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0908 437 079

• UPRATOVANIE 

• UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

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

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO
0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235 52
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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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MALACKO

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

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

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, Zá-
vod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

DISTRIBÚCIA (29.680 domácností)
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Mzda 1200 eur/brutto. Tel.: 0918 942 833

CORMET, spol. s.r.o. hľadá:
MURÁR, BETONÁR, TESÁR
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Podmienkou je ovládanie stavebných strojov a disponovanie stavebným preukazom
platným EU. Mzda 1250 eur/ brutto. CORMET, spol. s r.o. Tel.: 0918 942 833.

Prijmeme STROJNÍKA V STAVEBNÍCTVE.

Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–16, So: 9–12

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

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.
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ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na všetky
kamenárske

práce

Pri objednaní
kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA

R O B Í M E  N A J L A C N E J Š I E
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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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0903 150 740, 0905 470 264

» MALIARSKE
   A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
   A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE 
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
» RUČNÉ OMIETANIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

A JE  TO!A  JE  TO!
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Tel:0905 267 750 Malacky 63
-0
15

3

52
-0

17
4

 

0940 818 890

VYKONÁVAME 
VŠETKY DRUHY 
REKONŠTRUKCIE 

DOMOV A IZOLÁCIE 
STRIECH

ZĽAVA PRE DÔCHODCOV 20%
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Chrípková sezóna 
sa začala

22. októbra 1978    
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža.

Výročia a udalosti

0905 859 679

INZERCIA
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KÚRENIE
KLIMATIZÁCIOU

www . k l i m a t i z a c i a . i n f o

0910 111 100 | info@klimatizacia.info

efektívne
spoľahlivo 

aj na splátky
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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
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

datom@datom.sk                                                                                        www.datom.sk0911 690 217, 0905 690 217

OKNÁ » DVERE » HST
ROLETY

ŽALÚZIE
SIEŤKY
SERVIS
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Dňa 18. 10. 
2022 sme si 
pripomenuli 6. 
smutné výročie 
úmrtia Milana 
Hedbávneho 
z Veľkých Levár. S úctou a 
láskou na neho spomínajú 
rodičia, brat Jozef s rodinou, 
sestra Helenka a Vlado. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Ďakujeme!

Čas plynie, 
smútok zostá-
va, tá strata v 
srdci bolieť ne-
prestáva. Dňa 
28. 10. 2022 
uplynie 6 rokov, čo nás opus-
tila manželka, maminka a 
babka Eva Sklenáková, ro-
dená Červenková z Malaciek, 
rodáčka zo Sekúl. S láskou v 
srdci spomína manžel Šte-
fan, syn Mirek s manželkou, 
dcéra Evička s manželom, 
vnuk Robko, sestry Anka, 
Jojka, Milka a švagor Jozef s 
rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kúpim Škodu Oktáviu, 
alebo Fabiu 0903818122
» Kúpim babetu aj pokaze-
nú. 0903416726
» Kúpim Zetor 3011, 0944 
503 507
» CZ 175 JAWA 250 350 STA-
RY PIONIER MUSTANG STA-
DION JAWA 90 SIMSON KÚ-
PIM TIETO MOTORKY PLATIM 
IHNED 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / mes. 
s en., len pre pánov.Tel. 
0903214187
» Prenajmem pekný slneč-
ný 1,5 izbový byt v centre 
Malaciek.Tel. 0940784789

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Kúpim starý dom do 
35000,- €.Tel. 0949354813
» Kúpim byt do 85000,- 
€.Tel. 0910539635
» Kúpim starší rodinný 
dom v okrese Malacky.Tel. 
0949136097

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       
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Nezomrel som,
lebo viem, 
že budem žiť stále
v srdciach tých, 
ktorí ma milovali.

Dňa 29. 10. 2022 sú to už 3 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.

Sociálna poisťovňa začne od 1. no-
vembra 2022 poskytovať svojim po-
istencom nový typ dávky materské, 
takzvané „otcovské“. Dávka je určená 
pre oteckov a po splnení zákonných 
podmienok ju budú môcť poberať 
najviac 14 kalendárnych dní v období 
šiestich týždňov po narodení dieťa-
ťa. Novinku prinesie novela zákona 
o sociálnom poistení, ktorú schválila 
Národná rada SR. Priemerná výška 
dávky v roku 2022 za 14 dní bude pred-
stavovať 604,50 eura.

„Otcovské“ možno priznať už po 
narodení dieťaťa - „Nárok na „otcov-
ské“ vznikne otcovi dieťaťa v rozsahu 
maximálne dvoch týždňov (14 kalendár-
nych dní) v období šiestich týždňov od 
narodenia dieťaťa. Stráviť čas s dieťaťom 
tak po novom môžu oteckovia už tesne 
po narodení dieťaťa, najneskôr do šies-
tich týždňov od pôrodu. V prípade, ak 
je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto 
období hospitalizovaní, toto obdobie sa 
predlžuje o obdobie hospitalizácie,“ ob-
jasňuje Sociálna poisťovňa na svojej we-
bovej stránke.

Podmienky pre získanie dávky „ot-
covské“ - Otec dieťaťa, ktorý si ako iný 
poistenec uplatní nárok na „otcovské“, 
musí splniť nasledovné podmienky náro-
ku na materské a jeho výplatu: 
1. existencia nemocenského poistenia 
alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od 
ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,

2. starostlivosť o dieťa,
3. získať 270 dní nemocenského poistenia 
v posledných dvoch rokoch pred uplatne-
ním nároku na „otcovské“ (do splnenia 
podmienky 270 dní nemocenského pois-
tenia je možné započítať aj predchádzajú-
ce obdobie akéhokoľvek ukončeného iné-
ho nemocenského poistenia spadajúceho 
do sledovaného obdobia),
4. v prípade zamestnanca je potrebná ab-
sencia príjmu,
5. SZČO a dobrovoľne nemocensky po-
istená osoba musí splniť aj podmienku 
zaplatenia poistného včas a v správnej 
výške.

V prípade „otcovského“ nebude 
Sociálna poisťovňa sledovať, či matka 
dieťaťa zároveň poberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Obaja rodičia tak 
môžu v rovnakom období poberať na die-
ťa dávku materské.

Ako požiadať o „otcovské“ - Nárok 
na novú dávku si otec dieťaťa uplatní pro-
stredníctvom Žiadosti iného poistenca o 
materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 
k dispozícii na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne. Otec dieťaťa pri uplatnení 
nároku na „otcovské“ vyplní časť A tejto 
žiadosti. Následne vypísané, zamestná-
vateľom potvrdené (ak ide o zamestnan-
ca) a podpísané tlačivo doručí príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne. 

Podrobnejšie sa téme budeme veno-
vať na našej webovej stránke cujte.sk.

Nová dávka pre otcov - „otcovské“

» ren
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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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Ocenenie 

pre slovenskú vedkyňu

26. októbra 1945   
bol vydaný posledný z tzv. Benešových 
dekrétov
27. októbra 1907   
odohrala sa Černovská tragédia

Výročia a udalosti

24. októbra 1885    
premiéra operety Cigánsky barón, od Jo-
hanna Straussa ml.

Výročia a udalosti
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rúry

hutný

MALOOBCHOD / VEĽKOOBCHOD
Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12
www.mastrend.sk » facebook.com/Mastrend

materiál

studniarske
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

montáž do 15 dní
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+420 733 712 755 / www.palivalanzhot.sk+420 733 712 755 / www.palivalanzhot.sk+420 733 712 755 / www.palivalanzhot.sk

BRIKETY BRIKETY • • PELETY PELETY • • UHLIEUHLIEBRIKETY • PELETY • UHLIE
všetko
skladom,
aj s dopravou
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STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09
» Predám menšie alebo 
väčšie krbové kachle plne 
funkčné s dobrým výkonom, 
cena 190 € alebo 320 €.Tel. 
0908660482

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, za-
bité očistené 3,50 €/kg, M. 
Cauner, Kostolište č. 152. Tel. 
0911206783.Tel. 0908151966
» Predám pšenicu, jačmeň, 
ovos, kŕmnu mrkvu a cuk-
rovú repu.Tel. 0905695828
» Kúpim tohtoročné vlašské 
orechy 0903943922

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13
» Predám menšie alebo 
väčšie krbové kachle plne 
funkčné s dobrým výkonom, 
cena 190 € alebo 320 €.Tel. 
0908660482
» Predam kolo pre seniorku, 
0907 733 730

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16
» SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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

AKU SKRUTKOVAČ DCD708 D2

179,95
195,50

ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

PNEUMATICKÉ KLADIVO D25133

2x12V
2Ah

AKU SKRUTKOVAČ DCD710 D2

119,95
139,95

ŠPECIÁLNA CENA

ŠPECIÁLNE CENY
INDIVIDUÁLNE CENOVÉ

PONUKY

2x18V 
2Ah 65Nm

800 W
2,6 J

139,95
155,95

ŠPECIÁLNA CENA

2x12V
2Ah 1

PRACOVNÍK MARKETINGU – súhrn obchodných činností s cieľom vytvárať ponuku 
 a dopyt, reklamu a manažment obchodu a služieb..
MECHANIK LIETADIEL – servisovanie, opravy, generálne opravy lietadiel 
 a leteckej techniky..
MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ – správa sietí, montáže sietí, hardware a software, 
 rozpoznávanie počítačových komponentov 
 a súčastí PC ..

STOLÁR – práca s drevom, výroba nábytkov, dielov, montáž drevených výrobkov a kovaní, 
 výroba schodov a altánkov, spájanie dreva..
ELEKTOMECHANIK – inštalácia, rozvod a montáž elektroinštalácií, 
 § 21 samostatný elektromechanik ..
AUTOOPRAVÁR – servisovanie, opravy a údržba motorových vozidiel, práce vykonávané 
 v autoservisoch ..
INŠTALATÉR – montáž a inštalácia rozvodov vody, kúrenia, kanalizácie, 
 sanity a technických zariadení ..

ŠTUDIJNÉ ODBORY - MATURITA (PRIJÍMACIE SKÚŠKY)

UČEBNÉ ODBORY - VÝUČNÝ LIST (BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK)
Ktoré Vám poskytnú širokú paletu odborných zručností, a tým Vás uprednostnia 
na trhu práce, ktorý si žiada šikovných remeselníkov.

VYHRAJ !!!

viac info nájdeš na

WWW.SOUS-RUZINOV.SKDohodnite si INDIVIDUÁLNE STRETNUTIE DOD
tel: 0907 720 810 alebo mail.: domeny.exnarova@gmail.com

a príďte k nám so spolužiakom alebo rodičmi, budeme sa Vám osobne venovať

Ktoré pre Vás zabezpečia kvalitné vedomosti a zručnosti, ako prípravu na uplatnenie 
sa na trhu práce alebo možnosti pokračovania na VŠ.
Ktoré pre Vás zabezpečia kvalitné vedomosti a zručnosti, ako prípravu na uplatnenie 
sa na trhu práce alebo možnosti pokračovania na VŠ.

Školné sa

u nás neplatí

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
EXNÁROVA 20, BRATISLAVA RUŽINOV     www.sous-ruzinov.sk
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Vo Volovských vrchoch, v katastrál-
nom území obce Vyšný Medzev, 
pribudla nová turistická útulňa s 
unikátnou architektúrou. Turistom 
poskytne bezpečné útočisko. Jej vý-
stavbu zabezpečil turistický klub 
Hikemates v spolupráci s Košickým 
samosprávnym krajom a krajskou or-
ganizáciou cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus.

Útulňa sa nachádza v lokalite Klop-
táň medzi Gelnicou a Vyšným Medzevom 
a turisti sa k nej môžu dostať z obce Vyš-
ný Medzev. Ide o lokalitu s najčistejším 
ovzduším na Slovensku, preto si milovní-
ci prírody môžu v okolí naplánovať aj za-
stávky ako je Medzevský hámor, Jasovská 
jaskyňa či rastlinný kostol sv. Ladislava 
nad obcou Debraď. Nová útulňa poskyt-
ne turistom prechádzajúcim trasou SNP 
alebo nadšencom turistiky v tejto oblasti 
komfortné útočisko s kapacitou 10 lôžok, 
priestor na stravovanie a menšiu piecku. 
„Slovensko má čo ponúknuť domácim aj 
zahraničným turistom, rozhodli sme sa 
preto priniesť do slovenských hôr novú 
generáciu útulní s kvalitnou architek-
túrou a čo najmenším zásahom do pro-
stredia. Útulňa vo Volovských vrchoch 
poskytne bezpečné útočisko všetkým 
milovníkom hôr,” vysvetľuje spoluautor 
projektu Patrik Pajta z turistického klubu 
Hikemates, odkiaľ prišiel v rámci projek-
tu „Zaži útulne“ podnet. 

Podľa košického župana Rastislava 

Trnku je dobrou správou, že sa cestovný 
ruch v kraji rozvíja, chce preto v projek-
te pokračovať a budúci rok podporiť vý-
stavbu ďalšej turistickej útulne. „Útulne 
sú špecifické priestory, ktoré poskytujú 
všetko, čo v prírode turistom absentuje. 
V praxi ochránia pred dažďom, vlhkom 
a sú skvelým miestom na regeneráciu. 
Objekt vo Volovských vrchoch poskytne 
nocľah na pričniach, miesto na konzumá-
ciu jedla a návštevníci tam nájdu aj piec-
ku. Útulňa disponuje pultovou strechou, 
ktorá prečnieva nad vstupom a spolu s 
bočnými fasádami vytvára závetrie. Aj tu 
platí iba jedno, je lepšie raz vyskúšať ako 
stokrát počuť. Srdečne pozývam spoznať 
Košický kraj aj novinku na trase SNP”, 
uviedol predseda Košického samospráv-
neho kraja, Rastislav Trnka.

Výstavbu turistickej útulne zafinan-
covala krajská organizácia cestovného 
ruchu sumou 65 724, 92 eur.

Zdroj informácií a foto 
KOCR Košice Región Turizmus

V Košickom kraji pribudla útulňa

» ren
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www.kastaplus.sk
MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

ZIMNE
TOPANKY

dámske

NÁBYTOK ZOHOR
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Pondelok - Piatok

10:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 14:00

Staničná 23

900 51 Zohor

www.mobelhoff.sk

0905 523 820

Veľká októbrová akcia na sedačky

Zľavy od 25% do 50%
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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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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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety
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Sadíme cesnak
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www.kastaplus.sk
MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

NOVINKY V PREDAJI

i i i

v

DAMSKE PREDLZENE MIKINY
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OCHRANA ZRAKU

NA ŠPECIÁLNE  
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK    OPTIKADROPTIK   ������������������������������ �WWW.DROPTIC.SK WWW.DROPTIC.SK                         

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

��������������������������������
VELKÉ LEVÁREVELKÉ LEVÁRE

POSLEDNÁ 
ŠANCA

��
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Kandidát na predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja

Objednávateľ: Ivan Bošňák, Bratislava - Záhorská Bystrica Dodávateľ: ZenithMedia s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04, Bratislava, IČO: 36 820 946
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Dopravná spoločnosť zo Stupavy

hľadá vodiča MKD
» destinácie SK - CZ - HU 
» trvalý prac. pomer alebo dohoda
» kmeňový vodič alebo striedač
    (pozícia striedač vhodná aj pre dôchodcu)
» plat dohodou
Tel.: 0901 714 410
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Bocán s.r.o.

betónové chodníky, doprava, zameranie,
váza, svietnik, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA na rok 2023
ZĽAVA až do 40%

Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certifikát

0910 902 635•0905 323 022
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Zodpovedne, 

ľudsky pre Malacky.
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Spoločnosť Baumit spol. s r.o., výrobca suchých omietkových
zmesí, poterov a komplexných zatepľovacích systémov, 
hľadá do svojho výrobného závodu v Rohožníku 
nových zamestnancov na pozície:

Údržba, servis, preventívne zásahy a opravy automatických výrobných
strojov a všetkých mechanických a elektrických súčastí výroby
    Ponúkaná základná mzda: od 1300 € brutto
    Požadované SŠ vzdelanie a § 22 elektrotechnickej spôsobilosti 
    - samostatný elektrotechnik
    Práca prebieha v pracovné dni, v troch zmenách

Údržbár

Obsluha automatických strojov (súčasťou je aj fyzická práca),
jednoduché mechanické nastavenia, opravárenské a servisné činnosti
    Ponúkaná základná mzda: od 1100 € brutto
    Požadovaný výučný list alebo maturita
    Práca prebieha v pracovné dni, v troch zmenách

Obsluha technologického zariadenia

Kontakt: +421 905 611 051 
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Spoločnosť: Asseco CEIT a.s.
Baví ťa neustále vŕtanie sa v strojoch, hľadanie príčin ich nefunkčnosti a máš
rád, keď ti práca ubieha a nenudíš sa, tak čítaš ten správny inzerát.
Pracovať budeš na inovatívnych zariadeniach AGV v priestoroch Volkswagenu 
na jednej z výrobných hál, kde máme naše automatické dopravné zariadenia. 
Budeš dohliadať na plynulú prevádzku mobilných robotických systémov pre 
internú logistiku, na ich servis a keď nastane chyba, budeš zodpovedný za 
hľadanie príčin nefunkčnosti a jej odstránenie.
Mzdové podmienky: od 1 250 EUR/mesačne v závislostí od skúseností
+ kvartálne odmeny
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Miesto výkonu práce: Bratislava 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou a vyššie 
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Technické a strojárske zameranie 
(Elektrotechnik min. §21 – výhodou, nie podmienkou )
Pozícia je vhodná pre absolventa: áno 
Zamestnanecké výhody, benefity: Odmeny vo výške 15 % ročnej mzdy, stravné 
nad rámec zákona, príspevok do Kafetérie, možnosť vlastného rozvoja 
a kariérneho rastu, niekoľko firemných akcií v roku, príspevky pri sobáši 
a narodení dieťaťa, nápoje zdarma (káva, čaj)

e-mail: hr@asseco-ceit.com , tel.: +421 918 824 532
kontaktná osoba: Ing. Pavol Poperník 

PONUKA
PRÁCE

Prevádzkový a servisný technik
automatizovanej logistiky 
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Prepravná spoločnosť  z Malaciek

s dobrým kolektívom 

Na prepravy: BA – BA,

SK – AT  (Parndorf), SK – DE

Nástup: možný ihneď

Mzda: 762 € + diéty + odmeny

Práca iba Po - Pia

tel.: 0918  506  478

HĽADÁ ZODPOVEDNÝCH 
VODIČOV NA KAMIÓN

Ak sa rozhodnete pre našu ponuku, kontaktuje nás:
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Spoločnosť aktívna v oblasti úpravy vody
hľadá pracovníkov na pozície:

Kontakt: 0915 973 529

Požadované vzdelanie:
min. SŠ, prax v oblasti elektro, 

vodičský preukaz skupiny B
Platové podmienky: 1100 - 1800 EUR 

servisný technik
technológ
obchodník

pracovník do výroby
zvárač

23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti

0908 979 469

INZERCIA
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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
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior
235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 
14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť
Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 0905 595 996

Odborový zväz 
potravinárov 

Slovenskej republiky 
Ti ponúka výhodné služby 

priemysle.

Staň sa 
členom odborov !

Staň sa 
členom odborov !


