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Týždenne do 27 450 domácností

Iba taký tichý čas...

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

iba 17.

16-0010

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

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

PORADENSTVO // 0905 450 583 // MA
• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

HĹBKOVÉ
10-0004

www.cistyodpad.sk

Karol Mikláš

TEPOVANIE

OTVORENÉ:

www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10
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10-0164

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
10-0059

0917 568 470

16-0044

ing. kubaška

NONSTOP
0908 151 982

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

MASÁŽE

Po-So: 9-19, Ne: 10-19

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

ROZVOZ ZDARMA!

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

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

KANALIZÁCIA?

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

12:30 – 14:00 h

Sudové
é
vé
ov
šo
a fľaš
víno
MÁME OTVORENÉ! od 1,30

UPCHATÝ
ODPAD?

MALACKY, Kozia 46/B

7:30 – 11:45 h, 14:00 – 16:30 h

10-0134

NOVINKA

VARENÉ
OU
VÍNO SO-18SEB
.12.

NON STOP

KRMIVÁ

PCR TEST • CENA: 39 €
PONDELOK – NEDEĽA

HOLISTICKÁ DIAGNOSTIKA

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

AG TEST • CENA: 9 €
PONDELOK – NEDEĽA

10-0226

TESTOVANIE
V STUPAVE Hlavná ul. 27
ANTIGÉNOVÉ a PCR TESTOVANIE

52-0012-1

Už aj tá hnusná pandémia akosi
ustupuje - v Českej republike, podľa tamojšej hlavnej hygieničky.
Nejak mi do toho času nezapadajú
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa
navzájom, ktorého sme svedkami v televíznom vysielaní. Za mojich detských
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie
podobné nezabudnuteľné skvosty.
Dnes počúvame primitívne nadávky
z úst primitívov. V advente. Pripomínam. A pripomínam to zámerne. Mnohí
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou
nosia veľké transparenty, majúce zdôrazniť, že ich v rukách držia tí najlepší,
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spoveď očistí všetko.
Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa
mnohí z nás v tomto období chystajú, je
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.
Na internete je možné nájsť naozaj
takmer všetko. Často na ňom hľadám to,

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia
milosť nepôsobí len prostredníctvom
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky:
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa,
kto menej miluje, tomu sa menej odpúšťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich
najmenších bratov, mne ste to urobili.
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom. Láska zakrýva
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srdcia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“
Z toho mi logicky vyplýva, že z
človeka by nemala tiecť nenávisť voči
všetkému a každému, človek by nemal
milovať predovšetkým sám seba, človek
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči,
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z našich slovníkov, vytlačil ho výraz straník,
stranícky šéf.
Ak nechcem byť nenávidený, musím skúsiť prestať
nenávidieť. Inak to naozaj
nejde. Aj keď si to daktorí
myslia.
Krásny
pokojný,
tichý a pokorný advent, vážení čitatelia

10-0029

Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už
zaznela aj stará klasika (v češtine
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja,
stíšenia, vstúpenia do seba.

HLAVU HORE / SLUŽBY
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Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Stupava, Borinka, Marianka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník,
Sološnica, Studienka, Suchohrad,
Závod, Zohor

Malacky

Stupava

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
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

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

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

Týždenne do 25 500 domácností

Posledné číslo novín v roku 2021 vyjde
17. decembra 2021.
Prvé číslo novín v roku 2022 vyjde
7. januára 2022.

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

na Slovensku

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

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

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

0904 466 799
10-0040

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
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NAJLACNEJŠÍ

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

0911 566 799

MALACKO

K A M E N Á R ST VO

BENÁTSKE
STIERKY

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

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

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

Info: 0902 419 329, e-mail: m.ertl@jsb.sk

75-108

INZERCIA
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

16-0207

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

10-0024

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Kedysi chlapi chrabro bojovali za svoje s počítačom. Ich šéf sa rád predvádza s
ideály a za svoju česť v súbojoch s me- fašistickými kódmi, ale pred súdom začom v ruke. Dnes bojujú zbabelí chlapi piera a hovorí, že tie čísla nič neznamehysterickými výkrikmi a nadávkami najú. Obvinia mafiánov za ich zločiny a
oni chcú zbabelo hodiť vinu na svojich
ukrytí za obrazovkou počítača.
mŕtvych kumpánov. Zbabelí manažéri
Alebo blázni bez rúška v obchode. si radi privlastňujú výsledky druhých a
Kedysi odvážni chlapi bránili bezbran- svoje zlyhania hádžu na svojich nevinné ženy, dnes na ne zbabelo útočia. Sme ných spolupracovníkov.
Kde sú tí chrabrí rytieri, mušketieri a
zbabelí k svojim nedostatkom a agresívni
k druhým. Zbabelci v politike nemajú od- skutoční chlapi s odvahou? Prečo sa bovahu povedať občanom pravdu a začať re- jíme povedať pravdu, priznať si chybu a
formovať krajinu. Tak hovoria to, čo chce zlyhanie a nechceme bojovať s presilou?
dav voličov počuť. Len aby získali jeho
Zvykli sme si na odmeny bez námahy
hlas. Zbabelí manželia utekajú od svojich a obety. Chceme mať všetko a hneď, ale
rodín, keď príde vážny problém. Jedného bojíme sa riskovať. Konfucius pred vyše
zbabelého chlapa som videl nedávno v 2500 rokmi povedal: „Vedieť, čo je správakcii. Opustil svoju manželku a dcérku a ne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“
vyháňa ich z domu, ktorý spoločne postaNájdime odvahu hovoriť pravdu, nevili. Najskôr im vypol vodu a odmontoval buďme populistami, ktorí sa chcú všetvaňu, neskôr odniesol kotol. Tento sebec- kým zapáčiť. Postavme
ký zbabelec vyháňa svoju manželku a sa za chudobných,
dcéru do mrazu na ulicu, aby si do domu slabých a utláčaných.
mohol nasťahovať mladú milenku.
Buďme
odvážni
Kde sú tie časy, keď chlapi hovori- priznať sa, že sme
li pravdu a pozerali sa do očí. Za svoju omylní, hriešni a často
pravdu a česť dokázali odvážne bojo- bezmocní. Zbabelec
stovať a obetovať aj to najcennejšie. Fašisti umiera
urážajú ľudí na internete a keď ich pred- krát, hrdina
volajú na políciu, tak zbabelo klamú, že iba raz.
to neboli oni, veď ani nevedia pracovať
» Ján Košturiak

Regenerácia trakčných
batérií

FOTOVOLTIKA
montáž fotovoltických panelov - nemecká kvalita - atraktívny dizajn
Doprajte si vianočný darček
ešte za tohtoročné ceny

0910 111 100 / 0905 744 062

Využite
možnosť
objednania ešte
do konca roka
- montáž
2022

Priamo vo vašej firme

Od 1.1.2022
navýšenie cien

o 25%

www.klimatizacia.info
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HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

16-0015

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

16-0034

Redakcia:

Zbabelí chlapi

94-0101

MALACKO
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33-0098

MALACKO
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Kontroly
cez víkendy na hraniciach

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

Počas nasledujúcich víkendov bude ným potvrdením. Nezaočkované osoby
polícia na hraniciach s Rakúskom, musia absolvovať po vstupe do krajiny
Maďarskom, Poľskom a Českom vy- karanténu. Tú možno ukončiť pri jej
bezpríznakovom priebehu dovŕšením
konávať osobité cielené kontroly.
desiateho dňa izolácie alebo obdržaZamerané budú na dodržiavanie ním negatívneho výsledku RT-PCR teskaranténnych povinností cestujúcich tu na ochorenie COVID-19. Test je možvstupujúcich na územie SR. Informo- né vykonať najskôr v piaty deň izolácie.
vala o tom hovorkyňa Prezídia PZ De- „Osoby spadajúce pod niektorú výnimnisa Bárdyová. Naďalej na hraniciach ku z nariadenej izolácie sú povinné pri
pokračujú aj náhodné kontroly.
kontrole preukázať splnenie všetkých
Cielené kontroly majú byť v sobo- podmienok pre danú výnimku,“ dopltu 11. decembra a 18. decembra. „Tieto nila hovorkyňa Bárdyová.
kontroly budú zamerané na striktné
Polícia tiež upozornila, že bez výdodržiavanie povinností osôb ulože- nimky musia karanténu absolvovať
ných vyhláškou Úradu verejného zdra- všetky osoby, ktoré v posledných 14
votníctva SR, ktorou sa nariaďujú opat- dňoch navštívili Juhoafrickú repubrenia pri ohrození verejného zdravia ku liku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho,
karanténnym povinnostiam osôb po Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izravstupe na územie Slovenskej republi- el, Hongkong alebo Seychely.
ky,“ informovala hovorkyňa.
Polícia pripomína, že každá osoba
nad 12 rokov a dvoch mesiacov, okrem
výnimiek, je povinná registrovať sa na
webe http://korona.gov.sk/ehranica a
to najneskôr bezprostredne pri vstupe
ma Slovensko.
Kompletne zaočkované osoby sú
povinné preukázať tento status plat» red

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem 1-posteľovú
izbu v Ma, cena 150 € / mes
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187
» V centre Ma dám do dlhodobého prenájmu 2-izb
zariadený byt v rod. dome,
samost. vchod z ulice, dvor,
vhodný pre 1 - 2 zamestnané osoby.Tel. 0910190666
DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY - PREDAJ

06

06 POZEMKY / predaj

» Predám pozemok v Skalici-lokalita Psíky,cca 100 m
od mest.búdy,plocha 1349
m2,šírka cca 13,70 m,RK nevolať.Tel:0949 801 029
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

» 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 1-izb byt v Ma
Stupavská ul. za 1-izbový v
centre Ma.Tel. 0949240094
STAVBA

08

08 STAVBA

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

ZĽAVAEZ
ER

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

Kto Vás mal naozaj rád,
len ťažko môže zabudnúť.
Odišli ste, niet Vás medzi nami,
no v našich spomienkach
ste stále s nami.

Dňa 17. decembra 2021
si pripomíname
nedožitých 90 rokov
našej drahej

Dňa 19. 12. 2021 si pripomíname 20. výročie, čo nás navždy opustili
naši milovaní synovia

JOZEFÍNY SEDLÁČKOVEJ
rod. Šimkovej z Malaciek.

RADOSLAV ISER

a PETER NOCIAR
z Veľkých Levár.
Za tichú spomienku ďakujú a s láskou spomínajú rodičia, bratia,
starenka, celá ostatná rodina, priatelia a známi.

» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Frézovanie

S láskou a úctou spomínajú deti, vnúčatá,
pravnúčatá a celá rodina.
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.

10-0228

03

OBKLADY A DLAŽBY

09

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

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám pšenicu a jačmeň,
cena 24 € / 1 q, M. Cauner,
Kostolište 152, Tel. 0911 206
783.Tel. 0908151966
» Predám pšenicu, kŕmnu
mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám čínske kačice,
králiky Nitran, ZDR. Wtm vlnitá.Tel. 0904323771
» Predám šteňatá jazvečíka, čínske kačice biele,
kamerunské kozičky, cena
dohodou.Tel. 0917466935
» Predám pšenicu a jačmeň.Tel. 0902127914

0907 721 667, Malacky

16-0017

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

A J E TO !
» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
ŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
KIET
» RUČNÉ OMIETANIE
NIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE
16-0001

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 hore.
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0903 150 740, 0905 4700264
264

16-0011

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

10-0231

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

10-0007

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

41-98

NAŠA BEZPEČNOSŤ / SPOMIENKY, SLUŽBY

4

SLUŽBY

5

10-0003

MALACKO

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

SUPER CENY
od 99 €/t
od 190 €/t

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

41-09

rttrade@rttrade.sk

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

16-0003

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

16-0189

449 €

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

41-05

1500

2300

1500

1500

399 €

10% ZĽAVA
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SLUŽBY

6

11

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU

15

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA

16

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

63-123

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

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.

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
00-0000

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

Chcete si
podať
inzerát?

63-10

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

ZIMNÁ AKCIA

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862

www.kfkservis.sk

16-0204

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

www.bdproﬁx.sk

PREDAJŇA A PARKOVANIE
V AREÁLI BÝVALÉHO AGROSTAVU
MA21-49 strana -
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cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

É
OTVOLKRAEdN
o PIATKA

od PONDE 16 :00 hod
07:45 A
PRESTÁVK
OBEDOVÁ 2:30 hod
12:00 - 1

32-0057-10

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
ceny
• železiarstvo
é
r
b
o
d +
• elektronáradie
mové
é
l
b
o
r
• pletivá, rebríky
bezp rkovanie
pa
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

SLUŽBY
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10-0230

MALACKO
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SLUŽBY
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Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

ČAS NA
É
VIANOČNÉ
DARČEKY

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

• 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

A
KVALITA Z
ROZUMNÚ
CENU

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.

16-0087

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

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2

AKCIA- 20% zľava

časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

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 !

www.metiron.sk

MA21-49 strana -
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16-0127

Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00
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Bezpečná dovolenka
v krajine polmesiaca
rajina polmesiaca či dvoch
kontinentov. Až šestnásťkrát väčšia ako Slovensko. Na
každom rohu dýcha orientom.
Turecko. Aj najobľúbenejšiu destináciu dovolenkárov v prvej vlne
potrápila pandémia. Ľudia, pre
ktorých je cestovný ruch živobytím nezaháľali a vzali situáciu
do vlastných rúk. Vďaka vakcíne
a dodržiavaniu opatrení idú svetu príkladom a vedia turistom
zaručiť bezpečnú dovolenku.
Spolu s cestovnou kanceláriou
Hydrotour sme krajinu navštívili
a sami zistili ako to tam funguje.

K

Najčítanejšie regionálne noviny

špeciálny certifikát bezpečnosti.
Získať ho ale nie je med lízať. Ako
nám na mieste vysvetlila manažérka kvality hotelovej siete
Trendy Gülay Güleç, splniť musia
až 150 kritérií. V hoteli majú 440
zamestnancov. Všetci musia byť
zaočkovaní. „Okrem jedného,
ktorý má zdravotné problémy.
Ten sa ale musí testovať PCR
testom každých sedem dní,“ povedala. Tu to ale nekončí. „Monitorujeme aj stav v rodinách zamestnancov a aj ich testujeme,“
dodala.

Úchvatný let za zážitkami

S dokladom o plnom očkovaní
sme nasadali do lietadla. Kto
ho nemal, mal PCR test. Smer
Turecko. Zamestnanci letísk
i posádky lietadiel - všetci povinne očkovaní. Letušky po
každom lete navyše testované PCR testami. Jednoducho
povedané, čakal nás bezpečný
let za krásnymi plážami, kvalitnými službami, dobrým jedlom
a orientom.

Bez certifikátu = bez turistov
Hneď po prílete sa dozvedáme.
Každý hotel, ktorý chce turistov privítať musí mať takzvaný

MA21-49 strana -

Špičková gastronómia

Pred ubytovaním hosť vypĺňa
formulár. Súhlasí tiež s tým, že
v prípade nákazy ostane v hotelovej karanténe. Turecko je
známe svojou špičkovou gastronómiou. Nejeden gurmán si
tu príde na svoje. Pripraviť o ňu
hostí? Nehrozí. Šikovne to vymysleli aj v tomto smere. Jedlo vyložené za sklom. Na to, čo
vám padne do oka, len ukážete
prstom a čašník v rukaviciach
a s respirátorom vám jedlo naberie. Mehmet Karaaslan, ktorý

10

pôsobí ako šéfkuchár v hoteli v Antalyi upozornil na to, že
všetkých zamestnancov preškolili, aby vedeli s jedlom bezpečne
narábať a podávať ho hosťom.

Keď sa chce, všetko sa dá

Ako povedal generálny riaditeľ cestovnej kancelárie Hydrotour Mikuláš Milko, krajiny ako
Turecko, Cyprus a Omán cestovný ruch nestopli. Ukazujú svetu,
že s vírusom sa dá úspešne bojovať. „Dodržiavanie opatrení
má pozitívny vplyv na ekonomiku. Cestovný ruch v týchto
krajinách namiesto toho, aby si
pýtal peniaze, ich nosí do štátneho rozpočtu,“ hovorí. Ako dodal, ľudia sa tu jednoducho učia
s covidom žiť. Dovolenkári vďaka
tomu o nič neprichádzajú. „Sú
obslúžení presne tak kvalitne,
ako boli zvyknutí.“ V poslednej
dobe sa ukazuje, že najlepším
únikom pred covidom je práve
únik do krajín, v ktorých je teplo. Leto majú radi aj v CK Hydrotour. Spustili predaj zájazdov
na Leto 2022 - Ultra top first
moment. Využite najlepšie ceny
pobytov a začnite sa tešiť na
leto už teraz.

SLUŽBY
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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
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33-0101

MALACKO
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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

36-0002

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

PONUKA PRÁCE VODIČA

Info: 0948 427 428

16-0239

JIT (práca na zmeny)
MKD (kolečká SK-D, víkend doma)
Mzda 623 € brutto + variabilná zložka
(netto 1800 – 2100 €) // Zálohy










   

 





  

10-0234

  
 
  
     

63-06

09-111

MALACKO
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ZAMESTNANIE

OPERÁTOR
VÝROBY

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

šikovných a spoľahlivých ľudí do ﬁrmy
s výrobou technického skla na TPP na pozíciu

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

upratovačka

- ubytovanie
zabezpečené

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Pracuje sa pondelok až piatok na rannú
a poobednú zmenu.
Upratujú sa kancelárie a výrobné priestory.
+420 702 193 121

BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA ►5,00 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA ►4,00 € / hod. (brutto) muži + ženy
(+ príplatky za noc, víkend a sviatok)
- manipulačné práce v sklade BA ► 5,80 € / hod. (brutto) muži + ženy
(prax na NZV, potravinársky preukaz)

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Práca je pondelok až piatok
na rannú zmenu.
Miesto výkonu práce - Bratislava Dúbravka
Mzda: 730,- € v čistom
Viac info na tel: 0917 761 637

Staničná 12, 900 51 Zohor

HĽADÁME VODIČA

Výročia a udalosti
prvý riadený motorový let lietadla bratov
Wrightovcov

17. decembra 1903

32-0176

BEZ UBYTOVANIA

L-TRANS Logistics s.r.o.

upratovač vonkajších priestorov

10-0057

0800 500 091

85_0966

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

(vodičský preukaz C, E)

na SK - PREPRAVY
mzda 1000 € -1300 €/netto
na EU - PREPRAVY
mzda 1600 € - 2000 €/netto

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom
priemysle prijme s nástupom ihneď:

HĽADÁME
VODIČA

Kontakt: 0917 792 798

• OPERÁTOR /-KA NA MONTÁŽNEJ LINKE
• KONTROLÓR

dodávky v EÚ
Nástup ihneď
Mzda
1400 – 2000 €

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

• VODIČ "B", "T"

Priemerná mzda 1.450,- € brutto

PRÁCA NA ŽL • Miesto výkonu práce: APP Lozorno

• VODIČ "C"

Bližšie informácie telefonicky: 0911 226 166, 034/778 20 90 alebo osobne
Radlinského 23, Malacky 90101, v čase po – pia 8:00-12:00 / 12:30 – 16:00
oﬃce@ttcontrols.sk, www.ttcontrols.sk

Priemerná mzda 1.700,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
16-0241

10-0220

36-0002

145 KČ/ NETTO HODINA

0917 330 383
jume@jume.sk

SBS GUARDING s. r. o.

Spoločnosť Proper Group
hľadá

10-0232

HRADEC KRÁLOVE

Najčítanejšie regionálne noviny

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

94-0047

14

U nás si zarobíte !
Nielen pred Vianocami,
ale aj cez lockdown.
Najširšia ponuka práce a brigád.
Práca na TPP, dohodu aj živnosť.
Týždenné vyplácanie a ďalšie benefity ...
+421 903 702 333
Presvedčte
sa sami

www.proplusco.sk

MA21-49 strana -

14

benzoix - freepik.com
32-0010-9

info@proplusco.sk

ZAMESTNANIE

MALACKO
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PRIDAJTE SA
K NÁM!
HĽADÁME SESTRU DO NAŠEJ
NEMOCNICE V MALACKÁCH
SESTRA
• náborový
• mzda

príspevok 1 000 €

od 1008 – 1246 € (podľa dosiahnutého vzdelania)

• mzdové

zvýhodnenie za prácu v sťaženom prostredí, za nočnú prácu, prácu
v sobotu, nedeľu a vo sviatok

• možnosť

výberu oddelenia podľa preferencií: interné, geriatrické,
chirurgické, OAIM

ČO VÁM PONÚKAME?
• Naberiete cenné skúsenosti vo svojom odbore
• Za super cenu vás ubytujeme v nemocničnej ubytovni
• Vy a Vaši najbližší dostanú zľavu pri platenej zdravotnej
starostlivosti
• Lepšie ceny v nemocničnej lekárni
• Pri pracovnom a životnom jubileu dostanete odmenu
• Prispejeme vám na DDS
• Kartu MultiSport, nech ste stále ﬁt
• METRO kartu pre lepšie nákupy
KTO SME?
Našich 400 zamestnancov sa stará o takmer 100 000
obyvateľov v regióne. Máme päť lôžkových oddelení,
desiatky odborných ambulancií, špičkové očné centrum a
venujeme sa inovatívnej liečbe kmeňovými bunkami.
Tak čo, pridáte sa k nám?
Ozvite sa nám na:

veronika.arpasova@medirexgroup.sk
Viac info na:
80-0072

bit.ly/sestramalacky

MA21-49 strana -
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47-001

19 ROKOV NA TRHU

32-0128

e-mail: velcon@velcon.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
t v decembri výrazná zľava z poplatku!
t 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
t zarobte si pred Vianocami alebo

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

dvojnásobne cez Vianoce!

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

www.aiw.sk

MA21-49 strana -

0800 24 24 44
Facebook: aiwsk
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32-001-9

37-178

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

