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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

0948 307 878
www.drstavmont.sk

Odvoz odpadu
kontajnermi
a dovoz štrku,
piesku, zeminy

JCB 1cx
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PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

• pánske obleky • saká • nohavice 
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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Pon - Ne: 9:00 - 19:00
MALACKY - Jána Hollého 1, za kinomMALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

• Moravské
• Pezinské
• Fľašové

Sudové
od 1,10 eur

Tokajskéé
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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

0905 859 679

INZERCIA
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Akčná ponuka 
platná od 27. 3. do 25. 4. 2019

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Paci�c, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

Jediné zostavy
v SR na indukciu.
Jediné zostavy
v SR na indukciu.
J
v

Francúzska kvalita v kuchyni

55,9955,99
78,99

74,9974,99
105,9951,9951,99

66,99

Sada riadu

Sada panvíc

Sada rajníc

Pečieme na
Veľkú noc

a
Forma Baranček

Forma na chlieb s vekom
Plech
hlboký

od 8,99od 8,99
od 10,99

od 2,99od 2,99
od 4,19

od 19,99od 13,99
od 17,99
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Predaj mäsa
a domácich výrobkov

OBJEDNÁVKY: 0917 102 395, 0915 778 455

PON: ZATV., UT - PIA: 8.00 - 18.00, SO: 7.30 - 12.00

Bernolákova 3, Malacky
(sídlisko Domky)

PEČENÉ
PRASA • REBRÁ

HUS • BAVORSKÉ KOLENÁ

KAČICA

dovezieme
aj k vám domov

klobásky, jaternice, údené mäso,
bravčová masť, slanina, oškvarky...

PRIJÍMAME OBJEDNÁVKY
NA VEĽKONOČNÉ ÚDENÉ

MÄSO, KLOBÁSY, SLANINU!
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VYŠETRENIE
OČNÝM LEKÁROM
» bez čakania, na presnú hodinu
» meranie dioptrií zážitkovou
   metódou 3D PASCAL
» objednajte si svoj termín:
   0918 734 397

Kvalitné
SKLADOVÉ SKLÁ

www.oftalens.sk

Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. križovatka), Senica

1+1ZDARMA
DRUHÝ KUS



MA19-13 strana - 2

2
POLITICKÁ INZERCIA / SLUŽBY

Dňa 27. marca 
2019 uplynuli 
2 roky od od-
chodu nášho 
m i l o v a n é h o 
otca deda a 
pradeda Jaroslava Holeša 
z Malaciek. S láskou a úc-
tou spomína dcéra Jarka a 
nevesta Elena s rodinami.

28. 3. uply-
nul smutný 
rok, čo stíchlo 
šľachetné sr-
diečko našej 
milovanej ma-
mičky, babky a prababky 
Agnesy Bordáčovej z Lozor-
na. Bola skromná a láskavá 
vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote. S úc-
tou a láskou na ňu spomí-
name, za všetko ďakujeme, 
nikdy na ňu nezabudne-
me. V modlitbách prosíme 
nebeského otca za spásu 
jej duše. Synovia a dcéra s 
rodinami a celá rodina. Ve-
nujte jej tichú spomienku.

Kto raz milo-
val, nikdy ne-
zabudne. Dňa 
28. 3. 2019 si 
pripomíname 
16. výročie, čo 
nás navždy opustil drahý 
otec, manžel Branislav Krp-
čiar z Malaciek. Kto ste ho 
poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.

Dňa 29. 3. si 
pripomíname 
1. výročie smrti 
nášho brata a 
strýka Jozefa 
Moravčíka z 
Plaveckého Štvrtku. S lás-
kou a úctou spomína sestra 
Marta s rodinou. Za tichú 
spomienku ďakujeme.

Dňa 3. 4. 2019 
uplynie 42 
rokov, čo nás 
opustil náš 
milovaný otec, 
dedo a prade-
do Ján Ralbovský zo Sološ-
nice. S úctou a večnou spo-
mienkou spomínajú dcéra 
Eva a vnuci Marcel a Patrik. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Občianska
riadková
inzercia

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

Referendum: Slovensko pre rodiny

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

7 otázok v na-
šom hĺbkovom 
referende, ktoré 
o r g a n i z uj e m e , 
chceme venovať 
slovenským rodi-
nám a ich problé-

mom. Naposledy som Vám predstavili 
4 z nich, dnes to budú ďalšie 3.

9. Vymáhanie výživného štátom. 
Chceme, aby administratívu a náklady 
na vymáhanie výživného na dieťa mo-
hol rodič, ktorý sa stará o dieťa, zveriť 
Centru právnej pomoci. Tisíce matiek 
sa dnes dlhé mesiace či roky dopro-
sujú otcom svojich detí (niekedy je to 
aj opačne), aby im zaplatili alimenty. 
Doplácajú na to svojím časom i peniaz-
mi. Navrhujeme preto, aby mohol rodič 
starajúci sa o dieťa takúto pohľadávku 
preniesť na Centrum právnej pomoci, 
ktoré by alimenty vymáhalo za neho. 
Zastávame názor, že matky či otcovia v 
takejto situácii si túto pomoc zaslúžia.

10. Po 40 odpracovaných rokoch 
do dôchodku. Štát by mal umožniť 
odchod do predčasného dôchodku 
každému, kto odpracoval aspoň 40 ro-
kov., samozrejme s tým, aby sa mater-
ská i rodičovská „dovolenka“ počítala 
do odpracovaných rokov. Tento návrh 

nášho hnutia OĽANO je alternatívou 
voči návrhu Smeru a má výrazne väč-
šiu podporu medzi ľuďmi či odbornou 
verejnosťou a hlavne - Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť náš návrh vyhod-
notila ako dramaticky zodpovednejší 
voči verejným financiám. Náš návrh je 
tiež spravodlivejší, než návrh Smeru, 
ktorý určuje len vek odchodu do dô-
chodku. Podľa nás je však pri určovaní 
dôchodkov dôležitejšie pozerať sa na 
to, kto koľko rokov odpracoval a akým 
dielom prispel k budovaniu Slovenska.

11. Zrušenie doplatkov na lieky. 
Deti, dôchodcovia a osoby so zdra-
votným postihnutím by mali byť oslo-
bodení od akýchkoľvek doplatkov na 
lieky. Myslíme si, že toto opatrenie nie 
je potrebné bližšie 
vysvetľovať. Táto 
skupina ľudí si 
rozhodne zaslúži 
našu pomoc.

Bojujeme Za 
Slovensko pria-
teľské k rodinám. 
Pomôžte nám ho 
presadiť.
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
ŽALÚZIEAKCIA!
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Dňa 9. apríla 2019 si pripomíname 
1. smutné výročie úmrtia nášho milovaného

JOZEFA HASÁ�
z Malých Levár.

More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal, 
prázdno je tam, 
kde znel Tvoj hlas, 
spomienka na Teba 
zostáva v nás.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra
Dagmar s manželom, vnuk René s manželkou,

vnučka Simona a pravnučky Natálie a Nella So a.
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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Kamenárstvo Šarko-M.& syn

JABLONOVÉ 391
0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

www.kamenarstvo-jablonove.sk

• 1-hrob od 990 €
• 2-hrob od 1300 €

všetky
kamenárske

práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

AKCIA
MAREC

2019

krátka
dodacia lehota
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11 0908 979 469

INZERCIA
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TALENT a UMENIE ako advokačný nástroj
na podporu vzájomného porozumenia
Mladí ľudia, ktorí predstavujú rizikovú 
skupinu, ktorá ľahko podlieha masovým 
prejavom neznášanlivosti, pre nevedomosť a 
nízku gramotnosť podliehajú extrémistickým 
myšlienkam, sa zúčastnili kultúrno-umelec-
kých workshopov , zameraných na usmerne-
nie mladých ľudí k hodnotám. Mladí ľudia 
využívali svoj TALENT A UMENIE ako základný 
komunikačný nástroj na podporu interetnic-
kého dialógu a porozumenia smerujúceho 
k vzájomnému spoznávaniu, budovaniu 
vzťahov.
Na 160 hodinách workshopov realizovaných 
v období júl 2018 až marec 2019 lektori 
neformálneho vzdelávania z oz Protect work 
vytvorili pre mladých ľudí prostredie, ktoré 
bolo bohaté na podnety a mladým ľuďom 

dávalo priestor nielen teoreticky 
vedieť, ale aj prakticky využívať 

a rozvíjať potrebné zručnosti, 
osobnostné a sociálne kompe-
tencie, napr. schopnosť aktívne 
počúvať, analyzovať a riešiť 
problémy, prijať zodpovednosť, 
byť empatický a iné, podnecova-
lo ich k vyjadrovaniu sa, 

pozornosti, uvažovaniu, 
skúmaniu a vyvodzovaniu 

záverov. 

Hodnoty sú neviditeľné ako vietor.
Vďaka chveniu lístia viete, že fúka.  
A vďaka konaniu ľudí si uvedomujete,
že existujú hodnoty.            Eva Ancsel

v

Protect work o.z.
vzdelávanie mladých ľudí
a ľudí s hendikepom

Realizované s �nančnou podporou Fondu na podporu  kultúry národnostných menšín

SPOMIENKY
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Posvietili sme si na výhody

���������������������

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

ZIMNÉ PNEUMATIKY

V CENE

TANKOVACIA KARTA 

800 €

����������������������� ���������������������
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Dňa 5. 4. 2019 
si pripomína-
me 1. výročie 
úmrtia môjho 
m i l o v a n é -
ho manžela 
Jána Klempu zo Závodu. 
S láskou a úctou spomína 
manželka, syn Ján a dcéra 
Svetlana s rodinou. Spomí-
najte s nami.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám Škoda Felí-
cia 1,9 diesel, posledný 
model, prvý majiteľ.Tel. 
0905204546
» Predám veterána Austin 
A40, cena dohodou. Tel. 
0902743401

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 
všetko od motorizmu (tro-
feje).Tel. 0903818122
» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 1-izb byt 36 m2 
na Štúrovej ul.v Malackách, 
po čiastočnej rekonštrukcii, 
3/8 posch., cena 65000 
€.Tel. 0944203927
» Predám 1-izb byt, ho-
tovosť 45.000 €, Ma.Tel. 
0905526832
» Predám 3-izbový byt na 
prízemí na ul. 1. mája v Ma-
lackách (vnútroblok oproti 
Gymnázia).Tel. 0918723764

BYTY - PRENÁJOM 04

» Ponúknite prosím prená-
jom 2-izb bytu / 2 samo-
statné izby, nezariadený 
alebo polozariadený, Ma, 
súrne.Tel. 0918090660
» Ponúkam na prenájom 
1-izb byt v centre Ma, 37 m2, 
8/8 posch, balkón na me-
dziposchodí, teplý a slneč-
ný byt, cena 450 € vrátane 
energií, + kaucia vo výške 1 
nájmu, voľný od 1. 4. 2019.
Tel. 0905838397
» Prenajmem 2 izbový byt 
s balkónom vo Veľkých Le-
vároch, cena dohodou.Tel. 
0903410071
» Dám do prenájmu kom-
pletne zrekonštruovaný 
(12/2018) 1,5 izbový moder-

Občianska
riadková
inzercia

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

InzercIa

 

MALACKO

Ing. Igor Abel   0905 387 063
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
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
v Malackách, Stupave a v ob-
ciach okresu: Závod, Studienka, 
Malé Leváre, Veľké Leváre, Pla-
vecký Mikuláš, Plavecké Podhra-
die, Rohožník, Gajary, Sološnica, 
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad, 
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Pla-
vecký Štvrtok, Pernek, Jablonové, 
Lozorno, Marianka, Borinka, Zo-
hor a Vysoká pri Morave

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
Bz 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
Sc 25.000 Senecko
Se 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
Tn 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
Sn 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
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Vykonávame 
všetky druhy 

stavebných prác 
izolácie striech 
opravy domov 

za výhodné ceny

0902 272 708
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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PROJEKTY . REALIZÁCIE 
PRERÁBKY . ÚDRŽBY
✔výchovný rez ovocín
✔strihanie živých plotov
✔výrub, prierez rizikových stromov
✔vyžínanie, vertikutácia, odvetvovanie 
✔závlahy, čistenie jazierok
✔odvoz odpadu

možnosť
celoročnej
údržby

ZÁHRAD

✆ 0902 182 789
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• fasády
• strojové omietky
  - vápenno-cementové, sadrové
• montáž/demontáž lešenia

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112
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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 438 961
0908 577 901

topa.studne@gmail.com

VŔTANIE
STUDNÍ
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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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01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 
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Spoznávanie moravskej kultúry

Realizované s �nančnou
podporou Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín

Kultúrno - vzdelávacie aktivity a spoznávanie kultúry, zabezpečili 
deťom a mladým ľuďom výchovno-vzdelávaciu činnosť vo 
voľnom čase, ktorá umocnila individuálny rozvoj osobnosti detí 

a mladých ľudí, zvyšovala 
ich kultúrnu gramotnosť,
vytváranie vzťahu 
k odlišným kultúram, 
k aktívnemu životnému 
štýlu, rozvíjala multikultúr-
nu výchovu a úctu 
k porozumeniu a znášanli-
vosti, tolerancii, kultúrnym 
a národnostným hodnotám 
a tradíciám.
Zmyslom vzdelávania bolo 
priviesť mladých ľudí k 
zážitkom, ktoré formulujú 
ich hodnoty.
Výstupom výchovno 
vzdelávacích aktivít sú 
ručne vyrobené krojové 
bábiky, ktoré boli na 
výstavách v regióne 
Pomoravie sprístupnené 
verejnosti. 
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

Novinky zdravotnej obuvi
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ný byt na Veľkomoravskej 
ulici v Malackách. Viac info.
Tel. 0903482310
» Prenajmem 2-izb byt v Ma 
- Juh, 1. posch., 50 m2, + piv-
nica, cena 450 € s energia-
mi, voľný od 1. apríla 2019.
Tel. 0948091425
» Prenajmem 2-i. byt v MA 
0908593047
» Prenajmem 1izb. Byt v 
centre Malaciek zariade-
ný.0903775484
» Dám do prenájmu 2izb 
byt-zariadený, MA, 490 s 
energiami. Byt voľný ihneď. 
Tel. 0915453836

DOMY - PREDAJ 05

» Predám pekný RD v Kos-
tolišti, 6-izb, + garáž, let-
ná kuchynka, pozemok 
7,5 á, cena 195.000 €,.Tel. 
0903214187
» Predám 4i dvojpodlažný, 
dvojgeneračný RD v Brod-
skom na 16,6 á pozemku, 
garáž, prístavba, bazén, 
2x studňa, 139.000,- EUR, 
0908776508 
» Predám  6i dvojpodlažný 
RD v Malackách, garáž, 5á 
pozemok, 250.000,- eur, 
0948 033 023 
» Predám starší rodinný 
dom s garážou vo Veľkých 
Levároch celk. výmera 482 
m2 cena 75000 eur tel.c. 
0904959255

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám pozemok 3800 
m2 v priemyselnej časti Ma.
Tel. 0905526832
» Predám ornú pôdu vo 
Veľkých Levároch vo vý-
mere 16,7 árov pod cinto-
rínom, od neho 200 m.Tel. 
0949410559
» Predám 25 árov lúky pred 
Závodom smer Leváre.Tel. 
0949410559
» Predám 460 m2 staveb-
ný pozemok v Závode so 
starým domom, všetky IS,  
24.000,- eur, 0948033023
» Predám  stav.pozemok o 
výmere 53 árov v Morav-
skom Sv Jáne určený na 
výstavbu rodinných do-
mov , el., voda, kanlizácia 
pri pozemku, 15,- EUR/m2, 
0908776508
» Predám SP v Záhorskej 
Vsi, 307 m2, 15000.-eur.-
-hlavná ul. 0903032024

REALITY - INÉ 07

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt, 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
» Kúpim dom v Záhorskej 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.
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www.bdprofix.sk
ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL
Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
• železiarstvo
• elektronáradie
• pletivá, rebríky
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

cca 160 m od železn. 
priecestia vpravo

Po-Pia: 7:45-17:00 h.
Sob: 7:45-12:00 h.

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI 
BÝVALÉHO AGROSTAVU

dobré ceny
+

bezproblémové

parkovanie
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138

• výkup kovového odpadu
   a farebných kovov
• výkup papiera (noviny, časopisy,
   letáky) cena 0,08 EUR/kg

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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Prijmeme
UPRATOVAČKU

na penzión Zuzana
v Malackách.

Mzda: 520 € mes. brutto
Nástup možný ihneď.

Môže byť aj dôchodkyňa.
Tel.: 0908 416 089
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VODOINŠTALÁCIE
PLYNOINŠTALÁCIE

KÚRENIE
0903 425 708

41
-0

01
0

VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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Minúť alebo
neminúť?
To je otázka!

Projekt bol �nančne podporený Radou vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Lektori neformálneho vzdelávania 
z oz Protect work prispeli k naplneniu 
cieľov výzvy v oblasti prevencie krimina-
lity pre rok 2018 so zameraním na 
reakcie nových trendov a hrozieb 
v oblasti bezpečnosti a verejného 
poriadku najmä: kriminalita mladých 
ľudí vo virtuálnom prostredí, materiálové 
a nemateriálové druhy závislosti napr. 
netolizmus (závislosť na nových 
informačných technológiách), vysoká 
zadlženosť mladých ľudí a obyvateľstva 
ako aj problémy �nančnej gramotnosti.

Aktivity mladých ľudí nabádali 
k prijímaniu zodpovednosti - 
SCHOPNOSTI spravovať svoje osobné 
alebo rodinné �nancie, zvládať nečaka-
né situácie a plniť si svoje sny.
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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       
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Bystrici alebo v Stupave. 
(NIE RK) 0940322162

STAVBA 08

» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty, 
cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Kúpim rôzny nábytok 70. 
roky.Tel. 0905526832

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kurčatá na mäso 
živé na zabitie 1,90 € / kg a 
očistené 2,90 € / kg, M.Cau-
ner, Kostolište 152, 0911 206 
783.Tel. 0908151966
» Predám kŕmne zemia-
ky 0,10 € a obilie pšenicu 
čistenú 18 € / q, Láb.Tel. 
0903427721
» Predám ibišteky rôzne 
farby.Tel. 0265968232
» Predám andulky 3,50 € / 
ks a korely 10 € / ks, Malac-
ky.Tel. 0907585736
» Predám prasiatka od 100 
- 200 kg. Cena 1,50 € / kg 
živej váhy.Tel. 0911662786
» Predám doma chova-
né Brojlerové kurence, 
doveziem zdarmo.Tel. 
0904323543
» Predám ošípané.Tel. 
0915284292
» Predám pšenicu, triti-
kal. Plavecký Štvrtok. Tel. 
0915142127

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti 
aj v poškodenom stave.Tel. 
0903753758

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám miešačku na 380 
V, cena 300 €, predám veľké 
búracie kladivo Hitach 52J, 
cena 600 €, predám malú 
miešačku na 220 V, cena 
150 €, predám vchodové 
bezpečnostné dvere so 
zárubňou nové, cena 250 
€, predám plastové okno 
komplet aj s vonkajšou a 
vnútornou žalúziou, sieť-
kou a parapetami, nové, 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.
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Hľadáte prácu? Skúste to u nás.
Do nášho výrobného tímu hľadáme ľudí na pozíciu:

Ponúkame: stabilnú a �zicky nenáročnú prácu vhodnú pre manuálne zručných ľudí • 
bonusový systém – dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, príspevok na čistenie
OOPP, príplatky nad rámec Zákonníka práce, cafeteria, príspevokna ubytovanie • 
zabezpečené stravovanie priamo na pracovisku • práca v čistom pracovnom prostredí 
• 8-hodinové zmeny (2-zmenná prevádzka) 
Plat: nástupný plat 717 €, po skúšobnej dobe základ. plat 732 € + 62 € variabilná zložka
• 20 € dochádzkový bonus • príspevok na čistenie oblečenia • príspevok na dopravu
Požiadavky: manuálna zručnosť • zodp. prístup k práci • práca vhodná pre absolventov
Ak vidíte možnosť Vášho uplatnenia v našej spoločnosti, radi sa s Vami stretneme na
osobnom pohovore. Svoje životopisy môžete zaslať na personálne oddelenie: 
katarina.vidlickova@forbo.com, 034/7979314
Forbo Siegling s.r.o., Továrenská 15, 901 01  Malacky
Forbo je lídrom v oblasti výroby transportných pásov.

OPERÁTOR VÝROBY
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PONUKA ZAMESTNANIA

Pracujte u nás na pozíciach

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme

VODIČ VZV
720 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
619 € brutto + príplatky a bonus
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• ROBOTNÍKOV do výroby a expedície
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov
• MECHANIKA polygrafických strojov
• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
• STROJNÍKOV energetických zariadení
• ELEKTRONIKOV 

Požiadavky:
• zdravotná spôsobilosť na výkon práce v noci 
• vyučenie v odbore výhodou, nie podmienkou 

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Mzda od 700 € - 1 000 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 100 €)
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Prijmeme ZAHRADNÍČKU NA PREDAJ
OVOCNÝCH A OKRASNÝCH DREVÍN

Mzda: 4,79 €/ h bru�o

Informácie na tel. č.: 0908 706 258
prosekova@aprozc.sk, www.aprozc.sk

Štefánikova 54, Malacky
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Hľadáme mužov a ženy do výroby
– TRNAVA

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Operátor/ka 4,55 €/hod.  (3 zmeny)
+ príplatky + prémie + dochádzkový

bonus + stravné lístky 4 € + 13-ty plat
valachovicova@prorsum.sk

0914 350 301 • www.prorsum.sk
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FYTOPHARMA, a. s.,
Duklianskych hrdinov 47/651,

901 27 Malacky

ZORAĎOVAČA/OPERÁTORA REZANIA BYLÍN
prijme do pracovného pomeru

Nástup podľa dohody, mesačná mzda € 750,00
OPERÁTORA REZANIA A HOMOGENIZÁCIE BYLÍN

Nástup podľa dohody, mesačná mzda € 624,00
Profesijný životopis vrátane súhlasu so spracovaním
osobných údajov posielajte na adresu spoločnosti

alebo e-mail matuskovai@fytopharma.sk 

Prijmeme do prac. pomeru, skrátený poloúväzok,
resp. prácu na dohodu na pozíciu:

- chyžná / upratovačka
    

Plat: 4 €/hod. brutto         Kontakt: 0905 802 157
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- brigádničky študentky
   práca v bufete resp. v reštaurácií
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Spoločnosť zaoberajúca sa úpravou
vody so sídlom v Lozorne príjme

do zamestnania pracovníkov na pozície:

Kontakt: 0915 973 529

Požiadavky: elektrotechnické vzdelanie,
vodičský preukaz sk. B.

Nástupný plat 900 EUR brutto.

SERVISNÝ TECHNIK

Požiadavky: stredoškolské
elektrotechnické vzdelanie s maturitou,

práca v administratíve.
Nástupný plat 1000 EUR brutto.

ELEKTROTECHNIK

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    
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cena 200 €.Tel. 0910925357
» Predám palivové drevo 
metrovicu, cena za priesto-
rový meter, agát, dub, ja-
seň nza 31 €, borovica za 
20 €, agát tenký za 24 €.Tel. 
0904177808

RÔZNE - INÉ 14

» Hľadám zručného dô-
chodcu na platenú vý-
pomoc na chalupe.Tel. 
0903759353
» Kúpim zváračku ks-200 
alebo 250 aj nefunkčnú. 
0944634153

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Doučovanie predmetov ZŠ 
a SŠ a angličtiny pre každé-
ho.Tel. 0949764183
» Taliansky jazyk - učím in-
dividuálne.Tel. 0902162161
» Pomôžem v domácnosti, 
upratovanie, varenie a iné.
Tel. 0902162161
» Vypomôžem v domác-
nosti, ožehlím, pomôžem 
seniorom. Tel. 0902591330

ZOZNÁMENIA 16

» Vdovec 66 r hľadá priateľ-
ku.Tel. 0950530780

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.
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Obec Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

a  § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta riaditeľa materskej školy

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
• odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č.317/2009 Z.z.
 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
 neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné predpoklady  
 a osobitné  kvali�kačné  požiadavky  pre  jednotlivé  kategórie  pedagogických  zamestnancov  a  odborných 
 zamestnancov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požadované predpoklady:
• bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zák. NR SR č.317/2009 Z.z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zák. NR SR č. 317/2009 Z.z.
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,
• �exibilita, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať samostatne, 
• práca s PC 

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt) 
• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zák. č. 317/2009
   Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene   
  a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadostí: do 16.30 hod. dňa 29.04.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného 
úradu v Gajaroch.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s 
označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:
Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné  nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky do VK.
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Obec Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa základnej školy
Požiadavky v súlade s § 5 ods. 3 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., v súlade s § 3 
ods. 5 a § 4 ods.1 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so zákonom 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p:

Predpoklady na výkon funkcie:
• vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
• kvali�kačné predpoklady v súlade so zák.č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných  zamestnancoch
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvali�kačné 
   predpoklady a osobitné kvali�kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
   odborných zamestnancov,
•  najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady,
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ostatné kritéria a požiadavky:
• znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
• aktívne ovládanie štátneho jazyka,
• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti,
• �exibilita, schopnosť pracovať samostatne, 
• práca s PC 
• zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis (uveďte prosím aj tel. kontakt) 
• overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
• overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min.5 rokov
• overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
• doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
• písomné spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák.č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
   a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadostí: do 16.30 hod. dňa 29.04.2019 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného 
úradu v Gajaroch.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s 
označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:
Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné  nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky do VK.
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Dlhoročná stavebná firma z Českej republiky

hľadá MURÁROV

PONUKA PRÁCE

Viac info: +420 606 541 706
Josef Gajdoš, okres Břeclav (Juhomoravský kraj)

na stavebné práce a zateplovanie
fasád na ŽL. Ponúkame zaujímavé platové

ohodnotenie.
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ofotravel@gmail.com
0917 466 250

Do TPP
PRIJMEME
VODIČA
VP sk. D

Práca na živnosť.
Plat od

1200 €
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PRIJMEM
VODIČA C, E,
hydraulická

ruka
Plat do 1600 € v čistom
MA - 0915 503 521
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PRIJMEM
ČAŠNÍKA /-ČKU
UPRATOVAČKU

do pivárne v Kostolišti.
Nástup 4 € / hod.

(aj nevyučení)
Tel. 0908 685 000Chcete 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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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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PRÁCA PRE OPATROVATEĽKY

Podrobnejšie informácie na tel. č. 0903 466 780

Ponúkame stále dlhodobé zamestnanie pre
opatrovateľky v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave.

Plat od 710 € mesačne, podľa počtu
odpracovaných víkendov, nočných, sviatkov,

nadčasov hrubá mzda aj nad 1000 €.
Ostatné bene�ty: polročné odmeny, 10 dní 
dovolenky navyše, skrátený pracovný čas,

druhá platená prestávka,
príspevok na dôchodkové  sporenie.
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

REFÍŽISTU - POMOCNÉHO SKLADNÍKA
Plat 700 Eur brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou. Vlastné vozidlo nutné. 
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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OBCHODNÍK - PREDAVAČ
do Malaciek

Plat 850,- € bru�o + stravné,
základy nemeckého jazyka, VP B

0949 636 264 

prijme zamestnanca na pozíciu

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax

·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 
· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

neustále dostatok ponúk
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár brutto 75 €,  80 €, 90 €  za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

Ruské skleníky - ZGT

     429,- 
362,-€

viac ako
300

modelov

        4

362

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom  
prev.: Pezinok          -   0917 861 305 
prev.: ������������������-   0918 250 213 
prev.: Košice            -   0915 147 170  
prev.: Nitra                -   0908 136 854 
prev.: Bans.Bystrica -  0915 905 112  

www.krby-tuma.sk
tel. 0905 394 055

KRBY

kkkkkkkkkk

 kachle

DOVOZ 
   SR 
  do 5 
prac.dní 

Záhradné  krby    grily, 
                 pece
                 ATLAS
                  hnedý

 pece TUMA
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www.konstrukter.sk

info@konstrukter.sk
Tel.: 0908 914 180

OPERÁTOR VÝROBY 
800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto
�������������� 

11 EUR/hod.

����������������������
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Práca 
v Českej 
republike 

PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO
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VÝBORNÉ  
PLATOVÉ 

PODMIENKY

+421 918 607 897  +421 917 650 018
+421 905 775 463

VODIČ VZV
ZVÁRAČ CO2
ELEKTRIKÁR

OPERÁTOR VÝROBY

PRACOVNÍK
DO PLASTOVEJ 

VÝROBY
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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Obec Rohožník, Obecný úrad Rohožník, 
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník

podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade 

s § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj

MOTOROVÉHO VOZIDLA - TRAKTOR
ZETOR PROXIMA 80, ROK VÝROBY 2011

Bližšie informácie sú zverejnené na www.rohoznik.sk a 
obhliadka vozidla je možná po telefonickom dohovore.
Za cenu určenú na základe verejnej obchodnej súťaže, 
najmenej však vo výške 13.000,- €. 

Obec Rohožník týmto stanovuje lehotu na doručenie 
cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného majetku 
obce do 30.04.2019, najneskôr do 12.00 hod., a to do 
podateľne obecného úradu v Rohožníku.

Cenové ponuky je  potrebné doručiť v určenom termíne v 
písomnej forme na Obecný úrad obce Rohožník 906 38, 
ul. Školské námestie 406/1.  
Podmienky priameho predaja sú zverejnené 
a./ na úradnej  tabuli obce 27.03.2019 
b./ na internetovej stránke obce Rohožník: 
www.rohoznik.sk
Okrem toho sú  podmienky priameho predaja k dispozícii na 
Obecnom úrade v Rohožníku, a to počas stránkových hodín.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

balkóny zimné záhrady 

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

zasklievanie terás
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BENÁTSKE
STIERKY

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• ELEKTROINŠTALÁCIE
• KOVOVÝROBA
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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VŠETKO
PRE VÁŠ DOM

TOP KVALITA
0907 304 888

REKONŠTRUKCIE
ZATEPĽOVANIE
FASÁDY, OMIETKY
SADROKARTÓN
STIERKOVANIE
MAĽOVANIE
INTERIÉR/EXTERIÉR
STRECHY, KROVY
PLOTY
HRUBÉ STAVBY
STROJOVÉ OMIETKY
VÁPENOCEMENTOVÉ,
SADROVÉ
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InzercIa

MALACKO

Ing. Igor Abel   0905 387 063
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
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
v Malackách, Stupave a v ob-
ciach okresu: Závod, Studienka, 
Malé Leváre, Veľké Leváre, Pla-
vecký Mikuláš, Plavecké Podhra-
die, Rohožník, Gajary, Sološnica, 
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad, 
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Pla-
vecký Štvrtok, Pernek, Jablonové, 
Lozorno, Marianka, Borinka, Zo-
hor a Vysoká pri Morave

malacko@regionpress.sk

redakcia: Bernolákova 1 A 
MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
Bz 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
Ga 30.000 Galantsko+Šaliansko
Hc 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
Ma 25.500 Malacko
nr 48.000 nitriansko
nz 35.000 novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
Pn 32.500 Piešťansko+NM+MY
Sc 25.000 Senecko
Se 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
Tn 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
zM 18.000 zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
Lc 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
Or 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
zV 36.500 zvolensko+DT+KA
zH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
za 52.000 Žilinsko+BY

BJ 29.000 Bardejovsko+SK+SP
Ge 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
Ke 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
Sn 30.000 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
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PRÍĎ

9. 4. 2019
DO NEMOCNICE MALACKY 
O 13.00 HOD.

nemocnici. 

• zabezpečíme ti dopravu
• privíta ťa vedenie nemocnice
• oddeleniami ťa prevedú primári
• zodpovieme na tvoje otázky
• 

Nemocnica Malacky  
• hodnotená poistencami Dôvery ako piata najlepšia na Slovensku za rok 2018,
• ako prvá na Slovensku získala ocenenie za kvalitné mamografické pracovisko, 
• 
• 

 
veronika.arpasova@medirexgroup.sk alebo telefonicky na .

Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Zažiješ VIACCHODOVÚ DEGUSTAČNÚ 
VEČERU SO SKVELÝMI VÍNAMI pre dve osoby 

v Bratislave.

NEZABUDNUTEĽNÉ DVA DNI 
 na svetovom fóre ako člen delegácie 

MEDIREX.

Získaš dve vstupenky na inovatívny 
technologický festival IXPO Bratislava
balíčkami na VYŠETRENIE POTRAVINOVÝCH 

INTOLERANCIÍ (22)
MEDIREX stánku. 

1. CENA

2. CENA

3. CENA
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac
www.hydinarskafarma.sk

  
 

  

• 8 - 15 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové Húsatá Landeské
• 7 - týž. morky big 6

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková
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MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Miriam
tel.: 0915 677 453

Malacky: od 12 €
Okolie do 25 km: od 14 €

v pohodlí Vášho
domova

aj diabetické
a mykotické nohy
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Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 383/1, Malacky
0948 062 317, 0918 364 229

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej �rme.

Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
10
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OKENNÉ, DVEROVÉ
SIEŤKY PROTI HMYZU,

ŽALÚZIE, ROLETY
0903 300 378

PREDAJ A MONTÁŽ
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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∙ Rekonštrukcie
   bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
   sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

igorkrajcir01@gmail.com
0908 420 353
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silný partner

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY 
smer Veľké Leváre bývalý autoservis

0911 950 299
CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 
0949 636 264

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA

w w w. s t r e c h y b e j z . s k
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Končíš základku?
Vyber si strednú 
podľa seba!

54 stredných  škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti

Bratislavského samosprávneho kraja
rozdelených podľa zamerania

www.strednapremna.sk
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Každý chce postaviť za výhodnú 
cenu. Ale objektívnym ukazovateľom 
výhodnosti je pomer : cena/kvalita/
odbornosť/služby. Viete napríklad, že 
sú stavebniny, ktoré odkúpia späť  ma-
teriál, ktorý vám zostal? Tento benefit 
vám môže ušetriť pekných pár stoviek.

Nestavajte bez stavebného dozoru. 
V rámci znižovania nákladov si mnohí 
stavebníci zariadia dozor len na pa-
pieri. A to je škoda. Pripravia sa tým o 
cenné informácie od niekoho, kto stav-
bám skutočne rozumie. Stavebný dozor 
sprevádza investora  po celú dobu vý-
stavby,  pri vybavovaní povolení, výbe-
re dodávateľov a materiálov, samotnej 
realizácií až po zápis do katastra.

Na všetko sa pýtajte, Než zvolíte 
akúkoľvek firmu alebo remeselníka či 
objednáte materiál, hovorte najlepšie 
so skutočnými odborníkmi, ktorí sa na 
trhu pohybujú dlhšiu dobu. Pomôžu 
vám zorientovať sa v ponuke, vysvetlia 
súvislosti aj možné úskalia, poskyt-
nú výhody a to často zadarmo v rámci 
iných služieb.

Nenechajte sa obalamutiť nereálny-
mi termínmi  alebo cenovými ponuka-
mi. Rozhoduje ten, kto platí. A to ste vy! 
Keď uhradíte faktúru, budú sladké reči 
preč a ostáva len serióznosť partnera 
alebo kvalita výrobku.

Využite ponuku služieb. Pokiaľ sta-
viate svojpomocne a nie ste práve od fa-
chu, vyžívajte služby, ktoré ponúka na-
príklad dodávateľ materiálu. Bezplatne 

tak môžete získať výpočet spotreby 
tvárnic, odbornú konzultáciu, založe-
nie stavby, požičanie náradia a ďalšiu 
užitočnú pomoc. Podmienky služieb si 
vždy  dôkladne preštudujte.

Nezabudnite byť opatrní. Trochu 
zveličene povedané,  ale keď budete s 
pórobetónovými tvárnicami jazdiť po 
tankodrome a potom ich vyložíte na 
oranisku, nedivte sa, že  z  materiálu 
budú iba úlomky.  Pórobetón je ľahký a 
krehký. Manipulujte s ním opatrne.

Nemanipulujte zbytočne s materi-
álom. Tvárnice by mali zostať na pale-
tách až do doby, keď ich budete VY ale-
bo vami platená firma jednu po druhej 
odoberať a murovať.  Oplatí sa mať na 
stavbe k dispozícií paletový vozík. 

Myslite vopred. Nemyslite len na 
to, čo sa robí teraz, ale hlavne na to , 
čo bude potom (časovo, ekonomicky 
aj technicky). Myslite dopredu – zhod-
noťte svoje možnosti a schopnosti, 
porovnajte ponuky trhu, zaoberajte sa 
detailne prípravou stavby a hľadajte 
také riešenia, ktoré vás uspokoja nie 
len teraz ale zúročia sa aj do budúcna.

Na všetko treba ísť s rozumom

» red
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• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR,
    NÁKLADOV NA ENERGIE

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ

CENY
V REGIÓNE

3x
BONUS

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

CENTRUM
DVERÍ

AKCIA

v = 2000 mm
š = 900 mm

a jednostranná
laminácia

439
EUR

515
EUR

...ked sú
dvere dverami 

´

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

za
najlepšie

ceny
v regióne

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

0918 500 492

Uvedené ceny sú vrátane zamerania, demontáže, montáže,
murárskych prác, parapetov, žalúzií, dopravy, likvidácie okien a DPH.

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

1500

16
00

900

24
00

16
00

2100

16
00

1200

AKCIA
300

EUR

OD

345
EUR

210
EUR

202
EUR

-61% OD OD

OD

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE

BEZKONKU-
RENÈNÝCH

CIEN
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2Nemecký profil INOUTIC - OKNÁ VYROBENÉ NA SLOVENSKU! ODPORÚČAME PROFILY

DO NOVOSTAVIEB: EFORTE 3-sklo Ug = 0,6 • PRESTIGE 2-sklo Ug 1,0 a 3-sklo Ug 0,7

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

ZIMNÉ
ZĽAVY

41
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY
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INŠTALMONT IN s. r. o.
Ul. 1. mája 30, Malacky

tel.: 034/772 39 31, 772 31 92
odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.skMALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

~ hutný materiál 
~ kotly 
~ ohrievače vody 
~ kanalizácia 
~ digestory 
~ kúpelňa - možno aj Vaša

PRENÁJOM KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
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PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ

PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH
ZIMNÁ AKCIA

-30% NA PRÁCU
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Gajary - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk
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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!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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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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KONSAD s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad@konsad.sk, www.konsad.sk
otváracie hodiny: ut – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

Továrenská ul.

Gen. M. R. Štefánika
Tabarín

bývalé kasárne

KONSAD

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY
~ NETKANÉ TEXTÍLIE
~ MYKORHÍZNE HUBY
~ HNOJIVÁ ~ TRÁVOVÉ OSIVÁ
~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD
~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
~ ÚDRŽBA ZELENE
~ VODNÉ PRVKY
    (POTOKY, JAZERÁ)

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO

KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA
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Duklianskych hrdinov 5, Malacky
(oproti Gajdárovi), tel.: 0940 64 00 64

náradia

My vám
pripravíme

vašu kosačku
už teraz!

Ste pripravení
na sezónu?
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA NA ROK 2019

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka

m
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
16

-0
00
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KAMENÁRSTVO - POLÁK - SENICA

0903 792 674
www.kamex.sk

Hurbanova 2942, Senica

20 rokov na trhu!
NOVÉ TVARY

1 hrob od 1100 €
2 hrob od 1390 €

NAJVÄČŠÍ výber
vystavených pomníkov

ZĽAVY
PRE SENIOROV
Príďte sa presvedčiť!

ZADARMO:
doprava, montáž, zlatá váza
a svietnik, chodníky okolo

hrobu, záruka 36 mes.

OTV.: Pon - Pia: 09.00 - 16.00 h

TERAZ
VEĽKÁ ZĽAVA

NA VYSTAVENÝ
TOVAR

Ak nemôžete prísť, radi Vás navštívime.
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KAMENÁRSTVO Janko
1-hrob - africká impala: 1000 €
2-hrob - africká impala: 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

Robíme
najlacnejšie
Bez zálohy

Záruka
15 rokov

nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma

JARNÉ ZĽAVY
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• MURÁRSKE PRÁCE
• SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE
• OBKLADY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CHODNÍKY
• PLOTY, BRÁNY

0917 625 934  |  www.helpetbau.sk0917 625 934  |  www.helpetbau.sk

HELPET  BAUHELPET  BAUSTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMASTAVEBNÁ RODINNÁ FIRMA
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Limitovaná ponuka 100 kusov
s navigáciou zadarmo

www.kia.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., je na rok 2016 nositeľom  
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km, emisie CO2. 129-180 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

SUV Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.
Zmeňte svoje sny na reálne dobrodružstvá a vychutnajte si nové zážitky 
s rodinným SUV Kia Sportage. Využite atraktívne cenové zvýhodnenie až 1 300 € 
a ako darček vám navyše pribalíme zimné pneumatiky. Aby ste na svojej ceste už 
nikdy nezablúdili, máme pre vás limitovanú extra ponuku na 100 kusov vozidiel Kia 
Sportage vo výbave Gold s navigačným systémom a 8“ dotykovou obrazovkou 
ZADARMO. Poponáhľajte sa, táto limitovaná ponuka platí len do konca februára 2019.

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ

1300 €
NAVIGAČNÝ
SYSTÉM
ZADARMO

ZIMNÉ
PNEUMATIKY
ZADARMO
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KVALITA PRE REMESELNÍKOVCeny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ 
AKCIA

Reťazová píla HUSQVARNA 445
Výkonná píla druhej generácie pre všestranné použitie pre zákazníkov, 
ktorí ocenia profesionálne kvality takejto píly. Ľahko sa štartuje aj pri 
pomalšom zatiahnutí za štartovaciu šnúru, má výklopné viečka nádrží. 
Motor X-Torq® znamená nižšiu spotrebu paliva a zníženú úroveň emisií. 

 ■ Výkon 2,1 kW, dĺžka lišty 15" (38 cm), hmotnosť bez lišty 
a reťaze 4,9 kg

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 435 €

Fúkač HUSQVARNA 525BX
Výkonný a dobre vyvážený ručný fúkač pre profesionálne použi-
tie. Patentovaná technológia motora X-torq v kombinácii s jedi-
nečným ventilátorom a konštrukciou krytu prináša vysokú fúkaciu 
kapacitu a zároveň jednoduché ovládanie. 

 ■ Objem valca 25,4 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnosť 4,3 kg, fúkací 
výkon 86 m/s.

Akciová cena: 365 €
Bežná cena: 389 €

SILA PRE PERFEKTNÉ 
VÝSLEDKY

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2019. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JARNÁ
AKCIA
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VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA
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ASPARAGUS, Veľké Leváre (pri kostole)
tel. č.: 034/ 779 44 88

BIOASPA, Hollého 406 Kúty
tel. č.: 034/ 659 77 17

Asparagus
908 73  VE¼KÉ LEVÁRE, è. 1135

s.r.o.

VEĽKÉ LEVÁRE
KÚTY

ŠPARGLE
PREDAJ

UŽ ZAČAL
srdečne Vás pozývame
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OZNAM
Posledné voľné vstupenky na

KONCERT
CIGÁNSKYCH DIABLOV 

v nedeľu 7.4.2019 
VO VEĽKÝCH LEVÁROCH 
si môžete zakúpiť v kultúrnom dome 

vo Veľkých Levároch, 
t. č. 0918 504 919, 

kulturnydom@levare.sk. 

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
HLINÍCKA 1, 831 52 BRATISLAVA
Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj

4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

• 2682 K mechanik počítačových sietí 
• 2697 K mechanik elektrotechnik 
• 3795 K klientsky manažér pošty 
• 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 

Prihlasovanie na štúdium do 10. 4. 2019

Dobré uplatnenie

na trhu práce
Študuj IT!
Má budúcnosť.

www.sositba.sk
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Kúpte si 4 pneumatiky Michelin
s montážou, zaregistrujte sa,

odpovedzte na otázku a získajte cenuo

Trvanie akcie 15. 3.  - 15. 5. 2019 alebo do vyčerpania zásob cien.
POĽNÁ 2, MALACKY
tel.: 034 / 772 68 60
www.chmela-pneu.sk

Túto akciu môžete využiť

* Viac informácií v pravidlách na promo.michelin.sk

16" – 17" 25 €  //  18" a viac až 50 € 
formou karty na PHM *
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SUV značky Renault
Renault KADJAR
Nový

 Za

299 € mesačne
5 rokov záruka Renault vrátane servisu
Ponuka platí od 5. 2. do 28. 2. 2019. Reprezentatívny príklad financovania Renault Fair Lízing Plus platí pre model Renault KADJAR Edition TCe 140 GPF: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 5,55% p. a. na 5 rokov a pri 
financovanej hodnote 12 774 € zaplatíte 60 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 287,74 € (a s ZP vo výške 298,30 €). Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy 
je 60 € a RPMN = 13,36 %. Celková suma s havarijným a PZP poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte, je vo výške 17 959,20 €. Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Zmluvná záruka Renault  
5 rokov/100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault KADJAR: spotreba 4,0 – 7,5 (l/100 km), emisie CO2 115 – 139 (g/km). Uvedené spotreby paliva 
a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Renault doporučujeRenault odporúča

www.dealerweb.sk
Tel.: +421 123 456 789, Fax: +421 123 456 789
JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, MěstoIDM-CAR spol. s r. o., Priemyselná 5482, MALACKY, tel.: 034/772 43 40, 0911 437 099


