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Týždenne do 27 450 domácností

Maloobchod
Veľkoobchod

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ING. KUBAŠKA

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

• UPRATOVANIE
• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

0908 437 079

16-0022

„Jájistov“ je okolo nás veľa. Spravidla si z každého z nás vezmú iba to,
čo potrebujú oni, no „odplata“, či odmena za to neprichádza žiadna. Proste,
berú si z každého človeka to, čo vyhovuje im a je prospešné im. Berú si vaše
vedomosti, vašich priateľov, vaše kontakty, často váš čas a ochotu a narábajú
s tým ako s vlastným majetkom, výlučne vo vlastný prospech. Sú aj takí, ktorí
si bez okolkov vezmú vaše peniaze a na
polícii to obhájia tým, že „veď to nebolo
úmyselné a dokáž mi úmysel“. Trestný
čin je totiž úmyselný čin. Čo je neúmyselné, to je dovolené, aspoň podľa nášho trestného poriadku. Ale, povieme
si, kašľať na peniaze, v živote sú aj iné,
oveľa dôležitejšie hodnoty. „Jájistom“
sa to nepokúšajte vysvetliť, odmietajú
pochopiť. V živote sú na svete iba oni a
všetci ostatní pre nich.
Čím viac takýchto ľudí okolo seba
naviažete – práve vašou ochotou, láskavosťou, ústretovosťou, tým viac sa
váš život bude stávať bezútešným,

temným, zúfalým, až kým vás úplne
nevycicajú, ako upíri. Bezcitne, chladnokrvne. A potom vás odhodia a nájdu
si nový objekt svojho parazitizmu.
Toľko na dlhší úvod a teraz priamo
ku kratšiemu záveru. Dávajte si pozor
na to, ako narábate s vlastnou dôverou, buďte obozretní, ak vás zrazu má
niekto podozrivo „veľmi rád“, ak sa z
jeho strany sypú k vám milé slová ako
„šuter“ z korby nákladniaka. A najmä
si všímajte a pamätajte, ako takíto ľudia reagujú, keď naznačíte, že práve
vy potrebujete s niečím pomôcť, poradiť, vybaviť, zariadiť. Obvykle zrazu
nemajú čas, majú milión povinností,
veď viete, „život nie je ľahký a treba sa
obracať“.
V priateľstve nedominuje kvantita,
ale kvalita. A pozor, v modernom svete
to platí aj pre sociálne siete. A najmä.
Tam vás vaši „priatelia“
dokážu dostať do takých
malérov, že sa z nich
budete hrabať do konca
života. Takže – nech žijú
priatelia, ale iba takí,
ktorí v rovnováhe
berú i dávajú.
Všetko dobré –

52-0005-1

Pekný, už februárový týždeň, vážení čitatelia. A prepáčte český titulok
– názov známej pesničky skupiny
Olympic. V dlhšom tvare znie „Já,
já, já, jenom já“.

16-0021

„Já“

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

Široký výber

kupón na nákup

ZĽAVA 10%
VYBER SI SVOJU BATÉRIU
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ROZVOZ ZDARMA!

KRMIVÁ

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

MALACKY, Kozia 46/B

1

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

10-0015

kúpeľňové štúdio
zariadenie kúpeľne
od A po Z

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

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

16-0008

vodovodných batérií
obkladov a dlažieb

SLUŽBY

2
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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INZERCIA

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

slovenský výrobca
22-ročná tradícia

www.annastudio.sk

ZÁCLONY
A DEKORAČNÉ
LÁTKY

otvára
m
7. 2. 20 e
22

40–70%

8 rokov záruka

Akcia sa vzťahuje len na vybraný
tovar a do vypredania zásob

ZDARMA

Malacky, Zámocká 1 (Hotel Atrium), tel.: 0903 272 432

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

vstavaná rúra v hodnote 429 €
a graﬁcký návrh

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP
10-0034

Malacky, Ľ. Zúbka 2

Malacky

10-0031

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

nové kuchynské a interiérové štúdio

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

16-0010

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

Stupava

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

ZĽAVY
AŽ DO 30 %

na všetky
kamenárske
práce

Pri objednaní
kompletného pomníka

www.elektrabs.sk
0903 633 586

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.
0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

10-0028

Západné Slovensko

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–122

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

0905 859 679

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

UPCHATÝ
ODPAD?

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

KANALIZÁCIA?

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

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
16-0020

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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www.cistyodpad.sk

10-0004

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

ELEKTROINŠTALÁCIE
A REVÍZIE

10-0018

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

SLUŽBY

3

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

16-0004

i

E
K
U
E
N
M
O
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10-0009

MALACKO
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SPOMIENKY, SLUŽBY

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim babetu, starú
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim do zbierky staré neplatné CS technické preukazy auto-moto.0940086855
» KÚPIM STARÝ PIONIER
JAWA 05,JAWA 20,JAWA
21,MUSTANG,MOPED STADION,JAWA 90 SIMSON
ENDURO ELECTRONIC AJ POKAZENÉ,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

03

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Dám do prenájmu 3-izb
byt v Ma, + kuchyňa, komora, jedáleň, veľká kúpeľňa,
2x balkón, čiastočne zariadený, samost.energie.Tel.
0905320880

MAREKA MATLOVIČA

Ďakujeme za odprevadenie na poslednej
ceste, za prejavy účasti a kvetinové dary.

z Malaciek.

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

0907 721 667, Malacky

0902 272 708

Dňa 9. februára 2022 si pripomíname
nedožité 80. narodeniny nášho drahého

EDUARDA PAVLÍKA
z Malaciek.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia
s rodinami, ostatná rodina, priatelia a známi.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku spolu s nami.

Zostalo ticho po Tebe.
Tichá noc klope na dvere
a moje ticho tiché je.

V mesiaci február si pripomíname výročie
úmrtia našich rodičov z Veľkých Levár.
Dňa 12. februára uplynú 3 roky,
čo nás opustila mama
AMÁLIA STAŠKOVÁ,
rod. Kovačovská.
Dňa 22. februára je tomu 29 rokov,
čo nás opustil otec
DOMINIK STAŠEK.
S láskou a úctou spomínajú deti Oľga, Miroslav
a Jozef s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

16-0011

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie
domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac
za prijateľné ceny

Srdcia im dotĺkli, odišli navždy.

Sú slová, ktoré si už
nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré
stále spomíname...

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

To, že sa rana zahojí
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostáva
a tiché spomínanie.

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

Všetci, čo ste nezabudli, spomínajte
s nami. Dňa 12. 2. 2021 nás navždy
opustil náš manžel, otec, dedko, pradedko

FRANTIŠEK HAFFNER

Dňa 7. 2. 2022 si pripomíname
smutné 13. výročie úmrtia

z Lozorna.

JOZEFA KUDLIČKU
Smútiaca rodina Haﬀnerová
10-0045

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám starú tehlu
značkovú,
Malacky.Tel.
0915957746

16-0026

S láskou spomínajú rodičia, brat
Juraj s rodinou a ostatná rodina.

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Mladý pár hľadá na kúpu
jedno izbový byt alebo
garsónku v Malackách. Tel.
kontakt: 0904593434
» Kúpim dom v okrese do
65000,- 0949375038
» Kúpim byt do 85000,0910539635

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
16-0015

z Malaciek.

Výročia a udalosti
do platnosti vstúpila nová slovenská
mena – slovenská koruna.

8. februára 1993

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

z Gajar.

www.hydroizolacie-senica.sk

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia
a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

MA22-05 strana -
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63-09

01 AUTO-MOTO / predaj

TONKA SILEROVÁ

S láskou a úctou spomínajú
dcéra Xénia a syn Viťo s rodinami.

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Dňa 6. 2. 2022 si pripomenieme
nedožitých 30 rokov nášho syna

10-0046

Dňa 11. 2. 2022 si pripomíname 7 rokov, čo nás navždy opustil Peter Baláž z
Veľkých Levár. S láskou a
úctou spomína manželka
Rozália, synovia Marcel
s manželkou,
Boris, Pavel, vnučky Diana,
Sofia a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu,
prosím tichú spomienku.

V hlbokom zármutku oznamujeme
príbuzným a známym, že dňa 24. 01. 2022
nás navždy opustila naša drahá maminka

Priamo vo vašej firme

16-0019

Dňa 6. 2. 2022
si pripomenieme 1. výročie,
čo nás navždy opustila
Veronika Bayerová z Perneka. Spomína rodina.

Regenerácia trakčných
batérií

Tých, ktorých sme
milovali, neodchádzajú...
Každý deň sú s nami stále
Našim srdciam
veľmi chýbajú...

10-0044

SPOMIENKY

Neúprosný osud
to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov
a spomienky nám
ponechal...

10-0042

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

52-0009

4

SLUŽBY

MALACKO
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VYUŽITE NAŠU PONUKU

41-16

od 102 €/t
od 260 €/t
od 195 €/t

75-17

KÚPIM MALOTRAKTOR
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák
Tel: 0950 735 425

Frézovanie

komínov
10-0008

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

ZĽAVAEZ

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

10-0010

NA NER

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

AKCIA- 20% zľava
63-14

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

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 !

Výročia a udalosti
premiéra operety Zem úsmevov od Franza
Lehára.

16-0006

41-02

9. februára 1923
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Občianska
riadková
inzercia

OZNÁMENIE

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám pšenicu a jačmeň, cena 1 q / 24 €,
M. Cauner, Kostolište č.
152. Tel. 0911206783.Tel.
0908151966
» Predám kurčatá mäsové od 1 týždňa na chov a
vykŕmené živé aj očistené, M. Cauner, Kostolište
č. 152. Tel. 0911206783.Tel.
0908151966
» Predám biele čínske kačice, kamerunský cap na
chov, cena dohodou.Tel.
0917466935
» Predám morky bronzové
+ násadové vajcia, mladé
sliepky izabrown 18 týždňové.Tel. 0905835768
» Predám zemiaky konzumné a sadbové.Tel.
0915957746
» PREDÁM TROJ MESAČNÝCH
KRÁLIKOV 0904177812

Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje, že nehnuteľnosť
– pozemok, ktorý je určený na predaj z dôvodu neupotrebiteľnosti, nachádzajúci sa
v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre, zapísaný na LV č. 4064, odčlenený od parc. č. 11686,
ostatná plocha o výmere 1155 m2 v zmysle GP č. 104/2021 zo dňa 30. 9. 2021 vyhotoveného
geodetom Marekom Višvaderom GEO-MAPA (IČO: 41 405 960) ako novoutvorený pozemok reg.
„C“ parc. č. 11686/1, ostatná plocha o výmere 449 m2 sa bude predávať formou obchodnej
verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 45,00 €/1 m2. Pozemok sa nachádza
v blízkosti zastavanej časti obce za cintorínom.
Cena pozemku je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Malých Levároch č. 81/2021-B zo dňa 15. 12. 2021.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže, situácia pozemku, výmera a parcelné číslo
sú k dispozícii na Obecnom úrade v Malých Levároch počas stránkových hodín
a zverejnené na:
úradnej tabuli obce Malé Leváre
obecnom portáli www.malelevare.sk

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

10-0040

09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Prosím o darovanie: kamna peterky, Jakubov.Tel.
0949298501

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

Najčítanejšie regionálne noviny

0908 979 469

FOTOVOLTIKA

11

montáž
fotovoltických
panelov
nemecká kvalita
atraktívny dizajn

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13

tel.: 0910 111 100

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE

16-0012

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

www.fotovoltika.info

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

Chcete si
podať
inzerát?

63-37

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.

MA22-05 strana -
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Kúpiť si dovolenku v zime sa oplatí

oci sa teraz tešíme zo zimného počasia, cestovné
kancelárie už odporúčajú myslieť na slnko, more a pláž. Mnohí ľudia majú pocit, že najlepšie
sa oplatí kúpiť si dovolenku na
poslednú chvíľu. Opak je ale
pravdou. Ak si chcete užiť dni
leta vo svojej vysnívanej destinácii a pri výbere sa neobmedzovať ponukou hotelov, či
izieb, nemáte už na čo čakať.
Myslieť na dovolenku už teraz,
alebo si to nechať na poslednú
chvíľu? Odborníci sa zhodujú
na tom, že vyčkávanie sa nie
vždy vyplatí. Využiť odporúčajú first moment ponuky. „Pri
last minute cestujúci nemá
istotu, že sa mu podarí zohnať
presne to, čo hľadá. Preto odporúčam využiť Ultra Top First
Moment zľavy na zájazdy,
ktorých predaj sme spustili už
v decembri a je možné si ich

kladnej ceny každej cestujúcej
osoby alebo pobyt a leteckú
dopravu vo vybraných hoteloch a kapacitách pre dve deti
zadarmo, prípadne kombináciu oboch spomínaných – jedno dieťa zadarmo a polovičnú
percentuálnu zľavu zo základnej ceny pre spolucestujúce
osoby,“ vymenoval Milko. Garantujú tiež bezplatné storno
zájazdu do určitého termínu,
garanciu bezplatnej zmeny
termínu, destinácii či dokonca
hotela. Rovnako tak aj zmenu
cestujúceho až do 14 dní pred
nástupom na zájazd.

H

zakúpiť do polovice februára,“ vysvetlil generálny riaditeľ
CK Hydrotour Mikuláš Milko.
Bez obáv
Plná ponuka ubytovacích kapacít i lákavé zľavy. To sú asi
najčastejšie dôvody, pre ktoré
ľudia kupujú letný oddych už
v zime. Ak si viete voľno v práci
vybaviť na konkrétny termín,
pri kúpe dovolenky ušetríte
a nemusíte celú sumu platiť
naraz. „Pri Ultra Top First Moment ponuke si ľudia môžu vybrať aj zľavu, ktorá im sadne.
Buď percentuálnu zľavu zo zá-

väčšie potešenie. V Turecku si
určite nenechajte ujsť aspoň
jednu mešitu. Názov mesta
Side v preklade znamená granátové jablko. Aj to musíte vyskúšať. Odšťavia vám ho
takmer na každom rohu. Ak
máte radi prírodu, určite nevynechajte kaňon Tazı v národnom parku Köprülü. Zaujímavý
je hlavne tým, že jeho bočné
steny sú vysoké až 400 metrov.

Čo nepremeškať?
Ak sa zamýšľate nad destináciou, ktorú by ste chceli
navštíviť, naše odporúčanie je
Turecko. Ako sme sa na vlastnej koži presvedčili, z krajiny
polmesiaca sa vrátite plný
zážitkov. Mnohými turistami
vyhľadávané je práve mestečko Side v provincii Antalya.
Jeho výnimočnosťou je antický
amfiteáter, na ktorý sa zmestilo 15-tisíc divákov, ktorí si tu
chodili užiť zábavne podujatia,
či gladiátorské zápasy alebo zápasy otrokov. Vládcovia
tu mali VIP miesta v prvých
radách, aby mali zo zápasov

ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?
MÁTE OKULIARE, ALE NIE JE TO ONO?
\Sv6\?VPSj?qV?V?jX\-j+^Ɂ

5.2.-11.2.2022
ŷTŗŷƻǻÝħ^ŷNǻŷǊŷƻǻÝN
Ǫǻr®ŗÝħŷəˤˠˣ
ərĻħvĵrəǊr

ǻɷʏ^rŝōrǊŗÝʉǊħȕ
ʉ^Ǌōŷ
*

ˎ˚ƻĵǻáĵrŗƻǊÝǊrʉrǊəŷəŗáǻrǊōáŗȕəɳǪrǻǊrŗÝ

75-06

ŷƻǻÝħ^ǊŷƻǻÝħ ^ǊʳŷƻǻÝħ̬Ǣħ˟˨ˠ˧ˡˢ˦˧ˢˢɟɟɟʳ^ǊŷƻǻÝNʳǢħ

MA22-05 strana -

7

SLUŽBY, ŠKOLA

Najčítanejšie regionálne noviny

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické
a hybridné pohony, spôsobilosť
v elektrotechnike

3778 K technik informačných
a telekomunikačných technológií

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko-ekonomických
vzťahov

3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo a logistiku

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a
priemysle
novin ka
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných
systémov v doprave a automobilovom
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike

novin ka
IKT v doprave a automobilovom priemysle

3776 K 01 mechanik lietadiel - mechanika
02 mechanik lietadiel - avionika,
špeciﬁcké zameranie na opravy
a pilotáž, malých lietadiel a dronov

novin ka

4 - ročné štúdium ukončené maturitným vysvedčením

UČEBNÉ ODBORY „3+2“
3 - ročné štúdium ukončené výučným 2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
listom možnosťou pokračovať
02 elektrikár - opravy a diagnostika
v nadstavbovom štúdiu:

3766 H lodník - obsluha plavidiel
2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel n o v i n k a

SNOOPY salón pre psov
Malacky, Jánošíkova 4

3757 L dopravná prevádzka - 2-ročné
nadstavbové štúdium

0917 498 229, 0903 454 504

web:
e - mail:
telefón:

ROYAL PROJEKT
Kaviareň
Malacky, Radlinského 26

www.sosdba.sk
sekretariat@sosdba.sk
+421 905 812 277
+421 907 671 991
+421 2 22 20 50 45

elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika karosérií
a rámov vozidiel
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

POMATURITNÉ ODBORY ISCED 5B
2381 Q 00 strojárstvo
3764 Q logistika a manažment v cestnej
preprave - získanie druhej maturity v SDV
- DUÁL 18+ absolventský diplom DiS
- diplomovaný špecialista
Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania
alebo na zmluvných pracoviskách a v autorizovaných
servisoch
Návštevu a obhliadku školy, bližšie informácie
o možnostiach štúdia je možné dohodnúť individuálne
na uvedených telefónnych číslach.

DOBRÁ STRECHA

OBNOVA

32-0171

2466 H mechanik opravár 02 stroje a
zariadenia - zameraný na nadstavby a
špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové
vozidlá), opravárenskú techniku a špeciálne
vozidlá n o v i n k a

33-0009

garancia
15 rokov

plechových, eternitových
a rovných striech, kanadské šindle
kvalitný materiál INDEX, VILLAS
zľava pre
(škridľový vzhľad)
dôchodcov
zameranie a cenová ponuka grátis

TEL.: 0915 888 356

88-0029

BEZKONKURENČNÁ CENA

63-06

8
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Stredná
odborná škola
elektrotechnická
Učňovská 700/6,
908 45 Gbely
SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ

GBELY

Otvára v školskom roku
dievčatá:
a
v
co
p
la
ch
re
p
3
2
0
/2
2
2
20
ŠTUDIJNÉ
ODBORY:

Príď medzi nás!

Tel.: +421 34 66 21 229 E-mail: sougbely@zupa-tt.sk
Prostredníctvom formulára na stránke školy: www.sosegbely.edupage.org
Tel.: +421 34 66 21 229, E-mail: sougbely@zupa-tt.sk, www.sosegbely.edupage.org
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SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

8:00 – 12:00

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-06

1500

499 €

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

17. 2. 2022

2300

1500

1500

449 €

10% ZĽAVA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
• moderný vzdelávací program • kvalitný a inšpiratívny
pedagogický zbor • centrum kultúrnosti a vzdelanosti •
19 špecializovaných učební • otvorená platforma (debaty
s významnými osobnosťami) • kláštorná záhrada v átriu
• ﬁtness workout a posilňovňa • piknikový park
• štipendijný fond • charizmatická atmosféra •
medzinárodná spolupráca – jazykové pobyty • precízna
príprava na VŠ štúdium • poznanie sveta – poznanie seba •

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

10-0041

15. 2.

MA22-05 strana -

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

68-05

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

63-30

10%

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

36-0008

•8-15 týždňové
Nosnice
ROZVOZ

štúdijné programy a podrobné informácie nájdete na:
www.csmalacky.sk

Ponúka na predaj:
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Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o.
so sídlom v Lozorne prijme do TPP:

KONŠTRUKTÉRA – PRÍPRAVA
VÝKRESOV DO VÝROBY
Náplň práce: príprava technickej dokumentácie/podkladov do výroby
v programe AutoCAD • podľa zadania a špeciﬁkácie projektuje,
kreslí/rysuje konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu • kontinuálne
vytvára výrobnú dokumentáciu pre výrobu betónových výrobkov
Podmienky: SŠ s maturitou, VŠ, technické zameranie, stavbár,
100% ovládanie AutoCAD - Expert
Mzda (BRUTTO): od 1500,- EUR/mesiac + 13. plat

SBS GUARDING s. r. o.

Autoservis nákladných vozidiel
hľadá ľudí na pozíciu

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

v Stupave (s ubytovaním)

Prijmeme do nášho kolektívu

Mzda: 3,80€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

VÝROBNÝCH OPERÁTOROV

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

PONUKA PRÁCE VODIČA

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

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

Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK

Priemerná mzda 1.000,- € brutto
0948 612 123, 0948 916 727 zichova@aii.sk

HĽADÁM PRACOVNÍKA
SO ŽIVNOSTENSKÝM LISTOM
NA ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
TEL. 0907 692 952

Prijmeme

Výročia a udalosti
v Paríži bola podpísaná česko-slovensko-maďarská mierová zmluva.

TIME je celosvetová značka cyklistiky.

Time Bicycles Europe a.s., Továrenská 38, Gajary
slovakia@timebicycles.com

SBS GUARDING s. r. o.
41-24

0905 859 679

čašníka/čašníčku
do hostinca
v Kuklove
a herne v Kútoch
Tel: 0948 002 614

800 EUR
900 EUR
900 EUR
900 EUR

10-0026

94-???

UBYTOVANIE ZDARMA
16-0029

Info: 0948 427 428

Navliekanie
Lisovanie
Lepenie
Brúsenie

• VODIČ "C"

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA

nepásovej výroby
na výrobu karbónových rámov:

10-0030

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0003

10-0027

Mzda: 1200 € bruo + variabilná zložka.
Bližšie info: tel. 0949 757544 , 0915 578601
alebo mail: maricars@maricars.sk
Prevádzka v Zohore
(areál COOP Jednota, Lozornianska 35)

Výročia a udalosti
Panna Mária sa v Lourdes zjavila sv. Bernadette Soubirous.

11. februára 1858

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách
Mzda: 3,713 €/h. brutto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0003

AUTOMECHANIK

10. februára 1947

10-0039

09-27

tel.č. 02/65968 267, volať v čase od 07:00 do 16:00 hod.
e-mail: stolarova@elektroharamia.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

prístrešky

splátky od 99 €

V
NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

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

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.

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

0800 24 24 44

87-0012
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