
študenti týchto odborov platiť 1560 eur, 
na druhom 2200 eur a na treťom 4390 
eur. Najvyššie maximálne ročné školné 
majú platiť študenti odboru Veterinár-
ske lekárstvo. Na prvom stupni to môže 
byť suma 5970 eur, na druhom 8330 eur 
a na treťom 7770 eur. V prípade spoje-
ného prvého a druhého stupňa to bude 
6920 eur.

Dátum účinnosti sa navrhuje od 
15. septembra z dôvodu, aby boli sumy 
maximálneho ročného školného pre 
jednotlivé študijné odbory známe v do-
statočnom predstihu.

Maximálne ceny školného

» Zdroj: MŠ SR
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

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

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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28. augusta 1949  
bola násilne zlikvidovaná gréckokatolícka cirkev v Mukačevskej 
eparchii

Výročia a udalosti
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predavačku
do cukrárne 

Mzda: 650 € bru�o 
+ prémie

TEL.: 0948 544 523
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Stavebná 

spoločnosť 
prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. tel: 
0918/413582, mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

ŽIVNOSTNÍCI - podľa dohody

TESÁROV
ŽELEZIAROV
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SUCHEN

KELLNER/IN

KÜCHENHILFE

SPEISENTRÄGER

Gänserndorf

0043 664 2783480

Vollzeit-Teilzeit

-Geringfügig

Führerschein

zum Vorteil

Deutsche

Sprache fliesend

STAJAN SLOVAKIA PRÍJME

MUŽOV, ŽENY, PÁRY:
- MONTÁŽNIK /ČKA, 

(od 870 €/mesiac + príplatky + stravenky)

- ELEKTROMECHANIK/ČKA
(od 915 €/mesiac + príplatky + stravenky)

- VODIČ VZV
(od 870 €/mesiac + príplatky + stravenky)

Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom

- OPERÁTOR/KA VÝROBY
(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce: Myjava

Ubytovanie poskytujeme ZDARMA.
Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)

Životopisy posielať na mail: stajanslovakia@azet.sk
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Prijmeme na TPP do prevádzky v Zohore

Pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

skopek@krajn.sk, 0917 754 966

Mzda: 850,- eur brutto

ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA
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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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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.
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PRIJMEM MECHANIKA

na TPP, alebo živnosť, 8 hod. pracovný čas.
Na opravy nákladných aj osobných vozidiel.

Mzda dohodou.

S NÁSTUPOM IHNEĎ

Kontakt  •  0907 209 577
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: nástupný plat 880 € bru�o
+ výkonostná prémia od 100€

Zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch,
príspevok na dopravu, preplácanie nadčasov,
jednozmenná prevádzka pondelok až piatok,

zamestnanecke zľavy v sieti Möbelix,
stravné lístky

Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk

Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

SKLADNÍKOV - VODIČOV  VZV
(aj manuálna práca)
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KUCHÁRA/ku
na TPP, prax min. 3 roky,

zmluvne dohodnutý plat

od 1200 do 1700 EUR brutto

Informácie v kancelárii hotela prípadne

na tel.è. 034/ 773 40 77

HOTEL ATRIUM
PRIJME
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POMOCNÚ SILU
DO KUCHYNE

Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

HOTEL ATRIUM
PRIJME

na TPP, prax v gastronómii

výhodou, zmluvne dohodnutý plat

od 930 do 1040 EUR brutto

Slovenská agentúra prijme pracovníkov DO NEMECKA 

na pozíciu: POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH PLASTOV.

- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

   ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.

- Pracuje sa 6 dni v týždni, 8 hod. denne  + možnosť nadčasov
- Práca vhodná len pre chlapov 
- Hradíme ubytovanie v plnej výške

- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- Trojzmenná prevádzka

- 10,00 € netto / hod.
- firemné auto na presun do práce k dispozícii
- Príplatky: 20% nadčas, 25% nočná podľa nemeckého zákona

KONTAKT:

t.č.: 0902 123 555 - 0911 614 263
email: de@personalnyservis.sk 8
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Dlhodobá 
práca 

v Nemecku
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIEBLIŽŠIE INFORMÁCIE

 NA BEZPLATNEJ LINKE: NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY  MZDY  OD 900 € OD 900 € 

DO 1300 €DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!

14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € 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 dohodnite si pohovor. 

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

19 ROKOV NA TRHU
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