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Nikdy nepochopia,
že tu žijú aj „tí ostatní“
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

10-0266

HĹBKOVÉ

0908 437 079

BluEvo
BluEvolution
82 mm

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

• čISTENIE KOŽENýCH
SEdAčIEK

52-0012-1

silný príbeh. Keď skupina hospodárskych
zvierat vyštve zlomyseľného majiteľa farmy, zdá sa, že všetko v tomto novom férovom a spravodlivom svete bude čoskoro
dokonalé. Avšak prasatá začnú medzi sebou viesť vojnu a nútia ostatné zvieratá,
aby si zvolili, na čej strane budú stáť.
Orwell varoval, že prehliadať totalitný
charakter režimu je nielen zbabelé, ale aj
nebezpečné. Zvieracia farma je preto preplnená odkazmi ako zákazom zhromaždení, kastovaním zvierat, existenciou bojových psov, do zblbnutia bľačiacich ovcí,
vnútornými spormi medzi prascami, nimi
inscenovanými procesmi či vynútenými
priznaniami. Sú to až mrazivo skutočné obrazy. „Tajomstvo vládnutia spočíva v tom,
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť so
schopnosťou učiť sa z minulých chýb.“ Píše
vo Zvieracej farme Orwell a dodáva: „Vrcholom všetkého
kacírstva je zdravý rozum.“
Zachovajte si zdravý
rozum, vážení čitatelia, aj
keď to nie vždy je ľahké.
A knižky sú vždy poučné. Aj na jeseň.
S pozdravom

• upratovanie

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

Karol Mikláš

TEPOVANIE

datom@datom.sk
www.datom.sk

10-0012

„Kto kontroluje minulosť, má pod
kontrolou budúcnosť. Kto kontroluje súčasnosť, má pod kontrolou minulosť.“ Napísal
v tejto knihe jej autor, Eric Arthur Blair,
známy pod literárnym pseudonymom
George Orwell, britský novinár a spisovateľ. A autor Orwell k tomu ešte veľavravne
dodáva smutné konštatovanie, že „podľa
všetkého nič nenaučí niektorých ľudí, že
existuje aj ostatných 99 percent populácie.“ Možno dnes celkom nesedia percentá,
ale konštatovanie ako také je stále platné,
aj u nás, aj dnes.
V Orwellovej Farme je ustanovený
nový režim, ktorý sa zo začiatku zdá byť
skvelý, ale dobré časy netrvajú dlho. Prasa
Napoleon za pomoci psov, ktorých samo
potajme vycvičilo, prevzalo moc. Napoleon
používa rôzne metódy demagógie a zvieratá si stále viac a viac podmaňuje. Nakoniec
bez toho, aby si to uvedomili, sa majú horšie ako za predchádzajúcej vlády farmára
Jonesa. Keď sa začítate pozornejšie, zistíte,
že sa vám pred očami odohráva temný a

c]Fk@,7bĮc]Fk@,7
94-0099

Leto, ktoré bolo (dúfam) aj časom čítania, sa skončilo. Jedna z knižiek, ku ktorej som sa už x-tý raz vrátil, bola Orwellova Zvieraca farma.

príjme do pracovného pomeru

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

10-0029

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV
ROZVOZ ZDARMA!

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT
PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN
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0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

10-0059
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk
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najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

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

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

K A M E N Á R ST VO

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

NAJLACNEJŠÍ

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

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

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

Maloobchod
Veľkoobchod

UPCHATÝ
ODPAD?

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

KANALIZÁCIA?
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982

Široký výber
ý
vodovodných batérií

Stredné Slovensko
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

www.cistyodpad.sk

UVÁDZACIE CENY S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

Kúpeľňové štúdio
Zariadenie kúpeľne
od A po Z
Obklady a dlažby

Závlahové systémy | hadice na
polievanie | pračkové hadice
| WC | náhradné diely do WC
| tesnenie | filtre | radiátory |
drezy | umývadlá | sprchovacie
kúty | sprchovacie žľaby |
sprchovacie hadice | batérie |
kúpeľnové doplnky | čerpadlá
vodoinštalatérsky materiál |
ohrievače | kotly | a iný tovar
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DOUČÍM DETI
A DOSPELÝCH
AJ, NJ, SJ +
Mat, Fyz, Che a iné
(MŠ, ZŠ, SŠ)
Pripravím na monitor,
prijímačky, maturitu.
Učím aj študentov
s poruchami učenia.
16-0106

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

10-0004

Západné Slovensko

na Slovensku

0905 442 325

10-0065

Stupava

16-0191

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

10-0024

Malacky

SLUŽBY

MALACKO

3

VEĽKÁ
JESENNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

16-0001

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

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

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

AKCIA
449.00
SET

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

AKCIA
499.00
SET

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.
01.

Motorový krovinorez
ez
STIHL FS 55

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

ZADARMO

AKCIA
249.00.00
299

• 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

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2
časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

16-0127

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.
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16-0087

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

www.metiron.sk
Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

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

Aj keď si odišiel a nie si
medzi nami,
v srdciach zostaneš stále s
nami. Dňa 16.
9. 2021 si pripomíname 4
roky, čo nás navždy opustil
náš drahý Vendelín Trankovič z Malaciek. Kto ste ho
poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. S láskou
spomína manželka Mária s
celou rodinou.
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj
» Predám 4 ks originál
BMW disky 19“ M Double-spoke style 647 jet čierne,
cena 1100 € + dohoda.Tel.
0948091425
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim havarované, alebo motoricky poškodené
auto aj motocykel.Tel.
0905218938
» Kúpim do zbierky staré neplatné CS technické preukazy auto-moto.
0940086855
» Kúpim babetu, starú
vzduchovku 0907374235
» Kúpim škodu oktáviu,
alebo fabiu 0905218938
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto
aj motocykel 0905218938
» Kúpim čz, jawu aj pokazenú aj náhr.diely.
0903416726
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

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

Pápež František nepredpokladá,
že jeho nedávna operácia ovplyvní
jeho nabitý program na Slovensku.
Pontifik to povedal v rozhovore
pre španielsku rozhlasovú stanicu COPE. Rozhlasová stanica vo
vlastníctve Konferencie biskupov
Španielska odvysielala rozhovor
minulú stredu. Kompletný prepis
interview následne zverejnil spravodajský aj portál Vatican News.

aj na otázku, či mu lekári zakázali niektoré činnosti, alebo mu nariadili špeciálnu diétu.
„Teraz môžem jesť všetko, čo sa
predtým pri divertikuloch (vydutinách
sliznice hrubého čreva) nedalo. Môžem
jesť všetko. Ešte však beriem pooperačné lieky, pretože mozog musí zaznamenať, že má črevo kratšie o 33 centimetrov. A všetko manažuje mozog, celé
naše telo a potrebuje čas, aby to zaregistroval. Ale vediem úplne normálny
Novinár Carlos Herrera sa Františ- život,“ dodal pápež.
František sa podľa vlastných slov
ka počas rozhovoru spýtal, či bude jeho
program počas návštevy Slovenska rozhodol dať pri svojich cestách prednosť malým štátom, medzi ktoré patrí
„intenzívny“.
„Budete sa musieť po operácii aj Slovensko.
Pápež sa ešte pred cestou na Slo(hrubého čreva) viac starať o svoje sily,
vensko zastaví v susednom Maďarsku.
alebo nie?,“ opýtal sa Herrera.
„Možno by som mal byť pri tejto
prvej ceste (po operácii) opatrnejší, pretože človek sa musí úplne zotaviť, ale
nakoniec to bude rovnako (intenzívne)
ako ostatné (cesty), uvidíte,“ povedal s
úsmevom na tvári 84-ročný pápež.
František začiatkom júla podstúpil
operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali
časť hrubého čreva. Tesne po zákroku
talianske médiá informovali o tom,
že úkon sprevádzali komplikácie, čo
vtedy Vatikán poprel. Hlava katolíckej
cirkvi bola v rímskej klinike Gemelli
celkovo desať dní. Vatikán počas tohto
obdobia akékoľvek špekulácie o jeho
zlom zdravotnom stave nepotvrdil. V
» red, (Zdroj - internet)
najnovšom rozhovore pápež reagoval

MASÁŽE
reﬂexná // triger point // prístrojová lymfodrenáž
// jemné mobilizačné techniky // mäkké techniky
uvoľňovania fascií

TERAPIE

PORADENSTVO // 0905 450 583 // MA

10-0134

náprava pohybového aparátu // elektromagnetopunktúra // bankovanie // moxovanie

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
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

Dňa 9. 9. 2021
uplynuli
3
roky, čo nás
navždy opustila naša milovaná mama,
babka, krstná mama,
pani Irena Dobrovodská. S
láskou spomíname dcéra
Denisa, vnuk Andrej a celá
ostatná rodina.

HOLISTICKÁ DIAGNOSTIKA
palpáciou // magnetickým analyzátorom tela
PC analýza podľa symptómov a príznakov

DREVENÉ BRIKETY
DPH / 960 kg
valcové od 200 € +
DPH / 960 kg
tehlové od 210 € +

SStudienka 29, 0905 496 263

10-0153

Dňa 6. septembra ubehlo 6 rokov, čo
nás navždy
opustil a odišiel do muzikantského neba pán Jozef
Dobrovodský z Malaciek.
S láskou a úctou si naňho
spomína manželka Helenka, syn Stanko, nevesta
Ľubka, vnuk Adam, vnučka Miška, Toni a pravnuk
Samko.

Pápež František vyvracia fámy

Novootvorené

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku
Obchodná 566/13 (za poštou)

~ 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

0907 493 164 • 0907 244 988

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

Frézovanie

~ 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.

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

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

MA21-36 strana -

4

16-0179

SPOMIENKY

Najčítanejšie regionálne noviny

ZĽAVAEZ
ER

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

10-0007

Občianska
riadková
inzercia

PÁPEŽ FRANTIŠEK / SLUŽBY

16-0012

4

SLUŽBY

MALACKO
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MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
i

16-0002

JESENNA
ponuka

PRACUJETE S
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OPTIKADROPTIK

DR.OPTIK_SK
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75-03

Chráni zdravie očnej šošovky a sietnice pred negatívnymi vplyvmi modrého svetla.
Vhodné i do okuliarov bez dioptrií.
Poskytuje maximálny vizuálny komfort.

PÁPEŽ FRANTIŠEK / SLUŽBY

Občianska
riadková
inzercia

Na podujatia s pápežom
vstup jednoduchý

» CZ JAWA 175 250 JAWA 90
PIONIER MUSTANG STADION
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
» Predám motorku Honda
NC750XD, typ RC90/2/3,
rok výroby 2018, najazdené 2200 km cena dohodou
tel 0915384746
» Predám prilby na motorku-Vemar
Nolan,
kufor zadný a 2 bočné,
oblek, kryty rúk, obuv
0915384746

Pre návštevníkov v režime OTP
budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné
sektory s vlastnými vstupmi, všetko
v zmysle platných vyhlášok.

» Ponúkam prenájom v RD
žene od 55 do 65 rokov,
podmienka výpomoc v domácnosti cez víkend, Studienka.Tel. 0949306445
» Prenajmem 2 izby v RD
Malacky v blízkosti centra, aj samostatne.Tel.
0910418101
» Prenajmem zariadený 2i
byt Malacky - Domky.Tel.
0903351573
» Dám do prenájmu izbu
v príjemnom prostredí rodinného domu, vhodné
aj pre náročnejších.Tel.
0908195071
» Prenajmem v Zohore
izbu v RD, komfort.Tel.
0903361804

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

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

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

» red

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

CHUDÍK -

16-0183

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

www.hydroizolacie-senica.sk

ELEKTROINŠTALÁCIE
REVÍZIE • PROJEKCIA
Elektroinštalačné práce,
opravy, revízie
domov a prípojok
Projekcia elektroinštalácií,
prípojok NN
Projekcia EPLAN P8

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Chcete si podať inzerát?

0915 703 732
pf.revizie@gmail.com

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

INZERCIA
0908 979 469

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

0908 857 304

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

0907 721 667, Malacky

ORDINAČNÉ HODINY

adrian.hurban@centrum.sk

OBKLADY A DLAŽBY

» Vymením 1-izb byt v
Ma, Stupavská ul. za
1-izb v centre Ma.Tel.
0949240094
» MALACKY, kúpim byt do
75000€. 0949375038
» Kúpim garáž v MALACKÁCH, v osobnom vlastníctve do 7000€. 0949375038
» Kúpim dom do 25km od
MALACIEK, do 45000 €.
0910539635
» Kúpim záhradu, do 3000
€. 0949375038

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

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
8.30 - 8.45 h.
Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

9.00 - 9.30 h.

MA21-36 strana -

75-15

Lozorno 21. 9.
/trhovisko/
Malacky 21. 9.
/trhovisko/
16-0155

Návod nájdete na strane 8 dolu.

Zdravotné stredisko

63-10

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797

Veľké Leváre

16-0013

07

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

16-0017

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

63-123

» Predám pozemok v Kostolišti o výmere 460 m2
vhodný na výstavbu rod.
domu, bližšie informácie.
Tel. 0918723764
» Predám v Gajaroch slnečný pozemok 882 m2,
šírka 25 m na stavbu rod.
domu, RK nevolať.Tel.
0905320880

Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

NON STOP

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

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

BENÁTSKE
STIERKY

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

PREKLADY
KOREKTÚRY
PREPISY TEXTOV

0904 466 799

16-0055

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

0911 566 799

6

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0189

» Predám v Ma 3-izb byt po
celkovej rekonštrukcii, RK
nevolať.Tel. 0905320880

zaočkovaných alebo do sektoru OTP,“
dodala kancelária.
Avizovali tiež, že pri vstupe do
sektoru OTP sa návštevníci budú musieť preukázať vstupenkou, dokladom
totožnosti a negatívnym testom alebo
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v ostatných 180 dňoch.
Zatiaľ platí upozornenie, aby sa
návštevníci nespoliehali na to, že sa
nechajú otestovať v blízkosti podujatia.
„O prípadných mobilných odberných
miestach (MOM) pred podujatiami budeme vopred informovať,“ uviedla KBS.
Pápež František navštívi Slovensko
v dňoch 12. až 15. septembra. Okrem
Bratislavy navštívi Prešov, Košice a zúčastní sa aj na národnej púti v Šaštíne.

16-0010

03

10-0065

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Verejné podujatia počas návštevy
pápeža Františka v Prešove, Košiciach a
Šaštíne budú teda dostupné aj v režime
OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19). Nezaočkovaní
návštevníci sa budú musieť evidovať v
registrácii OTP, ktorá sa na stránke navstevapapeza.sk spustila v pondelok.
Informovala o tom tlačová kancelária
Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
KBS upozorňuje záujemcov o účasť
v rámci OTP, aby sa zo začiatku neprihlasovali do existujúcej registrácie pre
plne zaočkovaných, ale aby počkali na
spustenie registrácie OTP.
Pre návštevníkov v režime OTP
budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi, všetko v zmysle
platných vyhlášok,“ uviedli z tlačovej
kancelárie KBS. „Plne zaočkovaní, ktorí budú mať vlastné vstupy, sa môžu
rozhodnúť, či pôjdu do sektoru pre plne

Najčítanejšie regionálne noviny
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Úspešné projekty za rok 2021
v Knižnici MCK Malacky

32-0055-3

ku potom umiestnime na internet (pripravujeme kanál knižnice na youtube).
V tomto projekte sme získali 2.800 Eur
a projekt bol podporený z verejných
zdrojov Fondu na podporu umenia.
Nové knihy pre našich čitateľov môžeme nakúpiť vďaka úspešnému projektu „Nový život s novou knihou“, v
ktorom sme získali 2000 Eur. Časť kníh
začneme nakupovať a spracovávať už
na jeseň, takže najneskôr po Novom
roku sa čitatelia môžu tešiť na knižné
novinky z rôznych žánrov beletrie pre
dospelých i pre deti a mládež, ale aj z
odbornej literatúry, najmä z oblasti
umenia, kultúry, histórie, psychológie a pedagogiky, prírodných vied a
enviromentalistiky. Budeme dopĺňať i
cudzojazyčnú literatúru, odporúčané
knihy pre žiakov a klasické svetové i
slovenské diela pre študujúcu mládež.
Projekt bol podporený z verejných
zdrojov Fondu na podporu umenia.

» red

CBD ako prevencia pred Parkinsonom
Pomenoval ju fyzik James Parkinson v roku
1817, no poznali ju už staroveké civilizácie
Parkinsonova choroba je porucha centrálnej
nervovej sústavy, po Alzheimerovej demencii
treťou najčastejšou neurodegeneratívnou chorobou. Podľa organizácie Parkinson’s Foundation ňou trpí viac ako 10 miliónov ľudí, priemerne ochorenie nastupuje od 60 rokov.
Ide o chronickú chorobu bez presne stanovenej liečby. Z tohto dôvodu sa pacientom otvára
možnosť experimentovania. Jednou z metód
môže byť CBD, látka získavaná z konopy siatej,
ktorú v Číne používali ako liečivo už stáročia
pred našim letopočtom.

CBDexpert

ktorí popri štandardnej liečbe užívali CBD počas
šiestich týždňov. Dávkovanie sa postupne zvyV súčasnosti je Parkinson nevyliečiteľný, no šovalo zo 100 na 600 miligramov. So zvýšenými
je možné stlmiť jeho príznaky. Každodennými dávkami vedci zaznamenali zlepšenie pohybu z
aktivitami sa stáva pravidelný pohyb a dostatok 20 na 50 percent.
príjmu vitamínov, pomáha tiež relaxácia svalov
či dychový tréning.
Pozitívne skúsenosti pacientov spomína tiež
Liečba: CBD ako doplnok

Okrem toho však mnohí pacienti musia siahnuť po liekoch, ktoré v tele dopamín priamo
nahrádzajú. Syntetické liečivá môžu efektívne
doplniť produkty obsahujúce CBD. Hoci je potrebný širší výskum účinkov CBD na Parkinsona, viaceré štúdie naznačujú, že kanabidiol
pacientom dokáže pomôcť.

Dopamín a jeho nedostatok
V centrálnej nervovej sústave fungujú
neurotransmitery, ktoré naprieč organizmom
prenášajú elektrické správy. K neurotransmitterom patrí aj chemická látka dopamín, bežne
sa jej hovorí aj hormón šťastia. Dopamín nás
motivuje k činnosti a má pozitívny vplyv na
Foto: freepik / jcomp
naše emócie. Koordinuje našu svalovú funkČastým príznakom Parkinsona je chvenie rúk
ciu, vďaka čomu sa môžeme bez problémov
v pokoji. Paradoxne, bežne používané lieky,
pohybovať.
môže tento symptóm zhoršiť a spôsobiť poruchu
Pri Parkinsonovej chorobe však telo postu- pohyblivosti hladkého svalstva,
takzvanú
pom času stráca bunky, ktoré látku produkujú. dyskinézu. Medzi vedľajšie účinky dlhodobého
Choroba sa prejavuje trasením rúk v pokoji, užívania klasických liekov proti Parkinsonovi
stuhnutosťou trupu, zlou rovnováhou či spo- patrí nepokoj, úzkosť či nevoľnosť.
malenosťou pohybov. Vo vážnejších prípadoch
dochádza k ťažkostiam pri vykonávaní jednoPodľa výskumu z roku 1986 vykonaného pre
duchých motorických úloh. Nastávajú tiež psy- International Journal of Neuroscience, môže
chické zmeny ako depresia či úzkosť, v koneč- tieto vedľajšie účinky zmierniť práve CBD. Štúdie sa zúčastnilo päť pacientov s Parkinsonom,
nom štádiu aj demencia.

predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko
Katarína Félixová: „Jeden z pacientov CBD fajčil cez vaporizér. Cítil sa dobre, dokonca na istý
čas nepotreboval lieky. Vrátil sa k nim asi po pol
roku.“
Symptómom Parkinsona sú tiež psychózy,
ktoré menia spôsob vnímania a môžu spôsobiť
halucinácie. Výskum z roku 2008 pre britský
Journal of psychopharmacology pozoroval efekty CBD na šiestich pacientov, ktorí počas jedného mesiaca popri bežnej liečbe užívali 150 miligramov CBD denne. Výsledky dokázali značný
pokles psychózy, pričom neboli zaznamenané
nežiadúce vedľajšie účinky.
V minulom článku sme písali o fungovaní endokanabinoidného systému. Keďže CBD tento
systém stimuluje, látka pôsobí protizápalovo,
podporuje imunitné reakcie a udržuje v tele
rovnováhu. Dokáže preto priebeh Parkinsona
spomaliť a pôsobiť tak ako prevencia proti zhoršeniu choroby.
CBD je však stále v sfére medicíny novinka a
vedcom chýba dostatok informácií na vytvorenie
presných záverov. „Budú CBD predpisovať lekári? Dokáže sám pacient korigovať dávku? Zatiaľ
sa nedá sa odhadnúť, do kedy budú stačiť tie najnižšie dávky,“ hovorí Katarína Félixová. » red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0069

Knižnica –MCK Malacky získala tento rok finančné prostriedky z Fondu na
podporu umenia, a to hneď na tri projekty.
Doteraz mohli čitatelia využívať jediný výpožičný pult, od jesene by mal
fungovať aj druhý, a to v detskom oddelení - vďaka projektu „Skvalitnenie
a zvýšenie komfortu pre používateľov
detského oddelenia – nákup interiérového vybavenia knižnice“. Znamená
to, že návštevníci, ktorí si prišli vybrať
detské knižky, prípadne používatelia
internetu v počítačovom kúte, môžu
si urobiť výpožičku či platby priamo v
tomto oddelení. Na obnovu sme získali 2000 Eur a projekt bol podporený z
verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia.
Už niekoľko rokov realizuje naša
knižnica projekt „Literárna kuchyňa“,
zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti detí, a to najmä besedy so
spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi - tentoraz sme pridali aj besedy pre
dospelých. V rámci Kultúrneho leta
sme realizovali 6 literárnych stretnutí a
do konca roka nás ich čaká ešte niekoľko. Budú sa konať, aj keď pandemická
situácia nedovolí účasť obecenstva: v
takom prípade sa stretnutia zúčastní
len knihovníčka a hosť, video-nahráv-

HLAVU HORE / SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia

» Predám TV Panasonic
82 cm cena 80 €, manž.
posteľ 160 cm + matrace +
nočné stolíky 350 €, video
prehrávač 20 €, bezdrôtové sluchátka 20 €.Tel.
0905927082
» Predám cirkulár továrenskej výroby, málo používaný, na pílový kotúč
600 mm. V cene je originál
príslušenstvo 7ks pílových
kotúčov 600 mm na rôzne
účely, malá hoblovačka
so šírkou valca 200 mm,
predlžovací kábel 10m.Tel.
0905591275
» Predám hoblovačku
továrenskej výroby so
šírkou valca 300mm +
6ks rezervných nožov.Tel.
0905591275
»
PREDÁM
BEŽECKÝ
PÁS
SANGAR
12999,
0903771916
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Hľadám majstra na
zmontovanie
skleníka Volya Econom.Tel.
0904022725
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU 15
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

» SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

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

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

AKCIA September 2021
1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

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

0910 902 635•0905 323 022

41-05
16-0172

» Ján Košturiak

rttrade@rttrade.sk

www.kamenarstvo-bocan.sk

13

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

63-0018

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

449 €

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

Letná AKCIA- 20% zľava

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

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

41-01

DEŤOM
12 DEŤOM 12

399 €

10% ZĽAVA
2300

11

800
1500

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

» Predám pšenicu 19
€ / 100 kg, Láb.Tel.
0908745587
» Predám pšenicu 19 € /
100 kg a ovos 18 € / 100 kg,
Láb.Tel. 0908745587
» Darujem 2 mesačné mačiatka do dobrých rúk.Tel.
0918327985

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

1500

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

AKCIA na farebné zákryty

» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku, rôzne, Tel. 0919176233

63-06

09

– v Pána aj v naše vlastné schopnosti.
Možno niekedy venujeme príliš námahy
na realizáciu vlastných plánov a dosiahnutie cieľov nášho ega, namiesto toho,
aby sme sa modlili a počúvali Boží hlas.
Emmanuel Mounier hovoril: „Boh je dosť
veľký, aby aj z našich omylov urobil povolanie.“
Zamyslime sa nad tým ako meriame náš život od narodenia až do smrti.
Kto som? Tituly a sláva. Aký mám vplyv
a funkcie? Moc. Koľko zarobím a ušetrím? Peniaze. A ako meriame náš život
po smrti? Komu som slúžil? Boh, ľudia a
služba druhým. Ako som slúžil? Pokora.
Koľko som rozdal? Lásky a peňazí.
Guy Gilbert hovorí: „Nie sú malé
alebo veľké činy. Každý skutok lásky je
veľkým činom. Hovorím vám, nech ste
kresťania, budhisti, moslimovia alebo
ateisti, na tom nezáleží. Ak robíte niečo bez
nároku na odmenu,
môžeme si pripomenúť, že tie najkrajšie
skutky, ktoré môžeme
urobiť na tejto zemi,
sú skutky lásky.“

16-0083

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám stavebnú miešačku na 450 l betónu.
380 kW Tel. 0905591275

Mních sa spýtal starca: „Prečo ma
vždy v noci, osamote prepadne strach?“
Starec mu odpovedal: „Pretože si stále
ešte ceníš svet.“ Ak veríme, že sa po smrti stretneme s Bohom, tak prečo máme
strach? Ak sme sa odovzdali do Božej vôle,
tak nám strach o našu budúcnosť hovorí,
že sa bojíme, že Pán robí chyby. Obávame
sa neúspechu, posmechu, chudoby, hladu alebo bolesti. To všetko sú ale kategórie tohto sveta. Najväčší úspech veriacich
je dostať sa do neba. Certifikáty, vysvedčenia a diplomy z tohto sveta tam platiť
nebudú, ani peniaze, zlato alebo kryptomeny. Na tomto svete sú vysmievaní a ponižovaní často tí, ktorým Pán otvára dvere svojho kráľovstva dokorán. S veľkými
bolesťami odchádzal k Bohu z tohto sveta
aj Jeho syn Ježiš Kristus.
Niekedy sme neistí pri zmene a pýtame sa ako to dopadne? Ale môžeme
sa na ňu pozrieť aj ako na novú príležitosť! Pri nemoci sa pýtame prečo práve
ja? Ale možno mám čas na to, aby som
sa zastavil a vyliečil. Keď nás vyhodia
z práce, dávame si možno otázku – čo si
teraz počnem? A možno práve teraz prišla šanca na nový život. Pri strate blízkeho
človeka zostávame bezradní a opustení.
A možno nás ten človek iba predbehol
do večnosti. Strach je nedostatok viery

63-59

Strach je nedostatok viery

STAVBA
08 STAVBA08

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ
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Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-08

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 ...

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

20.

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom

MA21-36 strana -
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splátky od 98 €

021

9. 2

ssplátky
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átkyod
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splátky

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

MALACKO
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ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

spojovací a kotviaci materiál
tesárske kovania a prvky
ceny
é
r
železiarstvo
b
o
d +
mové
elektronáradie
é
l
b
o
r
bezp rkovanie
pletivá, rebríky
pa
dielňa, náčinie, náradie ......

PREDAJŇA A PARKOVANIE
V AREÁLI BÝVALÉHO AGROSTAVU

É
N
E
R
O
V
T
O
A
A do PIATK

LK
E
D
N
O
P
d
o
0 hod
0
:
6
1
5
4
07:
VKA
Á
T
S
E
R
P
Á
OBEDOV 2:30 hod
12:00 - 1

SBS GUARDING s. r. o.

OBEC MALÉ LEVÁRE

príjme strážnikov na prevádzky

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

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

hľadá
do svojho tímu

TLAČIAR / PRACOVNÍK VÝROBY

ČAŠNÍČKU

(aj vitálna dôchodkyňa)

0905 859 679

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

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Náplň práce:
- potlač textilu | manipulácia s materiálom
a farbami | pomocné práce vo výrobe
Ponúkame:
- stabilné miesto | príspevok na dopravu |
dochádzkový bonus
- 800€/mesiac brutto + variabilná zložka

10-0161

• 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
• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0948 / 916 727 , recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

SBS GUARDING s. r. o.

KONTAKTUJ
T

príjme strážnikov na prevádzky

malacko@regionpress.sk

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

E NÁS

1-zmenná prevádzka v Gajaroch

Plat 3,60 EUR/h brutto
Tel.: 0904 646 300

v Stupave

0905 859 679, 0908 979 469

MA21-36 strana -

16-0192

10-0155

s nástupom od 1. 11. 2021.

Kaviareň Juh
Poliklinika hľadá

10-0147

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V MALÝCH LEVÁROCH

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 880 € brutto
+ 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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie

životopis prosíme zaslať na: praca@texprint.sk
prípadne tel.: 0905/69 33 69

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto
Kaufland Malacky Mzda: 4,247 €/h. brutto

94-0097

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Bližšie informácie sú uvedené na
web stránke obce www.malelevare.sk

32-0057-5

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

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo
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Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

•
•
•
•
•
•

www.bdproﬁx.sk

ZDRAVIE / SLUŽBY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

NEMECKO

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

TES
SÁROV
����������

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax

Volajte na bezplatné číslo

· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

0800 24 24 44

�������������������

������������������������������������
tel: 091
18/4
413
358
82
����� in
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k

PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 €
DO 1300 € / MESAČNE

85_0532

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

Slovenská rodina v Nemecku hľadá ženu
na pomoc pri zabezpečovaní bežných denných
činností ako príprava jedál, upratovacie práce,
starostlivosť o domácich miláčikov a pod.

����������� ��������������

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

UBYTOVANIE ZDARMA - MOŽNOSŤ TURNUSOV

TPP ������������������

32-001-5

www.aiw.sk

1.500 € NETTO
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85_0621

Kritériá
pre spoluprácu :

POMOCNÁ SILA
V DOMÁCNOSTI

��������������������������

+421 944 995 400

85_0694
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