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Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní 
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet-
kých svätých. Je to úplne jedno. 

Sú to dni, počas ktorých viac ako 
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke-
dysi na tomto svete boli, bojovali s jeho 
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej 
vľúdnosti.

Samozrejme, nemyslím teraz na sú-
ťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí 
miesta posledného odpočinku, ani na 
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu-
tými rukami ohovárajú prítomných, sú-
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel 
či nie.

Vychádzam aj zo starých „povier“, 
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra-
cajú do domovov duše tých, ktorí ich 
už dávno nechtiac opustili. Niektorí 
predčasne, iní prirodzene, na „staro-
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza 
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj 
po rokoch. (Platí aj pre milované domá-
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, 
do našej blízkosti akoby sa natláčali ich 
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, 
bezcitne.

Aj preto je dôležité pripomenúť si 
tých, po ktorých tu na zemi zostalo po-
solstvo dobra, lásky, citu, po ktorých 

zostalo dielo pre všetkých a nie iba 
vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý 
breh zobrať nemôže.

Zasvieťme tým vracajúcim sa dušič-
kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme 
im naše srdcia. Venujme im koncentro-
vanú spomienku a spomeňme si na ich 
odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel 
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy, 
ktoré tu oni nestihli dokončiť. Nepreži-
me nadchádzajúce sviatky iba tak, pre-
sunom od cintorína k cintorínu, „lebo 
sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie 
sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby 
bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to 
sviatky spomínania, radosti z toho, že 
nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými 
ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospra-
vedlniteľne smutných spomienok. A 
nezabúdajme počas nich na tých ži-
vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria 
okolo nás a najviac im chýba 
pohladenie a dobré slovo.

Prosím, aj keď sú to 
dni už zomrelých, mysli-
me počas nich aj či najmä 
na živých!

Krásne sviatoč-
né dni vám želá

Víkend či dva pred

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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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

POSLEDNÝ

1
6
-0

0
3
4

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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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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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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Pripravím na monitor, 
prijímačky, maturitu. 

Učím aj študentov 
 s poruchami učenia.

DOUČÍM DETI
A DOSPELÝCH

0905 442 325

AJ, NJ, SJ +

Mat, Fyz, Che a iné

(MŠ, ZŠ, SŠ)
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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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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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
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Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 
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Malacky, Stupava, Borinka, Ma-
rianka, Gajary, Jakubov, Kostoliš-
te, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké 
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Pla-
vecké Podhradie, Plavecký Miku-
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Sološnica, Studienka, Suchohrad, 
Závod, Zohor 
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Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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HĽADÁME SKÚSENÉHO OFSETOVÉHO

TLAČIARA, mzda 1500 € brutto

kariera@devinprint.sk • 0905 938 912
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Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

Maloobchod
Veľkoobchod

Široký výber obkladov a dlažieb
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

Kúpeľňové štúdio | Zariadenie kúpeľne od A po Z
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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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• 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

Začiatok nového školského roka je v 
Spojenej škole sv. Františka Assiského 
v Malackách už tradične spojený s po-
mocou iným. 

V spolupráci so Slovenskou kato-
líckou charitou sme zbierali školské 
pomôcky pre deti zo sociálne slabších 
rodín, detských domovov a krízových 
centier. Minulý rok sa nám ako veľmi 
užitočný a príjemný osvedčil model, 
v rámci ktorého každá trieda naplnila 
školskými pomôckami jednu školskú 
tašku, (niekedy ich bolo za triedu aj 
viac),  ktorá potom poputovala ku kon-
krétnemu detskému adresátovi do Det-
ského charitatívneho domu sv. Lujzy v 
Nitre alebo Domu Charitas sv. Jozefa v 
Spišskej Novej Vsi. Za nezištnú pomoc a 
štedrosť ďakujeme nielen žiakom, ale i 
rodičom, ktorí sa prostredníctvom svo-
jich detí do zbierky zapojili. 

Naša ďalšia pomoc smerovala slabo-
zrakým a nevidiacim. Do  zbierky Bie-
la pastelka sa rovnako radi zapájame 
každý rok. Nielen žiakov a pedagógov 
našej školy, ale aj ľudí v uliciach mesta 
Malacky oslovili študenti nášho gym-
názia dňa 24.9. Výsledkom spoločnej 
štedrosti sŕdc je vyzbieraných 541.36 
€, ktoré pomôžu pri aktivitách, ako 
sú výučba Braillovho písma, tréningy 
chôdze s bielou paličkou alebo kurzy 
práce s PC s hlasovým výstupom – ak-
tivity, ktoré pomáhajú slabozrakým a 

nevidiacim vrátiť sa späť do plnohod-
notného života.

Septembrový trojlístok charitatív-
nej pomoci doplnilo pečenie a predaj 
medovníkových srdiečok, a to v rámci 
zbierky Boj proti hladu. V tomto roku 
išlo už o 15. ročník  zbierky, ktorú Vin-
centská rodina organizuje na pomoc 
ľuďom v krajinách Haiti, Honduras, Al-
bánsko, Rusko, Ukrajina a tiež Sloven-
sko.  Predajom medovníkových srdie-
čok sme 29.9. medzi žiakmi našej školy 
vyzbierali krásnych 500€. S pečením a 
predajom medovníčkov pomáhali pe-
dagógovia a študenti školy.

Radi zopakujeme slová z minuloroč-
ných zbierok – pomáhame radi, preto-
že radosť sa šíri delením 

Trojlístok charitatívnej pomoci 
v cirkevnej škole

» red

1
6
-0
1
8
9

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
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DLHODOBÉ UBYTOVANIE PRE FIRMY ZA VÝHODNÉ CENY » 0903 522 601
Otváracie hodiny: denne od 6:00 do 24:00 h 

Hotel Tatra  |  Záhorácka 5  |  901 01 Malacky  |  recepcia: 0948 816 049

HOTEL (kapacita 15 ľudí)

• 2-posteľová izba

MOTEL (kapacita 41 ľudí)

• 2, 3, 4, 5-posteľové izby

UBYTOVANIE

45 € / noc

12,50 € / os/noc (cena izby od 25 €) 

TV
WiFi
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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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Dňa 2. 11. si 
pr ipomenie-
me 12. výročie, 
čo nás navždy 
opustila naša 
drahá man-
želka, mamička, babka 
Darina Šabíková z Mala-
ciek. S láskou a úctou spo-
mínajú manžel Jaroslav, 
syn Jaroslav s rodinou, 
dcéra Renatka s rodinou, 
vnúčatá Jaroslav, Alex, Ka-
rolínka, Nikolaj a ostatná 
rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomien-
ku. Ďakujeme.

S tichou spo-
mienkou k 
Tvojmu hrobu 
chodíme, pri 
p l a m i e n k u 
sviečky sa za 
Teba modlíme. Ďakujeme 
za všetko, aj keď už nie si 
medzi nami, ale v našich 
srdciach ostávaš stále s 
nami. Dňa 25. 10. uplynie 
6. výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec, dedo a pradedo 
Dominik Chvála z Malaciek. 
S bolesťou v srdci spomí-
na manželka, syn, dcéra s 
rodinou a ostatná rodina. 
Spomínajte s nami.

Čas plynie, 
smútok zostá-
va, tá strata 
v srdci bolieť 
n e p r e s t á -
va. Dňa 28. 
10. 2021 uplynie 5 rokov, 
čo nás opustila milova-
ná manželka, maminka 
a babka Eva Sklenáková, 
rodená Červenková z Ma-
laciek, rodáčka zo Sekúl. 
S láskou v srdci spomína 
manžel Štefan, syn Mirek 
s Majkou, dcéra Evička s 
Petrom, vnuk Robko, sestry 
Anka, Jojka, Milka a švagor 
Jozef s rodinami. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01
» Predám naftový vysoko-
zdvižný vozík Gliwice, pre-
dám BMW X3.Tel. 0915957746
» Predám VW Fox r.v. 2006, 
km 71.000, rádio, CD, alarm 
+ mech.zabezpečenie, zim-
né gumy na diskoch, cena 
dohodou.Tel. 0918226915

AUTO-MOTO - INÉ 02
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 
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Nezomrel som,
lebo viem, 
že budem žiť stále
v srdciach tých, 
ktorí ma milovali.

Dňa 29. 10. 2021 sú to už 2 roky, čo nás
opustil náš milovaný

 MILAN �ŠŠA z Malaciek.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už
nie je ako predtým. Všade okolo chýba Tvoj 
hlas, mal si rád život, my Teba a Ty nás.

S obrovskou láskou a úctou spomínajú 
manželka Viera, dcéry Eva a Ľubomíra, 
vnučky Lenka, Veronika, Petra, vnuci Lukáš 
a Erik, pravnučka Karinka.
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Však slzou lesknú sa nám oči a ľútosť do srdca
nás bodne, keď Vášmu krížu stojíme zoči-voči, 
anjela je Vaše srdce hodné. Tak lietajte s nimi 
po nebi, Vy tam a my s Vami v srdci na zemi.

Dňa 30. 10. 2021 by oslávila naša
mamička, babka, prababka 

MÁRIA BLAŽÍČKOVÁ z Malaciek
krásnych 76 rokov a dňa 20. 11. 2021 
si pripomenieme 6. výročie jej úmrtia.

Zároveň si pripomíname 1. výročie úmrtia 
nášho otca, deda, pradeda 

ŠTEFANA BLAŽÍČ� 
z Malaciek, ktorý nás opustil dňa 09. 01. 2021.

S láskou spomínajú dcéry Lidka a Mária s rodinami.
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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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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  OKTÓBER 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
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

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

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

Obchodná 566/13 (za poštou)

0907 493 164 • 0907 244 988
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NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 

MULTIFOKÁLNE 
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK               0918 237 833           WWW.DROPTIC.SK   

70%

LEN U NÁS
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Malacky, Jánošíkova 4
0917 498 229, 0903 454 504

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

alebo kúpiť v predajni:

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:

sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/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.
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Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa veno-

vali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu, 
ktorý získavame z konopy siatej a vyu-
žíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými 
či psychickými problémami. Správne 
dávkovanie tejto látky je však jednou 
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je 
správna a v akej forme si ju podať.

Do hry vstupuje mnoho faktorov

Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť 
a preto počas výskumov v oblasti konop-
nej medicíny vedci pracujú s rôznymi 
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory 
ako hmotnosť, druh zdravotného prob-
lému, časové rozmedzie a koncentrácia 
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v 
štúdiách užívajú približne 100 až 800 
miligramov denne.

V štúdii pre medicínsky žurnál Phar-
macotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD 
na ľudí s Parkinsonom a psychózou, 
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie 
symptómov iba s dávkou 150 miligramov 
denne. V inom výskume zas pacient so 
psychózou registroval zlepšenie stavu až 
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden 
deň.

Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na 
túto otázku žiaľ neexistuje presná od-
poveď. Portál zameraný na overené me-
dicínske informácie Healthline uvádza 
všeobecné odporúčania, podľa ktorých 
sa možno orientovať. Prvým krokom je 

začať s malou dávkou a postupne ju zvy-
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je 
začať užívať 20 až 40 miligramov a po 
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších 
päť miligramov.

Prepočet na kvapky

Väčšina CBD olejov má 10 mililitrov. 
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že 
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov 
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne 
200 kvapiek, takže jedna kvapka také-
hoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. 
Spomínaných štartovacích 20 miligra-
mov CBD sa teda nachádza v približne 
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá-
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto-

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám, 
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.

Ani príliš veľa, ani príliš málo

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťa-
me pri užívaní akéhokoľvek výživového 
doplnku je poddávkovanie svojej dennej 
dávky. Každý metabolizmus máme na-
stavený na svoju dennú dávku, na zákla-
de ktorej si vstrebe potrebné živiny a za-
čne pracovať vo vyživenom režime, preto 
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú 
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac 
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne po-
trebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale 
nie menej.

Dlhodobé užívanie vysokých dávok 
však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä 
pre zdravých.  Jedným z možných efek-
tov látky je totiž modulácia funkcií imu-
nitného systému, vrátane potláčania. 
Ako sme spomínali v predošlej časti, 
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prie-
beh autoimunitných ochorení. Ľudia s 
funkčným imunitným systémom však 
jeho utlmenie nepotrebujú.

Problémy môžu nastať aj v prípade, ak 
CBD kombinujete s inými liekmi. Spôso-
biť to môže napríklad poškodenie peče-
ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate 
lieky, pred užitím CBD odporúčame po-
radiť sa s lekárom.             » red.

Foto: Canva.com
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BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem zariadený 
2izb byt v centre Malaciek. 
Volať na 0903775484

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Vymením 1-izb byt v Ma 
Stupavská ul. za 1-izbový v 
centre Ma.Tel. 0949240094
» Kúpim dom do 25 km od 
MALACIEK do 45000 €.Tel. 
0910539635
» MALACKY, kúpim byt do 
75000 €.Tel. 0949375038
» Kúpim záhradu, do 3000 
€.Tel. 0949375038
» Vymením 3-izbový byt 
za rod.dom + doplatok.Tel. 
0915747367

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09
» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám kurčatá na mäso 
1-týž/1 €, 2-týž/1,50 €, 
3-týž/2 €, živé na zabitie 
1,90 € / kg a očistené 2,90 
€ / kg. M. Cauner, Kostoliš-
te 152. Tel. 0908151966.Tel. 
0911206783
» Predám zemiaky na zimné 
uskladnenie ružové a žlté, 
Malacky.Tel. 0915957746
» Predám pšenicu, kŕmnu 
mrkvu a cukrovú repu.Tel. 
0905695828
» Predám 7-mesačné polo-
ťažké sliepky Amrox pred 
znáškou 12 € / ks. Darujem 
za symbolickú cenu pošto-
vé holuby. Predám 7-me-
sačnú morku domácu aj do 
chovu.Tel. 0903406475
» Pšenica a jačmeň 
0902127914
» Darujem mačky. Daru-
jem mačiatka trojmesač-
né aj šesťmesačné Tel. 
095164625

HOBBY A ŠPORT 11
» Predám kvalitné LP, SP, CD, 
DVD z obdobia 60. rokov.Tel. 
0917854057

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13
» Predám prívesný vozík a 
stavebnú miešačku, doho-
da.Tel. 0911393811

Občianska
riadková
inzercia

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

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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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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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
Po dlhej, pandémiou vynútenej, 

prestávke v súťažiach sa opäť rozbe-
hol kolotoč súťaží v džude. Hneď prvé 
sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska 
mladších a starších žiakov a žiačok v 
sobotu 9.10.2021 v Martine .

Náš JUDO-club TJ STROJÁR Malacky 
reprezentovali tri statočné: Emma Ma-
tulová (mladšia žiačka), Jana Kujanová 
a Lucia Nerádová (staršie žiačky).

Pre Emmku to bola súťažná premiéra 
v kategórií mladších žiačok a naviac aj 
majstrovská premiéra.

Vo veľkej konkurencii 212 preteká-
rov z 34 klubov z celého Slovenska, sa 
im v namáhavých, no krásnych zápa-
soch podarilo vybojovať si medailové 
umiestnenia!

Bolo však vidno, že skoro rok ne-
trénovania kvôli opatreniam urobili 
svoje. Chýbajúce súťažné skúsenosti a 
nervozita z náročnej súťaže nepridali 
na kľude. Napriek všetkým týmto okol-
nostiam sa naše pretekárky nenechali 
zahambyť a predviedli veľmi pekné zá-
pasy. Preto sa nesmierne tešíme, a sme 
veľmi hrdí, že dievčatá sa konkurencie 
nezľakli a poriadne zabojovali!

Aj keď sa nám tentoraz neušlo zlato, 
dievčatá svoje súperky parádne potrá-
pili!! A ako im vždy hovoríme, dôležitá 
je snaha, medaila je už len čerešnička 
na torte.

A tak sme si domov priviezli dve 
„čerešne“: Lucka Nerádová - 2. miesto  
- Vicemajsterka SR v kategórii staršie 
žiačky 48kg a Jana Kujanová - 3. miesto  
- Druhá vicemajsterka SR v kategórii 
staršie žiačky 63kg

GRATULUJEME a do ďalších súťaží 
prajeme veľa úspechov.

Majstrovstvá SR v judo mladších 
a starších žiakov a žiačok

» jk
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Dožinky v divadle FALANGÍR
Leto je nenávratne za nami a divadelníci, netradične, ďakujú za úrodu. Netradične preto, lebo 
pre divadlá by mala začať sezóna práve v týchto dňoch. O zmenách, výzvach, ale i možnos-
tiach píše režisérka divadla FALANGÍR, Beina Reifová.

Divadlo FALANGÍR a predstavenie 
Išel Macek podporil z verejných 
zdrojov FPÚ, BSK, mesto Malacky, 
Nadácia ZSE.

Leto bolo mimoriadne 
náročné ale i prajné. Od 
júna sme si obsadili a 
zosúladili kalendáre. Za-
čali sme spoločným di-
vadelným workshopom, 
na ktorom sme tvorili lí-
nie nového predstavenia 
Išel Macek. Možnosť tvo-
riť sme mali najmä vďa-
ka podpore autorského 
tímu /Stano Bellan, Rózi 
Habová, Fredy Swan, 
Rasťo Král, Beina Reifo-
vá/ a našim dlhodobým 
partnerom, spoločnosti 
AutoSave, Malackým 
pohľadom ale i v spo-
lupráci so Sološníckym 
divadlom. Zásadným 
momentom však bola 
úspešnosť pri podávaní 
projektov. S finančnou 
podporou z Fondu na 
podporu umenia, s do-
táciou mesta Malacky 
pre oblasť kultúry, s 
podporou z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej 
schémy a s podporou 
Nadácie ZSE sme boli 
schopní zrealizovať nové 
predstavenie, odohrať 
ho na viacerých poduja-
tiach a postúpiť s ním aj 
na najvyššiu celoštátnu 
súťažnú prehliadku ne-
profesionálnych divadiel 

Belopotockého Mikuláš 
2021, ktorá by mala byť 
v novembri. Tešíme sa z 
mimoriadneho úspechu 
ale sme zároveň vďační 
za uvedenú podporu, 
je pre nás viac menej 
bytostná a v zásadnej 
miere ovplyvňuje našu 
existenciu.

Aj počas obmedzení 
sme dokázali fungovať 
tak, aby sme sa pripra-
vili aj na prednesové sú-
ťaže a na Hviezdoslavov 
Kubín postúpili až štyria 
recitátori: Kristína Reifo-
vá, Samuel Vrlák, Adam 
Albert a Denis Farkaš. V 
postupových kolách sme 
úspešne reprezentovali v 
každej kategórii. 

Poslednou výzvou 
bolo pre nás divadelné 
spracovanie poetickej 
predlohy Telo mlieka, 
s ktorým sme postúpili 
na Hviezdoslavov Ku-
bín. Postup bol pre nás 
rozpačitý najmä preto, 
že sme pre ochorenia 
nevedeli ponúknuť pre-
stavenie v pripravovanej 
kvalite. Každopádne, 
celé zoskupenie Stella 
Stupňanová, Karin Ma-
kytová, Táňa Šteffeko-
vá, Samuel Vrlák, Sveťo 

Mladý, Tomáš Kovaro-
vič, Matej a Neo Bumbe-
ra a špeciálne Kristína 
Reifová, Denis Farkaš a 
Matúš Klas sa pokúsili 
prvýkrát o poetické di-
vadlo, ktoré si budeme 
môcť pozrieť na podu-
jatí Noc divadiel 2021. 
Celoštátna prehliadka 
Hviezdoslavov Kubín, 
kam postúpili prednesá-
ri aj divadlo poézie Telo 
mlieka by sa malo usku-
točniť v októbri.

Dostalo sa nám aj po-
zvania účinkovať na me-
dzinárodnom festivale 
Amplión 2021 v Banskej 
Štiavnici. Ročník bol 
mimoriadne vydarený a 
mali sme možnosť vidieť 
netradičné vystúpenia 
umelcov napríklad z Ne-
mecka, Británie, Česka, 
Japonska. 

Odohrali sme pred-
stavenie pre materské 
škôlky Červená čiapočka 
v obsadení Katka Bódi, 
Katka Bašková, Michal 
Beňka a Marek Sivák. 
Marek sa pripravoval aj 
na súťažnú prehliadku 
Bratislavské metamor-
fózy 2021 s divadlom 
jedného herca ale ocho-
renie nám skrížilo plány. 

Paralelne vychádzali 
podcasty Milenials, kto-
ré tvoria naši herci „vo 
výslužbe“, ktorí študujú 
alebo pôsobia v zahrani-
čí, na akademickej pôde 
alebo v medzinárodných 
korporátoch. Epizódy sú 
skutočne zaujímavé a s 

veľkým záujmom ale i 
potešením ich sledujem. 
Projekt v slovenskej a 
anglickej verzii realizu-
je Denis Farkaš spolu 
s Karolínou a Kristí-
nou Reifovou, so Sárou 
Stupňanovou a Mirkou 
Sivákovou a s Denisom 
Šatanom.

September bol mesia-
com, v ktorom sa stretli 

termíny a prehliadky, 
ktoré boli v bežnom re-
žime v polročnom časo-
vom rozsahu. V októbri 
by sme mali cestovať na 
celoštátnu prehliadku 
Hviezdoslavov Kubín 
2021 do Dolného Kubína 
a odohrať predstavenie 
Išel Macek v okolitých 
dedinách. Zároveň na-
stupujeme do tvorivého 
skúškového obdobia v 
štyroch vekových skupi-
nách v týždňových inter-
valoch.

Tak by sme mohli v 
krátkosti zrekapitulovať 
posledné tri mesiace. 

Krátky prehľad by ale 
nebol úplný, ak by som 
nespomenula láskavosť 
momentov spolunažíva-
nia Mackovej rodiny, v 
pekných vzťahoch Mac-
kovcov - Škrhovcov ku 
svojim divadelným de-
ťom nielen v divadle ale 
i pri chutných posede-
niach, na ktoré Škrhovci 
deti pozvali. Nechýbali 
dobroty a tradične sme 
sa aj dobre zabávali. S 
Fredym Swanom, s na-
šim hosťujúcim tútorom, 
sme to potiahli nielen 
pri prednesových kon-

zultáciách ale spoločne 
sme prvýkrat režírovali, 
za čo som veľmi vďačná. 
Dojímavé ďakujeme sme 
adresovali aj pani Alen-
ke Gajarskej, ktorá nám 
nezištne ušila dvanásť 
kostýmov. Výtvarne sa 
na kostýmoch podieľala 
Rózi Habová a musím 
prezradiť, že ich mal 
možnosť vidieť kostýmo-

vý výtvarník Peter Ča-
necký, ktorý pôsobí aj v 
„národnom“ a výtvarné 
uchopenie našej Rózi sa 
mu veľmi páčilo. Prvý-
krát sme mali možnosť 
konzultovať aj s profíkmi 
Mgr. art. Máriou Kecske-
sovou a s Mgr. art. Ro-
manom Anderlem vďaka 
Denisovi Farkašovi, kto-
rý ako pedagóg VŠMU 
spoluprácu s kolegami 
sprostredkoval. Bolo to 
pre mňa mimoriadne in-
špiratívne. Opäť sme sa 
mohli oprieť o Máriu Ma-
rekovú a Petra Holenku 
pri návrhoch a realizácii 
printov. Rasťo Král nám 
zhudobnil krásne texty 
piesní Stana Bellana, 
mladým vytvoril zvučky 
na podcast ale podržal 
aj pri predstavení Telo 
mlieka. Nič z tohto by 
nám však nebolo platné, 
keby Stano Bellan opäť 
nenapísal krásny scenár, 
ktorého láskavá múdrosť 
a jadrný záhorácky hu-
mor bude prinášať jedi-
nečný divácky zážitok.

Zdá sa, že máme za se-
bou ďalšiu sezónu a pred 
sebou neistých pár me-
siacov. Čokoľvek je pred 

nami neisté a otvorené 
vnímam pri pocite prí-
tomnosti spomínaných 
blízkych ľudí, partnerov  
a podporovateľov, ako 
príležitosť. Ďakujeme.

Beina Reifová
Divadlo FALANGÍR

Foto: Roman Zatlukal, 

MOSka
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» Predám 200 l oceľové 
sudy s uzáverom, na vodu 
alebo obilie, Malacky.Tel. 
0903406475

RÔZNE - INÉ 14
» Hľadám opatrovateľ-
ku k staršej žene.Tel. 
0905649603
» Kúpim prázdne PB bomby 
0905 387 063

HĽADÁM PRÁCU 15
» Vypomôžem v domácnos-
ti dôchodcom v Malackách.
Tel. 0902591330

ZOZNÁMENIA 16
» ŤZP42 HĽADÁ ŽENU DO 
55R. 0944023252 

Milá naša mamička, babka 
a prababka Emília Vallová, 
želáme Vám všetko najlep-
šie k Vašim krásnym 90. 
narodeninám, ktoré oslá-
vite 1. novembra 2021. Veľa 
spokojnosti, lásky a zdravia 
prajú deti, vnúčatá a prav-
núčatá.

Občianska
riadková
inzercia

BLAHOŽELANIA

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.

0908 979 469

INZERCIA
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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 
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0901 714 410

balené po  25 kg na zimné 
uskladnenie

s dovozom k vám domov

PREDÁM

KVALITNÉ ZEMIAKY

0,70 € za kg
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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE

• DOMOV A BYTOV

• MAĽOVANIE

• STIERKOVANIE

• SADROKARTÓN

• ZATEPĽOVANIE

• DOMOV A BYTOV

• ELEKTRO A VODO

• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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» 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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NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY

Nová ul. 39
e-mail: office@e-manag.sk

rodné listy, vysvedčenia, register
trestov, technické preukazy... iné
úradné doklady

23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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4kfkservis1@zoznam.sk       0948 155 452 • 0903 033 862       www.kfkservis.sk

JESENNÁ AKCIAJESENNÁ AKCIA

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

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

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

• plochých striech

• základov budov,

  terás, balkónov

Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk
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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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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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DREVENÉ BRIKETY

Studienka 29, 0905 496 263S

valcové od 200 € + DPH / 960 kg

tehlové od 210 € + DPH / 960 kg

0908 979 469

0905 859 679

VIZITKY
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Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

Kontakt: 0915 973 529

SERVISNÝ TECHNIK
vodičský preukaz skupiny B

stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru

nástupný plat 900 EUR brutto

(po zaškolení 1100 EUR brutto)
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Rakúska firma ponúka prácu

roznos letákov a novín
vo Viedni

Info v slov. jazyku: 
A. Fratrik
mail: filiale03@feibra.at
tel.: +43 676 838 84650
(po-pia 8:00 - 16:00 h)
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Hľadáte prácu? Pridajte sa k nám.
Ponúkame voľné pracovné miesto

na pozíciu UPRATOVAČKA
v Autopriemyselnom parku Lozorno. Práca 

od pondelka do piatka na rannú a poobednú
zmenu. Nástupný plat je od 550 € ne�o. 
Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:

pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.

Viac info na tel: 0918 445 908

E M P R E S - I N

miesto: Brandys nad Labem, ČR
plat: od 30 000 Kč.
možnosť nadčasov
týždenné zálohy
nástupný bonus 5 000 Kč
ubytovanie a doprava zabezpečená
možnosť zabezpečiť alebo obnoviť preukaz na VZV

Tel: 0919 496 491 I Mail: info@empres.sk

Hľadáme 

VODIČOV NA VZV, 

práca v skladoch
8
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HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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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 
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1SERVIS A OPRAVY

tel.: 0917 977 2350905 859 679

INZERCIA
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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|

3
2
-0
1
3
7

9
9
-1
4
3

1
0
-0
1
9
4

www.spie-elektrovod.sk

Ak máte skúsenosti s opravou a údržbou strojov, zariadení, 

motorových vozidiel, drobných motorových vozidiel, 

elektrických častí strojov a hydrauliky pošlite nám svoj 

životopis na email: zivotopis@elvba.sk

Mzda: 1100 € brutto (až do 1250 €)

Hľadáme
MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

V STUPAVE

hlavný pracovný pomer
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CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave

prijme do pracovného pomeru

Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď

Podmienky: možnosť zárobku 1495 €,
preplácanie nadčasov, jednozmenná

prevádzka pondelok až piatok,
zamestnanecké zľavy v sieti Möbelix

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

VODIČA �MIÓNU
na preskladňovanie tovaru 

- nábytok a bytové doplnky v rámci
centrálneho skladu a v rámci Slovenska
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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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BRIGÁDA V BA IHNEĎ

   (Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz vieme vybaviť )
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok 

BEZ UBYTOVANIA NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

-  pomocné práce v logistike BA  ►4,60  € / hod. (brutto) len muži 

-  pomocné práce v tlačiarni BA  ►4,00 € / hod.  (brutto) muži + ženy

- manipulačné práce v sklade BA  ► 5,80 € / hod. (brutto) muži + ženy
1
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0901 714 410

Ponúkam voľné
pracovné miesto

v Stupave

900 € bru�o + odmeny

automechanika

Mzda
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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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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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