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MALACKO
Týždenne do 29 680 domácností
ING. KUBAŠKA

NEMECKY, ANGLICKY,
ČESKY

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

• UPRATOVANIE
• UMÝVANIE OKIEN

Chystáte

0908 437 079

52-0005-1

Najčítanejšie regionálne noviny

sa stavať ?

034/774 3321, 0948 062 319

16-0011

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: office@e-manag.sk

2 h KURZ // ZÁKLADY

Kamenárstvo
Výstavná miestnosť

» sádrové
» vápennocementové

Tel. 0910 644 981
www.rsstavba.sk

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

TEPOVANIE

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

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

10-0047

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

0907 721 667, Malacky

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

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

ZĽAVAEZ

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

www.cistyodpad.sk

komínov

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

OBKLADY A DLAŽBY

Karol Mikláš

pon- pia 9.00 - 15.00
V prípade záujmu o naše služby si dohodnite
stretnutie vopred na tel. 0905 138 881

16-0087

rttrade@rttrade.sk

16-0015

0903 342 475

769 €

Stupava, Hlavná 17

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-06

1500

549 €

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

HĹBKOVÉ

2300

1500

1500

499 €

(smerom na nový cintorín)

10% ZĽAVA

NONSTOP
0908 151 982

Frézovanie

Malacky, Cesta mládeže 30

800

ER

16-0010

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

10-0004

10-0058

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO

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

STROJOVÉ UPCHATÝ
ODPAD?
OMIETKY KANALIZÁCIA?

Šarko-M.& syn

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

10-0010

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY

RS stavba s.r.o.

10-0182

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

MALACKY
0903 568 486
ZÁMOCKÝ PARK www.renafit.sk

10-0116

63-0112

NORDIC
WALKING
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Máte chuť spoznávať krásy našej vlasti
a rozhodli ste sa preto stráviť tohtoročnú dovolenku doma? Isto neoľutujete. Objavili sme pre vás veľa pekných
miest, ktoré stojí za to navštíviť.
Orava je región jedinečný nádhernou
prírodou a návštevníkom ponúka prekrásne prírodné zákutia ako stvorené pre
horskú turistiku. Vyraziť môžete napríklad na Babiu horu, ktorá je najsevernejší
vyhliadkový bod Slovenska a tiež najvyšší vrch Oravských Beskýd.
Ak mierite na východ Slovenska,
nechajte sa zlákať návštevou najväčšieho travertínového územia na Slovensku,
ktoré právom patrí medzi unikátne klenoty slovenskej prírody. Obdivovať môžete
skalné útvary, puklinové jaskyne, rokliny
či priepasti a to všetko na jednom mieste,
v skalnom meste Dreveník.
Gemer rovnako ponúka veľa pútavých
zážitkov. Podniknite napríklad výpravu
vedúcu z Muránskej Huty na tretí najvyššie položený hrad na Slovensku. Zrúcanina kedysi mohutného hradu Muráň sa týči
na skalnom brale Cigánka a poskytuje
prekrásne výhľady na Muránsku planinu,
ale aj na majestátnu Kráľovu hoľu.
V Národnom parku Nízke Tatry v
Ľupčianskej doline, vás isto nesklame
výlet na Magurský zlatý chodník. Dozviete sa nielen množstvo zaujímavostí o
baníctve v tejto lokalite, ale aj o krásach
prírody a jej ochrane.
Aj lesy Malých Karpát skrývajú mno-

ho obdivuhodných miest. Takým je aj
Kostol a Kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej nachádzajúci sa približne 20 km
severne od Trnavy neďaleko obcí Dechtice a Naháč. Navštívte tento tajomný kláštor a objavte jeho magickú atmosféru.
Urobte si výlet do rozária v Dolnej
Krupej, kde vás čaká nevšedný zážitok.
Príjemná vychádzka po chodníčkoch lemovaných tisíckou ruží.
Vydajte sa na potulky do prekrásneho prostredia stredného Pohronia
a preskúmajte pozostatky hradov Revište a Šášov. Oba sú súčasťou Pohronskej
hradnej cesty, na ktorej môžete obdivovať
množstvo ďalších hradov, hrádkov, strážnych veží, opevnených miest či kláštorov.
V pohorí Považský Inovec severne
od obce Nitrianska Blatnica sa týči vrch
Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17
metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca
prekrásne výhľady na široké okolie. Cestou vás pod úbočím Kozieho chrbta očarí
útulný kostolík s vežou a pustovňou.
Ak vás vaše cesty zavedú do Rajeckej kotliny, odporúčame urobiť si zastávku v
dedinke Stránske. Nad
obcou priamo v areáli
miestneho cintorína
vás upúta zrúcanina
gotického Kostola
sv. Heleny pochádzajúca zo 14. storočia.

63-60

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

VYUŽITE NAŠU PONUKU

od 102 €/t
od 260 €/t
od 195 €/t

41-16

Redakcia:

Všade dobre, doma najlepšie

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

» Renáta Kopáčová, redaktorka

63-14

MALACKO
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Stupava

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

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

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

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

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

Obec Malé Leváre podľa § 9a ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje,
že nehnuteľnosti určené na prenájom za účelom poskytovania pohostinských služieb:
pozemok reg. „C“ parc. č. 4980/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2,
stavba bufetu so súp. č. 446 (zapísaná na LV č. 904, nachádzajúca sa na parc. č. 4980/5),
pozostávajúca z:
a.) hlavnej stavby, ktorú tvorí predná miestnosť, miestnosť pri bare, bar s kuchynkou.
Bufet ďalej pozostáva z chodby do zadnej časti budovy, sociálnych zariadení pre mužov,
sociálnych zariadení pre ženy a nefajčiarskej miestnosti,
b.) vonkajšej drevenej prednej terasy, vonkajšej drevenej zadnej terasy a skladu.
pozemky parc. č. 4980/37, parc. č. 1980/38 a parc. č. 1980/39, odčlenené GP č. 10/2014 dňa
24. 02. 2014 Marekom Višavaderom – GEO-MAPA (IČO : 41 405 960),
nachádzajúce sa v obci Malé Leváre, k. ú. Malé Leváre,
sa budú prenajímať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu
400,00 €/1 mesiac za celý predmet prenájmu + zálohové platby na energie.
Cena nehnuteľností je určená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malých Levároch
č. 24/2022-B zo dňa 16. 3. 2022.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže a situácia pozemkov 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

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

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na vybrané
kamene
do 31. 7. 2022

Pri objednaní
kompletného pomníka

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

10-0018

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

10-0179

OZNÁMENIE

SLUŽBY

3

10-0009

MALACKO

KLIMATIZÁCIE
servis

0910 111 100 | info@klimatizacia.info
www.klimatizacia.info

aj na splátky

16-0006

montáž

16-0012

predaj

SLUŽBY

4
Občianska
riadková
inzercia

SPOMIENKY

» Vezmem do prenájmu
nezariadený 2 izbový byt
v MALACKÁCH, s balkónom,
max 4 poschodie, do 450e.
0910 539 635
» Kúpim byt do 85000,0910 539 635
» Kúpim starý dom do
35000,- 0949 354 813

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim babetu, starú
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim havarované, motoricky poškodené auto aj
motocykel.Tel. 0903416726
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521
03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

03

04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem 1-izb byt
v Ma, Záhorácka ul.Tel.
0948760963
05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ
» Predám RD - Ma, Padzelek, cena dohodou.Tel.
0905649603
» Predám RD s 20-árovým
pozemkom v Kútoch. 0948
284963
06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Kúpim dom v Rohožníku,
prípadne v blízkom okolí, RK
nevolať.Tel. 0948033239
» Kúpim záhradu alebo pozemok takto využiteľný do
3000,- 0910539635
» Kúpim dom do 85000,0949375038
» Kúpim garáž s pozemkom
v osobnom vlastníctve, do
5000,- eur. 0910 539 635
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

ŠPECIÁLNE CENY
INDIVIDUÁLNE CENOVÉ
PONUKY

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie. Tel.
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

09

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám kurčatá mäsové 1-týž 1,20 €/ks, 2-týž
1,80 €/ks, 3-týž 2,40 €/
ks, živé vykŕmené 2,50 €/
kg, zabité očistené 3,50 €/
kg, M. Cauner, Kostolište
č. 152. Tel. 0911206783.Tel.
0908151966
» Predám zmesku pre nosnice 40 €/q, jačmeň 28
€/q, M. Cauner, Kostolište
č. 152. Tel. 0911206783.Tel.
0908151966
» Predám brojlerové kurčatá týždňové až trojtýždňové, cena dohodou.Tel.
0905835768
» Predám pšenicu a raž,
cena 25 € / 100 kg, Gajary.
Tel. 0944682112
» Predám rozmetadlo umelého hnojiva, ľahké brány,
rezačku na repu, súčiastky
na Zetor, 25-30-40, súčiastky na super 50, súčiastky
na V3S a sečkovicu.Tel.
0347795170
» PREDÁM KRÁLIKY 3,5 MESAČNÉ DOMÁCI CHOV.Tel.
0904177812
» Predám tohtoročnú pšenicu cena 28 Eur za 100 kg.
Tel. 0917980931
» Predám odstavčatá. Cena
dohodou. Kormančík, Plavecký Štvrtok 0911 702 676
» Pšenica jačmeň 0902 127
914
11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

11

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj
RÔZNE
- PREDAJ

13

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU

15

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» Hľadám ženu od 50 do 65
rokov, poskytnem ubytovanie. Studienka. Tel. 0949
306 445
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

DCD708 D2

195 ,50

2x18V
2Ah 65Nm

179 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

E4117

75 ,95
7

950 W
m
125 mm

59 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

D25133

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora o2 a 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.

CHUDÍK
» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU
0905 536 559

16-0117

Odišiel
tíško
ako odchádza
deň a v našich
srdciach zostáva spomienka
len.
Dňa 29. 7. si pripomíname
10. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý syn a
brat Peter Demeter. S láskou spomínajú rodičia, brat
s rodinou, ostatná rodina a
priatelia.

AKCIA

0905 859 679

800 W
2,6 J

155 ,95
1

139 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

63-83

Tvoje oči navždy
zhasli,
Tvoje srdce prestalo biť, ale v
našich srdciach
budeš stále žiť. Dňa 23. júla
2022 si pripomíname smutné 7. výročie úmrtia našej
milovanej Evy Ružovej. S
láskou a úctou spomína
manžel, syn s rodinou,
mama, sestra s rodinou a
ostatná rodina.

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
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

16-0077

Občianska
riadková
inzercia
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SKLADNÍK
PONÚKAME

• nástupný plat až do výšky 1.130 €
• zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe
• 3% príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
• vernostné finančné odmeny
(životné a pracovné jubileum, narodenie dieťaťa)
• príspevky na športové a kultúrne akvity, príspevok na rekreácie
• miesto práce: Malacky
• stabilný podnik, možnosť kariérneho rastu
• predaj výrobkov so zamestnaneckou zľavou
• pozivne pracovné prostredie
• bezproblémové parkovanie
• možnos ďalšieho vzdelávania, výučby jazykov

ÚLOHY UCHADZAČA

• práca na VZV – výkladka a nákladka kamiónov
• zaskladnenie a vyskladnenie materiálu podľa dokumentácie
• zásobovanie liniek tovarom

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA

Firma s 25 ročnou tradíciou,
rakúskym majiteľom zaoberajúca
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• práca vhodná pre mužov

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk
10-0167

HSF FENSTERTECHNIK s.r.o.,
Jesenského ul. 50, SK 901 01 Malacky | mail: hsf@hsf.sk

ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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SBS GUARDING s. r. o.

SBS GUARDING s. r. o.

v Stupave (s ubytovaním)

v Malackách (Billa)

Mzda: 4,00€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

Mzda: 3,70€/h. netto
Nástup ihneď. POS NUTNÝ!

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

16-0003

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

36-0003

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku

prijme strážnikov na prevádzky

36-0003

6

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Výročia a udalosti
biskupská vysviacka Františka Rábeka za
nitrianskeho pomocného biskupa

27. júla 1991

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

hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

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

41-02

Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

AKCIA- 20% zľava

63-35

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 7,90 €/ks
atí
Brojlerové kačice na výkrm
Aktuálne pl sob
ia zá
do vypredan
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

36-0008

Ponúka na predaj:

ZAMESTNANIE

MALACKO
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OPERÁTOR VÝROBY
PONÚKAME

• nástupný plat až do výšky 1.130 €
• zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe
• 3% príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
• vernostné finančné odmeny
(životné a pracovné jubileum, narodenie dieťaťa)
• príspevky na športové a kultúrne akvity, príspevok na rekreácie
• miesto práce: Malacky
• stabilný podnik, možnosť kariérneho rastu
• predaj výrobkov so zamestnaneckou zľavou
• pozivne pracovné prostredie
• bezproblémové parkovanie
• možnos ďalšieho vzdelávania, výučby jazykov

ÚLOHY UCHADZAČA

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA

• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• práca vhodná pre mužov

HSF FENSTERTECHNIK s.r.o.,
Jesenského ul. 50, SK 901 01 Malacky | mail: hsf@hsf.sk

Firma s 25 ročnou tradíciou,
rakúskym majiteľom zaoberajúca
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk
10-0167

• práca na linke
• práca vhodná len pre pánov

KULTÚRA / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Juraj Hnilica s kapelou Galantný jeleň
vystúpia uprostred prázdnin v Nitre

Počas letných prázdnin jeho kroky povedú aj do Nitry, kde pár rokmi
vystúpil ako hosť v rámci turné Pavla
Haberu a skupiny Team. Koncert, ktorý
Juraj Hnilica pred príchodom hlavnej
hviezdy večera odohral v už zaplnenom nitrianskom amfiteátri, bol plný
energie, emócií a skvelej hudby.
Juraj začal spievať ešte ako malý,
keď mal deväť rokov, a už na základnej
škole sa úspešne zúčastňoval rôznych
speváckych súťaží. Ešte popri pôsobení
v rockovej kapele Bačova Fujara nahral
ako predzvesť sólového albumu akustickú verziu pesničky Aká si krásna.
Na tvorbe videoklipu spolupracoval
s organizáciou Greenpeace, ktorá mu
poskytla unikátne zábery.

PRÁCA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
Miesto výkonu práce: Bratislava / Malacky
Pozícia: Vodič VZV / Retrak, Operátor výroby / Kontrolór kvality
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / živnosť
Mzdové podmienky (brutto): TPP: 1100 €/mes., živnostník: 9 €/h
Doprava: zabezpečená / príspevok na dopravu
Práca v trojzmennej prevádzke. Príspevok na stravovanie.
Pravidelné odmeny a bonusy. Preplácanie nadčasov.

V roku 2014 uzrelo svetlo sveta päťskladbové EP s názvom Dovoľte mi
predstaviť sa Vám, ktoré sa stalo odrazovým mostíkom jeho terajšieho pôsobenia. Pozornosť širokého publika si
však pesnička Aká si krásna a ďalšie
jeho piesne získali až v roku 2015 vďaka
jeho úspešnému účinkovaniu v televíznej šou Česko Slovensko má talent. Odvtedy vydal tri albumy a jeho najnovším
hudobným počinom je nová, akustická
a emotívna verzia piesne Se skrývam,
ktorú zverejnil ku Dňu matiek.

Zuzana Veselská +421 0903 274 529
zuzana_veselska@protemp.sk

Talentovaný hudobník, ktorému nechýba pokora a svojský prístup k životu a hudobnej kariére, nepatrí medzi
hviezdy rádiových playlistov či bulváru, no vďaka svojej tvorbe má pevnú
základňu fanúšikov, ktorá sa neustále
rozširuje. V Nitre sa v sobotu 30. júla
predstaví v obľúbenom podniku Music
a Cafe, kde si okrem samotného koncertu môžete vychutnať aj dobrú kávu
alebo čaj.

Hľadáme

samostatného

KUCHÁRA

Nástup ihneď
Prax nutná
Zmysel pre poriadok a čistotu
Platové podmienky od 1600 €/mesiac

Vstupenky
na koncert
sú v predaji v sieti
Predpredaj.sk.

Viac info na tel. čísle 0905 483 270, 0948 226 959

autor:
Diana Kotesová

16-0127

Slovenský pesničkár a večný optimista Juraj Hnilica pôsobí na hudobnej
scéne už viac ako 20 rokov. Ako sám
tvrdí, „muzika je mojím poslaním a najviac si cením, keď prostredníctvom nej
môžem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitívne naladenie“.

Najčítanejšie regionálne noviny
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2 PONUKA PRÁCE

3x BONUS

Máte skúsenosti v automobilovom priemysle?
Hľadáte si dlhodobú prácu, ktorá Vám dá
istotu stabilného zamestnania a ponúkne Vám
možnosť kariérne rásť?

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

Bratislava-Devínska N.V.
Práca na 3 zmeny, PO-PIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

Operátor výroby

1100brutto
€

najlepšie
ceny
v regióne

Multisport karta
Voľné víkendy
Príplatok za nadčas
Dostupnosť MHD - 3 min.
13. plat vyplácaný 2-krát ročne
Príspevok na dopravu do 8 €/deň

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

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

16-0126

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

+421 911 696 728 linda.hudakova@proplusco.sk
+421 910 375 687 viktoria.tothova@proplusco.sk

32-0006-8

AKCIA

Benefity:

ZAMESTNANIE

MALACKO
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PRACOVNÍK NA EXPEDÍCIU
PONÚKAME

• nástupný plat až do výšky 1.130 €
• zvýšenie základnej zložky mzdy po skúšobnej dobe
• 3% príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
• vernostné finančné odmeny
(životné a pracovné jubileum, narodenie dieťaťa)
• príspevky na športové a kultúrne akvity, príspevok na rekreácie
• miesto práce: Malacky
• stabilný podnik, možnosť kariérneho rastu
• predaj výrobkov so zamestnaneckou zľavou
• pozivne pracovné prostredie
• bezproblémové parkovanie
• možnos ďalšieho vzdelávania, výučby jazykov

ÚLOHY UCHADZAČA

POŽIADAVKY NA UCHADZAČA

• ukončené SOU, stredná škola
• manuálna zručnosť
• ochota pracovať na zmeny
• zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita
• práca vhodná pre mužov

HSF FENSTERTECHNIK s.r.o.,
Jesenského ul. 50, SK 901 01 Malacky | mail: hsf@hsf.sk

Firma s 25 ročnou tradíciou,
rakúskym majiteľom zaoberajúca
sa výrobou okien, dverí
a príslušenstva.

Pošlite svoju žiadosť na
hsf@hsf.sk
10-0167

• príprava a balenie drobných dielov
• dokumentácia komisií a ich administrava

SLUŽBY
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40%

NA VŠETKY NAŠE

MULTIFOKÁLNE
OKULIAROVÉ SKLÁ
OPTIKADROPTIK

DR.OPTIK_SK

0918 237 833

WWW.DROPTIC.SK

* záznam z vyšetrenia pri zhotovení okuliarov

75-06

MERANIE ZRAKU ZADARMO*

33-0036

MALACKO

POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY
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33-0045

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

e

et

lo m sv

Vďaka schodiskovému
výťahu Stannah,
môžete naďalej
žiť vo svojom dome

1 nepracujúci dôchodca
na 6 dní/ 5 nocí
so Štátnou účelovou dotáciou
pre dôchodcov

Voľné termíny:
8. 8. – 13. 8.
22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.
5.9. - 10.9.
12.9. - 17.9. a neskôr.

5 x plná penzia
5 x ubytovanie
1 x celodenný výlet

+ BONUSY
a bezplatné
služby!!!
Rekreačné
poukazy v cene
272 €/ osoba a pobyt.

AUTOBATÉRIÍ

za najlepšiu
u
n
e
c
Volajte:

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.

0905 964 632
031/789 86 28

87-0004

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.

bezpečíme.

za
Zvoz od 100 kg

52-0003

0800 162 162

Vyberte si svojho
favorita!

ZDRAVIE / SLUŽBY

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

VÝKUP STARÝCH

Domov je miesto, kde si vytvárame spomienky, a kde radi
zostávame. Nedovoľte, aby vám schody bránili zostať vo vašom
domove. So schodiskovým výťahom Stannah sa môžete vyhnúť
problémom so sťahovaním a bezpečne používať svoje schody.

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

37-123

75-58

Tešíme sa na stretnutie s vami!

CHE1

Zavolajte zadarmo

222 €

Cena zahŕňa:

96-0 TT25

ce

iba za

12

na

1º

LAST minute DOVOLENKA

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

čka čís
na

lo

Z

Mimoriadna
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