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Na pozadí práce mám zapnutú neja-
kú televíziu s nejakým ťažko primi-
tívnym programom. Je prime-time, 
teda, hlavný vysielací čas. Kreatúry.

Nie, nechcem im venovať ani len 
minimum času, môjho i vášho, milí čita-
telia, chcem iba poukázať na to, že naše 
Slovensko nemusí byť iba krajinou, v 
ktorej sú v centre pozornosti nepretržite 
nejaké kreatúry. Civilizačné, morálne, 
etické, politické.

Spýtam sa takto - pamätáte si na pet-
rolejovú lampu? Starší asi áno. Vy, mladší, 
videli ste ju niekedy? Tak dobre, zjednodu-
šene - dolu petrolej, v strede knôt a hore tie-
nidlo. Knôty sa obvykle nechávali tlieť, nie 
vždy sa sfúkavali. Na rozdiel od tých kre-
atúr. Vždy sfúkaných, vždy pripravených! 
(Tam, kde sa dá niečo ryžovať a vyryžovať, 
aj cez mŕtvoly, aj cez popretie akýchkoľvek 
civilizačných zvykov a pravidiel.)

Tlejúci knôt je plamienok, večné 
svetielko, priškrtená energia. Mám obdo-
bie vyťahovania knôtov.

Povyťahovania. Prišiel som na to nao-
zaj iba náhodou. Že z tlejúcich plamienkov 
sa opäť dá získať oheň, plameň, žiara.

Odložení ľudia sú ako stiahnuté knô-
ty. Keď sa nehodia, keď sú sami sebou.
Keď sú „starí“. Keď nie sú „in“. Keďs sa ne-

ukazujú v reláciách, aké som spomenul v 
úvode. Ale energie v nich ešte je!

Začínam ich niečím spájať. Hoci aj 
ponukou zmysluplne pracovať. Alebo 
– rozumne komunikovať, zapájať sa do 
spoločného života nás všetkých. Pomôž-
me im ukázať a hlupákom aj dokázať, čo 
vedia a že si iba nenavrávajú, že niečim, 
čím nie sú, sú. Snažmem sa zapaľovať 
„odložených“ ľudí.

Dá sa to a ide to. Táto šialená spoloč-
nosť so šialencami na čele ich potrebuje. 
Potrebujeme ich. Ich zručnosti, ich múd-
rosť, ich skúsenosti. Nechcú veľa. Ne-
splácajú hypotéky, tak už ani nemusia 
chcieť. Pre mnohých z nich peniaze už 
dávno nie sú to najdôležitejšie na svete. 
Život ich motivuje žiť. Potrebujú iba prí-
ležitosť, šancu. Niekedy hoci aj len ľud-
ské slovo, pohladenie. 

Sú to tlejúce knôty, ktoré m,ôžu po-
môcť rozsvietiť našu temnú 
spoločnosť. Potrebujeme 
ich my, na čoraz zreteľnej-
šie izolovaných ostrovoch 
normálnosti. A stmieva sa 
veľmi rýchlo.

Pekný týždeň 
vám želá

Povytiahnite knôty

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
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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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BluEvolution

82 mm

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

BluEvo

82 mm

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk
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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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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229
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príjme do pracovného pomeru
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Máme pápeža jezuitu. Učeníci sv. Ig-
náca z Loyoly sa zameriavajú na se-
bapoznávanie, inovatívnosť, lásku a 
odvahu. 

Aj Svätý otec nás pri svojej návšteve 
povzbudzoval k vytváraniu budúcnosti. 
Hovoril, že cirkev nie je  pevnosťou, mo-
censkou štruktúrou, či hradom, ktorý je 
postavený na návrší, hľadiaci zhora na 
svet s odstupom a vystačí si sám. „Zane-
chajme prílišné starosti o samých seba, o 
naše štruktúry či o to, ako sa spoločnosť 
na nás pozerá,“ hovoril pred našimi naj-
vyššími pastiermi. Dúfajme, že počúvali 
pozorne. Pápež František zdôraznil slo-
bodu, odvahu a dialóg.  Slobodný vzťah 
k Bohu je viac ako snaha o kontrolu a 
slepú poslušnosť.  Pápež povedal: „Zoči 
voči strate zmyslu pre Boha a radosti 
viery nepomôžu náreky; neosoží nám 
zabarikádovať sa v pevnosti obranného 
katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. 
Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme 
pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, 
je otvorené!“ Áno, aj my máme aktívnu 
účasť na s-tvorení. Mladým ľuďom pove-
dal: „ Dnes je toľko rozkladných síl, tých, 
ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria ne-
gativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. 
Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažo-

vanie sa a pesimizmus nie sú kresťan-
ské, Pán nemá rád smútok a keď niekto 
zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby 
sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme 
ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom 
k spoločnosti.“

Každá veta, ktorú pápež povedal, išla 
rovno do srdca a niekedy vohnala slzy do 
očí. Verím, že sme všetci pozorne počúva-
li. Pannu Máriu nazval súcitnou Matkou. 
Buďme takí aj my. Namiesto prázdnych 
slov s skloňme k tým, ktorí nás potrebujú 
- navštívme našich starých rodičov, po-
dajme ruku slabým a pomôžme tým, ktorí 
sa už sami nedokážu postaviť. Hľadajme 
vlastnú cestu - v dialógu a spolupráci.

V príhovore v Košiciach zaznelo: „Ak 
objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A 
Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na 
pokoj. Želám vám túto radosť, silnejšiu 
ako čokoľvek iné. Pra-
jem vám, aby ste ju 
zaniesli svojim pria-
teľom. Nie kázne, 
ale radosť. Prinášajte 
radosť! Nie slová, ale 
úsmevy, bratskú 
blízkosť.“ 

Inovátor František

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

• sieťky proti hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
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palpáciou // magnetickým analyzátorom tela

PC analýza podľa symptómov a príznakov

reflexná // triger point // prístrojová lymfodrenáž

// jemné mobilizačné techniky // mäkké techniky

uvoľňovania fascií

náprava pohybového aparátu // elektro-

magnetopunktúra // bankovanie // moxovanie

HOLISTICKÁ DIAGNOSTIKA

MASÁŽE

TERAPIE

PORADENSTVO // 0905 450 583 // MA
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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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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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• 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

27. septembra 1825   
George Stephenson riadil svoju parnú Locomotion na trase dlhej 38 
kilometrov medzi mestami Stockton a Darlington

Výročia a udalosti
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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

NOVINKYJESENNE

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

Maloobchod
Veľkoobchod

Kúpeľňové štúdio
Zariadenie kúpeľne
od A po Z
Obklady a dlažby

Široký výber vodovodných batérií

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

ýb d

Znalosť práce s PC, stredoškolské vzdelanie. 
Životopis posielať na mastrend@mastrend.sk

PRIJMEME
PREDAVAČA-SKLADNÍKA
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DREVENÉ BRIKETY

Studienka 29, 0905 496 263S

valcové od 200 € + DPH / 960 kg

tehlové od 210 € + DPH / 960 kg
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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0911 566 799 0904 466 799

BENÁTSKEBENÁTSKE
STIERKYSTIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

Obchodná 566/13 (za poštou)

0907 493 164 • 0907 244 988
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Dňa 27. 9. 
2021 uply-
nú 3 roky, čo 
nás opustil 
manžel, otec, 
starý otec, 
pán Anton Babinec z Gajar. 
S láskou spomína celá ro-
dina. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám 4 ks originál 
BMW disky 19“ M Double-
-spoke style 647 jet čierne, 
cena 1100 € + dohoda.Tel. 
0948091425

AUTO-MOTO - INÉ 02

» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» KUPIM CZ 175 JAWA 350 
JAWA 250 STARY MOPED 
STADION,MUSTANG,JAWA 
21 JAWA 05 JEDNOSEDAD-
LAKSTELU, SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC AJ POKAZENE,-
PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 2 izby v RD 
Malacky v blízkosti cen-
tra, aj samostatne.Tel. 
0910418101
» Prenajmem v Zohore 
izbu v RD, komfort.Tel. 
0903361804
» Dám do prenájmu v Ma 
pekný 3-izb byt, +jedáleň, 
komora, veľká kúpeľňa, 
2x balkón, zariadený.Tel. 
0905320880
» Prenajmem izbu s kuchy-
ňou a kúpeľňou v RD.Tel. 
0908195071
» Prenajmem zariadený 
3-izb byt v centre Ma-
laciek, cena 550 €.Tel. 
0905366260
» Prenajmem 2izbovy byt, 
Velke Levare, novostavba, 
0911/615665
» Prenajmem 1izb byt v cen-
tre Malaciek, 0903452315

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Vymením 1-izb byt v Ma, 
Stupavská ul. za 1-izb v 
centre Ma.Tel. 0949240094
» MALACKY, kúpim byt do 
75000€. 0949/375 038

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

V parlamentne je návrh, aby mohli 
v školách pôsobiť zdravotníci (leká-
ri, sestry) ako zamestnanci. Aj keď 
sa to zdôvodňuje zámermi pomôcť 
chorým alebo postihnutým žiakom, 
prvotná motivácia bola prezentova-
ná dávnejšie: asistovať pri zvládaní 
covid 19, čo je dnes módnou témou.  

Napr. v USA je bežné, že je súčas-
ťou školy aj zdravotník s vybavenou 
pracovňou, aby mohol realizovať zdra-
votnícke úkony v prípade menej závaž-
ných problémov. Avšak sme v realite 
nášho školstva, kde sa neriešia dlho-
ročné nedostatky, no presadzujú sa zá-
mery, ktoré sú populárne a zviditeľňujú 
ich iniciátorov.

Je všeobecne známe, že máme ne-
dostatok zdravotníkov v nemocniciach 
i v ambulanciách. Aj pre platové či pra-
covné pomery mnohí z nich odchádza-
jú pracovať do zahraničia. Epidémia 
zas vyžmýkala  zdravotníkov tak, že 
ubúdajú, čo sa dá pochopiť v kontex-
te, ako sa k nim vláda správa. V tomto 
nedostatku sa môže ešte časť z nich 
presunúť do škôl, kde je menej hektická 
práca. Alebo sa nenájdu zdravotníci do 
škôl, ktoré si pozíciu zdravotníka zria-
dia. Ďalšou skutočnosťou je to, že školy 
nemajú ani základný  personál, ktorý 
potrebujú na fungovanie a vzdeláva-
nie. A to nikto nerieši. 

Problémom je aj známa byrokra-
cia, ktorá je prísnejšia ako v iných kra-

jinách. Otvára sa otázka, či môže vôbec 
niekto bez vedomia rodičov ošetrovať 
žiakov v prostredí školy. Ešte nedávno 
bola akákoľvek prítomnosť zdravotní-
kov v školách povolená iba s vedomím 
rodičov. Zase sa to bude musieť spojiť s 
rôznymi papiermi, aby sa dieťa mohlo 
profesionálne ošetriť. Alebo sa to môže 
zneužije a ošetrenie sa vykoná bez ve-
domia zákonných zástupcov.

Možnosť zamestnať zdravotníka 
v škole je predčasná, jej cieľom je poli-
tický marketing. Bežný učiteľ, telocvi-
kár, učiteľ biológie vie poskytnúť prvú 
pomoc a základné ošetrenie. Učitelia 
pravidelne prechádzajú bezpečnost-
nými školeniami. Na školách funguje 
zdravotná služba a sú určení zamest-
nanci, ktorí sú zodpovední za zdravot-
nú pomoc, za prevenciu. Ak sa stane 
niečo závažné, tak či tak sa musí volať 
sanitka alebo si po dieťa príde rodič, 
prípadne dá súhlas na jeho odvedenie 
k lekárovi. Stačilo by teda posilniť a 
zvýšiť kompetencie pedagógov, keďže 
ich schopnosti sú nadštandardné. Za-
žili mnohé situácie, vedia predchádzať 
úrazom, odhalia chorých žiakov, pro-
pagujú prevenciu.

Zdravotník v škole nie je zlý námet. 
Máme tu však nedostatky, ktorým by 
sa mal prednostne venovať priestor,  
pretože práve ony závažne narúšajú 
fungovanie škôl.  

Zdravotník v škole? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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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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» 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

1
6
-0
0
1
5

Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH

Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme

6
3
-1
0

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

29. septembra 1938    
Bola podpísaná Mníchovská dohoda

Výročia a udalosti
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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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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

JESENNÁ
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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

6
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE

Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026

1
0
-0
0
0
4

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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» Kúpim dom do 25km od 
MALACIEK, do 45000 €. 0910 
/ 539 635
» Kúpim záhradu, do 3000 
€. 0949 375 038
» MALACKY, kúpim byt do 
75000€. 0949/375 038
» Kúpim dom do 25km od 
MALACIEK, do 45000 €. 0910 
/ 539 635

STAVBA 08

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

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám pšenicu 19 € / 100 
kg a ovos 18 € / 100 kg, Láb.
Tel. 0908745587
» Rohožník, Malacká 140 
- ponúkam na predaj jabl-
ká z vlastnej záhrady, viac 
odrôd, jablká sú naobera-
né v debničkách po 15 kg, 
cena za debničku 10 €.Tel. 
0948036106
» Psenica a jacmen 
0902127914

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám cirkulár tová-
renskej výroby, málo po-
užívaný, 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 to-
várenskej výroby so šírkou 
valca 300mm + 6ks rezerv-
ných nožov.Tel. 0905591275

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

» Vypomôžem v domácnos-
ti, upratovanie, žehlenie a 
iné, Malacky a okolie.Tel. 
0903759353
» Vypomôžem v domácnos-
ti dôchodcom v Malackách.
Tel. 0902591330

ZOZNÁMENIA 16

» SYMPATICKA 55 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

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.

Sme uprostred jablčnej sezóny. Jabl-
ká sú svojim pozitívnym vplyvom 
na organizmus doslova pokladom v 
našej strave.

Jeden z takmer zabudnutých recep-
tov starých mám a mimoriadne zdravá 
a chutná lahôdka sú pečené jabĺčka. 
Tento recept má veľkú výhodu v tom, že 
sa nedá pokaziť a ľahko ho zvládnu pod 
„bezpečnostným“ dozorom rodičov aj 
deti.

Potrebujete jablká, maslo, kryštá-
lový cukor, škoricu (práškovú) a pár 
kvapiek citróna. Na pečiaci plech dáte 
papier na pečenie. Jablká roztštvrtíte, 
zbavíte jadrovníkov, kto môže, pokojne 
ich ani okrajovať nemusí. Šupka je bo-
hatým zdrojom vlákniny a všetkého naj-
cennejšieho, čo jablko obsahuje.

Očistené a nakrájané jablká rozlo-
žíte na pečiaci papier, poprášite kryštá-
lovým cukrom (podľa kyslosti ovocia), 
škoricou a navrch dáte štipky masla. Šup 
do trúby piecť, kým jablká nezhnednú. 
Môžu byť na nich aj doslova „opálené“ 
špičky.

Keď vychladnú, chudobnejšia a ľu-
dovejšia verzia receptu hovorí – dať do 
misiek, pokvapkať citrónom a už si len 
pochutnávať. V slávnostnejšej verzii toh-

to zákusku máte ešte kúsok práce. Upe-
čené jablká popučíte alebo rozmixujete 
na pyré. Opäť do misiek a navrch ešte 
dáte nesladenú šľahačku. To už je naozaj 
neskutočná dobrota. Vychladené jablč-
né pyré je úžasne dobré. A to, že je zdra-
vé, je asi naozaj zbytočné pripomínať.

Ozaj, keď už o tých starých mamách. 
Mnohé z nich napríklad jablká očistili, 
nastrúhali, sterilizovali do pohárov a 
celú zimu mali dať čo na množstvo dru-
hov výborných domácich koláčov. Z naj-
rôznejších ciest, no vždy chutných. To, 
že zavarený jablkový kompót je tiež jed-
na zo zimných lahôdok, asi viete. Možno 
však už nie to, že jablko možno použiť aj 
na zahustenie akejkoľvek omáčky pod 
mäso. A napokon, keď už naozaj nič iné 
v gastrozmysle, jablká sú asi tou najkraj-
šou dekoráciou v našich domovoch.

Najjednoduchší zákusok na svete

» red
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tel.: 0917 977 235
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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   AKCIA-   20% zľava 

6
3
-0
0
1
8

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

AKCIA  September 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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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w
.k
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-b
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an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €
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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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od 93 €/t

od 168 €/t

 od 153 €/t

 SUPER CENY 

26. septembra 1969    
Beatles vydali svoj posledný štúdiový al-
bum Abbey Road

Výročia a udalosti
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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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Biskupi sa poďakovali všetkým,ktorí 
prispeli k príprave návštevy pápeža. 

Slovenskí biskupi ďakujú všetkým, 
ktorí svojou pomocou a obetavosťou 
prispeli k príprave návštevy pápeža 
Františka na Slovensku. V poďakovaní, 
ktoré zaznelo v kostoloch v nedeľu (19. 
9.), uviedli, že Svätý Otec svojou návšte-
vou Slovenska rozsial mnoho dobrých 
semienok do našej pôdy. Ponúkame 
plné znenie poďakovania tak, ako ho 
uverejnil web tkkbs.sk:

Poďakovanie
Slovenskí otcovia biskupi ďakujú 

všetkým, ktorí svojou pomocou a obeta-
vosťou prispeli k príprave návštevy Svä-
tého Otca na Slovensku.

Poďakovanie patrí našim policajtom 
a vojakom, osobitne Úradu pre ochranu 
ústavných činiteľov, hasičom a zdravot-
níkom a spolu s nimi všetkým prísluš-
níkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do 
realizácie tejto apoštolskej cesty.

Ďakujeme za ústretovosť prezident-
skej kancelárii, vláde Slovenskej repub-
liky i miestnym samosprávam.

Samozrejme, ďakujeme organizá-
torom, architektom, stavebníkom, kňa-
zom, ktorí chystali liturgie, autorom 
programov aj všetkým účinkujúcim.

Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o 
celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáha-
li zdravotne hendikepovaným osobám.

Osobitným spôsobom ďakujeme 

všetkým dobrovoľníkom a ich koordi-
nátorom, ktorí podali nesmierny výkon.

Veľmi si všetku túto pomoc vážime 
a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil 
a požehnal.

Svätý Otec svojou návštevou Sloven-
ska rozsial mnoho dobrých semienok do 
našej pôdy.

Ďakujeme mu za to, a prajeme všet-
kým, aby sme z nich dokázali vypesto-
vať bohatú úrodu pre duchovné dobro 
celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým 
zaplať a požehnaj!

(Poznámka redakcie – na stránke 
tkkbs.sk si môžete prečítať všetky prí-
hovory pápeža Františka, ktoré zazneli 
počas jeho štvordňovej pastoračnej náv-
števy Slovenskej republiky (12. - 15. sep-
tembra 2021).

Poďakovanie biskupov

» Zdroj: TK KBS

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

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne 
aj na predajni.
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CBD pomáha aj proti bolesti
Môže konopná medicína priniesť pri-

rodzenú úľavu od bolesti?

Bolesť má chronický či akútny charakter 
a počas života ju v určitom momente znáša 
každý. Hoci dnes existuje mnoho spôsobov, 
akými sa jej zbaviť, väčšinou impulzívne 
siahame po syntetike. Pritom zabúdame, že 
častokrát môže pomôcť samotná príroda. 
Jedným z tradičných rastlín, ktoré proti bo-
lesti pomáhajú je aj na Slovensku tradične 
pestovaná konopa siata, z ktorej sa získava 
látka kanabidiol (CBD) .

Podľa žurnálu Pharmacy and Therape-
utics konopu siatu pre medicínske účely 
využívali už 3000 rokov pred našim leto-
počtom v Rumunsku. V USA dominovala 
hlavne v devätnástom a dvadsiatom storo-
čí, v roku 1850 dokonca túto rastlinu v USA 
zahrnuli do zoznamu liečiv, takzvaného 
United States Pharmacopoeia. Dnes už 
vieme, že liečivý účinok konopy vo veľkej 
miere spôsobuje kanabinoid CBD a to aj pri 
tlmení bolesti.

Vnímanie bolesti v EKS

V ľudskom tele funguje takzvaný endo-
kanabinoidný systém (EKS). EKS má na sta-
rosti harmóniu mnohých telesných funkcií. 
Ak do tela dostaneme CBD, pomáhame 
túto harmonizáciu posilniť. CBD má v rám-
ci endokanabinoidného systému nepriamy 
vplyv na špeciálne receptory rozmiestnené 

vo viacerých oblastiach tela. Podľa toho, 
kde sa nachádzajú, dokážu tieto recepto-
ry ovplyvňovať a regulovať pohyb, pamäť, 
spánkový cyklus, telesnú teplotu, ale aj zá-
paly a bolesť.

Aj CBD napríklad dokáže aktivovať re-
ceptor nazvaný CB1, čím zabezpečí, aby 
telo neuvoľňovalo toľko látok zvaných neu-
rotransmitery, ktoré sa podieľajú na preno-
se a spracovaní signálu bolesti. Tento efekt 
bol skúmaný najmä na zvieratách, ktoré po 
podaní kanabinoidov prestali reagovať na 
bolestivé podnety rôzneho charakteru.

CBD proti zápalom či dlhodobej bo-
lesti

Jedným zo závažnejších druhov bolestí je 
chronická bolesť, ktorá kvôli dlhodobému 

trvaniu výrazne ovplyvňuje kvalitu života. 
Podľa doktora Kevina Boehnka, výskumní-
ka pre Chronic Pain and Fatigue Research 
Center, prebiehajúce štúdie na zvieratách 
dokázali schopnosť CBD redukovať chro-
nickú bolesť a zápal, a to bez závažných 
vedľajších účinkov.

Renomovaná psychoterapeutka Dawn-
Elise Snipes prezentovala štúdiu so 131 
pacientmi s chronickou bolesťou, ktorí 
dlhodobo užívali analgetiká. Po ústnom 
užití CBD 53% z pacientov obmedzilo alebo 
úplne vylúčilo užívanie opioidov a 94% 
zaznamenalo zlepšenie kvality života do 
ôsmich týždňov.

Ďalším typom je akútna bolesť. Bolesť, 
ktorá je s CBD spájaná najmä pri migréne. 
Ako uvádza portál o zdraví Healthline, 
citujúci odborné štúdie, “200 miligramov 
substancie s obsahom 9% CBD dokáže 
obmedziť akútnu bolesť pri migréne o 
55%.“

Proti akútnej bolesti často užívame 
štandardné lieky, ktoré napriek ich 
rozšírenosti v krajných prípadoch môžu 
spôsobiť závažné vedľajšie účinky. 
Výhodou CBD je absencia vedľajších 
efektov. Aj z tohto dôvodu sa užívanie 
CBD proti bolesti rozšírilo napríklad u 
športovcov. V roku 2018 dokonca Svetová 
antidopingová agentúra vylúčila CBD zo 
zoznamu zakázaných látok.  » red.

Foto: freepik / jcomp
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 8. 10.
/trhovisko/
Malacky 8. 10.
/trhovisko/
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 

25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti
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Čas letí a tak zmenby, ktoré postup-
ne nastávajú po odchode Veľkej Bri-
tánie z Európskej únie, postupne 
ovplyvňujú aj naše zvyky.

Zabudnite na to, že po prvom ok-
tóbri vycestujete na Britské ostrovy iba 
s občianskym preukazom.

Na krátkodobý pobyt po dobu šies-
tich mesiacov nie sú pre občanov Eu-
rópskej únie potrebné víza.

Od 1. októbra sa dá cestovať do Veľ-
kej Británie výlučne s cestovným pa-
som. Výnimku budú mať občania, na 
ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpe-
ní a včas sa zaregistrovali do pobytovej 
schémy, tzv. Settlement Scheme. Mi-
nisterstvo zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR na to upozornilo 
na svojej webovej stránke.

„Registrovaní občania budú môcť 
do 31. decembra 2025 naďalej používať 
pri cestách do Spojeného kráľovstva 
aj platné občianske preukazy vydané 
v súlade so štandardmi ICAO (obsahu-
júce elektronický čip),“ priblížil rezort.

Do konca septembra môžu obča-
nia ešte použiť pri vstupe do Spojeného 
kráľovstva aj platný občiansky pre-
ukaz. Na krátkodobý pobyt po dobu 
šiestich mesiacov nie sú pre občanov 
Európskej únie potrebné víza. Krátko-
dobo sú oprávnení navštíviť krajinu 
za účelom turistiky, návštevy rodiny a 

priateľov, krátkodobých študijných a 
obchodných činností.

Ak nespadáte do kategórie regis-
trovaných, musíte si zavčasu vybaviť 
cestovný pas. Ten, samozrejme, môže-
te získať aj urgentne, ale iba za vysoký 
administratívny poplatok. Taktiež si 
skontrolujte platnosť vám už vydaného 
cestovného pasu. Niektoré krajiny ro-
bia problém, ak sa jeho platnosť skončí 
o menej ako pol roka. Takéto lehoty sú, 
avšak každá krajina si ich uplatňuje v 
inej dĺžke. Ak cestujete po prvom ok-
tóbri do vVeľkej Británie s dieťaťom, 
informujte sa na polícii – oddelení do-
kladov tiež, za akých okolností a od 
aklého veku ním musí byť vybavené.

Od 1. októbra cestujúci do Veľkej 
Británie potrebujú cestovný pas

» red

Dávku pandemické ošetrovné môžu 
zo Sociálnej poisťovne naďalej pobe-
rať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov 
veku (ak ide o dieťa s dlhodobo ne-
priaznivým zdravotným stavom), kto-
ré sa učia online z dôvodu uzatvorenia 
triedy alebo školy. 

Nárok na dávku majú aj v prípade, 
že hygienik nariadil dieťaťu karanténne 
opatrenie. Možnosť poberať dávku neo-
vplyvňuje to, či dieťa bolo alebo nebolo 
zaočkované. V prípade starších detí do 16 
roku veku si rodičia nárok môžu uplatniť 
vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí po-
trebu ich osobného a celodenného ošetro-
vania. Ak dieťa do školy nechodí z obavy 
pred koronavírusom, rodičovi nárok na 
dávku nevznikne.

Podmienky nároku na pandemické 
ošetrovné (OČR) sa od začiatku školské-
ho roka nemenili, stále platia pravidlá, 
ktoré boli zavedené pri vzniku krízovej 
situácie (12. marca 2020). Dávka môže 
pomôcť rodičom, ktorých deti sa učia on-
line z dôvodu uzatvorenia školy či triedy, 
napríklad ak je v triede pozitívny žiak a o 
tomto uzavretí rozhodne príslušný orgán 
(riaditeľ školy, zriaďovateľ, hygienik či 
minister). Naďalej platí, že nárok na pan-
demické OČR má nemocensky poistená 
osoba, ktorá spĺňa všetky zákonné pod-
mienky nároku a počas krízovej situácie 
poskytuje osobnú a celodennú starost-

livosť dieťaťu do 11 rokov veku (resp. do 
18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo 
nepriaznivým stavom). Ide o žiakov ma-
terskej školy, základnej školy či detských 
jaslí, ktoré sú uzatvorené na základe roz-
hodnutia príslušného orgánu a deti tak 
nemôžu toto zariadenie navštevovať.

Ak bolo vyučovanie v škole alebo jej 
časti prerušené, rodičia-poistenci majú 
nárok na dávku na obdobie vymedzené 
rozhodnutím príslušného orgánu. Sociál-
nej poisťovni k tomu nemusia predkladať 
žiadne potvrdenie. Informácie o žiakoch, 
ktorých sa uzavreté zariadenia týkajú, 
dostáva poisťovňa priamo od okresných 
úradov. Stačí, aby rodič, ktorý už mal po-
čas krízovej situácie priznaný nárok na 
ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elek-
tronický formulár Čestné vyhlásenie k 
žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, 
počas ktorých sa o dieťa staral. Nárok na 
pandemické OČR majú poistenci naďalej 
aj v prípade, ak hygienik nariadil dieťaťu 
karanténne opatrenie/izoláciu. Nariade-
nie karantény/izolácie potvrdzuje dieťaťu 
pediater na tlačive Žiadosti o ošetrovné a 
zasiela ho priamo Sociálnej poisťovni. Na 
konci mesiaca potom rodič zašle vyplne-
ný formulár Čestného vyhlásenia, ak si už 
nárok na ošetrovné počas krízovej situá-
cie uplatňoval. 

Na zaočkovanosť dieťaťa sa nepri-
hliada.

Nárok na pandemické ošetrovné, 
ak je škola či trieda zavretá

» Zdroj:SP
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0911 949 392

PRÁCA V LOZORNE

NEVÁHAJ NÁS 
KONTAKTOVAŤ

PLAT
NÁSTUPNÝ PLAT  772 €

 A PO SKÚŠOBNEJ DOBE  823 € 

+ DOCHÁDZKOVÝ BONUS  60 € 

 PO SKÚŠOBNEJ DOBE  130 €

+ INDIVIDUÁLNE A KOLEKTÍVNE 

OHODNOTENIE DO VÝŠKY 

23 % Z PLATU

+ PRÍPLATKY PODĽA ZP

PLAT UVEDENÝ BRUTTO

NÁPLŇ
PRÁCE

VÝROBA A KOMPLETIZÁCIA 

PLASTOVÝCH KOMPONENTOV

STUPNÁ A VÝSTUPNÁ 

KONTROLA

BENEFITY
STRAVOVANIE 

VO FIREMNEJ JEDÁLNI

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BEZPLATNÁ DOPRAVA

V RÁMCI ZÁHORIA 
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MASTREND, s.r.o.
Poľná 5626

Malacky

PRIJMEME
PREDAVAČA –

SKLADNÍKA

Znalosť práce s PC
Mzda 950 € brutto + mesačné

benefity

so stredoškolským vzdelaním

Životopis prosím posielaťna
mastrend@mastrend.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 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

JESENNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €

1. októbra 1869    
v Rakúsko-Uhorsku sa začali posielať 
prvé pohľadnice

Výročia a udalosti
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Sme lídrom na trhu

v montáži KOKPITOV

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

Operátor výroby

Manipulačný
pracovník
v sklade

n á s t u p

IHNED
zmenové príplatky
a iné benefity

adštandar ne odmeňovanán d
nadčasová práca

náborový príspevok
€až do výšky 500

variabilná zložka
50 – 130 € po zaškolení

zabezpečená doprava
a ubytovanie

€
brutto962

€
brutto993

Ďalšie benefity:

Nástupný plat 822 € + 140 € variabilná zložka

Nástupný plat 853 € + 140 € variabilná zložka

PONUKA PRÁCE

Career.Bratislava@faurecia.com

+421 +421902 557 655 902 557 825|
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Starosta obce Vysoká pri Morave
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva 277/50/4/2021

zo dňa 16.9.2021 vyhlasuje

výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR
obce Vysoká pri Morave

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vysoká pri Morave 
musí zaslať poštou, alebo odovzdať svoju písomnú prihlášku 
najneskôr 20.10.2021 do 12.00 hodiny do podateľne obecného 
úradu vo Vysokej pri Morave v zalepenej obálke označenej
 „Prihláška na voľbu do funkcie hlavného kontrolóra Obce 
Vysoká pri Morave „

Súčasťou prihlášky je:
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Doklad o stredoškolskom vzdelaní ekonomického ,alebo 
vysokoškolskom vzdelaní ekonomického, resp. právnického smeru
- Štruktúrovaný životopis
- Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona 
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení doplnkov a 
zmien.

Osobitné požiadavky na kandidáta:
- Ukončené stredoškolské, alebo vysokoškolské vzdelanie
- Prax v oblasti kontroly, alebo v samospráve, alebo v rozpočtovej, 
alebo príspevkovej organizácií
- Znalosti v oblasti účtovníctva
- Znalosť práce s PC

Kandidáti, ktorí splnia uvedené predpoklady budú pozvaní na 
zasadanie obecného zastupiteľstva 25.11.2021.
Hlavného kontrolóra budú voliť poslanci OcZ. Voľbe bude 
predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v takom poradí, 
ako boli doručené prihlášky na obecný úrad vo Vysokej pri Morave.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Hlavný kontrolór 
je v pracovnom pomere s Obcou Vysoká pri Morave na pracovný 
úväzok 1/5 ( t.j. 7,5 hodiny týždenne).
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je 
určený ako deň nástupu do práce, t.j. 1.1.2022.
Adresa na podanie ponúk:
Obecný úrad, Hlavná 196/102,Vysoká pri Morave 900 66. 
Kontakt: starosta@vysokaprimorave.sk,
obecnyurad@vysokaprimorave.sk, 02/65967120 kl.1
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Spoločnosť B.C.S. – SK s.r.o.
prijme

Podmienky:  osvedčenie o odbornej spôsobilosti
§/22. Ohodnotenie: 12 €/hodina alebo podľa

skúseností uchádzača. Benefi�: Firma zabezpečuje
náradie a pracovné oblečenie, dopravu na miesto

výkonu práce.

na živnosť
SAMOSTATNÉHO ELEKTRIKÁRA

Kontakt: jakub.rezny@bcs-sk.sk, 0904 285 014
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto

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

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

Nástup ihneď.
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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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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 0948 / 916 727 , 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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HĽADÁME VODIČA MKD

Jazdí sa pondelok – piatok. Víkend voľno.
Mzda 739 € + odmeny + diéty.

Na prepravy
SK (Malacky) – DE,

SK (Trnava)  –  (DE) Chemnitz.
Jedná sa o krátke jazdy (kolečká).

Mzda v čistom 1700 €.

S NÁSTUPOM IHNEĎ

Bližšie info na osobnom stretnutí  •  0918 506 478
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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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Pracuj v Brandys nad Labem ČRPracuj v Brandys nad Labem ČR  

OBSLUHA VZVOBSLUHA VZV
OPERÁTORKA VÝROBYOPERÁTORKA VÝROBY  

super platobné podmienky super platobné podmienky 
s ubytovaním, veľmi s ubytovaním, veľmi 
dobrá a stabilná prácadobrá a stabilná práca

0800 500 0910800 500 091
Podmienkou je ukončené Podmienkou je ukončené 
minimálne učňovské vzdelanieminimálne učňovské vzdelanie
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Do pizzerie 

v Malackách

prijmeme  

pracovníkov. 

Mzda: 890 € brutto 

+ prémie 

0908 120 8590905 859 679
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BRIGÁDA V BA IHNEĎ

-  pomocné práce v logistike BA  ►4,10  € / hod. (brutto) len muži 
-  príprava objednávok v e-shope BA  ►4,20 €  (brutto) muži + ženy 

-  pomocné práce v tlačiarni BA  ►3,80 € / hod. (brutto) muži + ženy

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 

- manipulačné práce v sklade BA  ► 5,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
   Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz 

BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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NOVÝ A NAJVÄČŠÍ
PNEUSERVISPNEUSERVIS

VAJNORSKÁ 129
V BRATISLAVE
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121

8
5
_
0
6
9
9

Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom
Ubytovanie zdarma + stravné lístky

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 15:00 hod.)
E- mail: stajanslovakia@azet.sk

Obsadzujeme tieto pozície:

������������������ 

(od 880 €/mesiac)

��������������� 
(od 920 €/mesiac)

����������������������
(od 1.350 €/mesiac)

�����������������
(od 1.400 €/mesiac)

�����������������
�����������������������
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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 


