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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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ZUBNÁ AMBULANCIA, Malacky
MUDr. Ingrid Kriváòová

Objednávky na tel.: 0905 632 250, www.zubky.eu

•Keramické fazety, korunky,
mostíky, protézy

•Lieèba parodontitídy
•Stomatochirurgia

•Zubná hygiena•Pieskovanie
Srdeène vítame nových pacientov
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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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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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VÁM VYČISTÍ
KRTKO ZÁHORIE

0915 87 93 49
0940 50 30 50

www.krtkozahorie.sk

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC 10
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1www.annastudio.sk
Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

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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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 0810908 979 469

INZERCIA
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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)

Asociálna sociálnosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Alebo naopak. Ale postupne. Sociálne sie-
te nám zaplavili hlupáci, ktorí si myslia, 
že majú vplyv. Zistili, že parazitovať sa dá 
aj exhibicionizmom. Ukazujú sa v luxus-
ných autách, na luxusných dovolenkách, 
v luxusnom odeve. S umelými úsmevmi a 
umelým chrupom. A dali si meno influen-
ceri. Akože majú vplyv, ovplyvňujú. Naši 
podnikatelia im na to letia, veď prečo nie 
reklama zadarmo, tí zahraniční ich vy-
hadzujú z dverí s odkazom, nech si svoje 
zábavky láskavo hradia z vlastného. Naši 
asociáli – od slovného významu „nemajú-
ci ohľad na sociálne záujmy iných“, zapla-
vujú naše sociálne siete iba z tých najego-
istickejších pohnútok. A hlupáci im na to 
letia. Sledujem niektoré tieto komunikač-
né kanály. Zbieram a triedim informácie.
Minule mi prišla správa s otázkami – 
čo robiť, ak pisateľka má obavu, že si 
na sociálnej sieti prečítala čosi, čo znelo 
ako volanie o pomoc. Výkrik zúfalého 
človeka, ktorý už nevidí žiadne riešenie. 
Nuž čo robiť – kontaktovať políciu a zá-
chranárov. Po chvíli prišiel povzdych v 
zmysle - „záchranári ma informovali, že 
neopodstatnený výjazd ma môže vyjsť až 
na 1700 eur.“ No môže. Neoprávnených 
požiadaviek na výjazd je naozaj veľa. Tak 
– informovať políciu, má prostriedky a 
spôsoby, ako overiť IP adresu, podľa GPS 

mobilu aj polohu. Pisateľka sa nevzdala, 
ako dôchodkyňa akceptovala riziko aj 
mastnej ponuky, lebo ten ľudský výkrik 
ju nenechal ľahostajnou.
Ako sa príbeh skončil? Dobre. Polícia aj 
záchranári zúfalého človeka na konci síl 
našli. Prebrali ho lekári do svojej odbor-
nej starostlivosti.
A sociálne siete si žijú ďalej svojim živo-
tom. „Influenceri“ na nich parazitujú ďa-
lej, ďalej zneužívajú závisť a snahu mno-
hých biednych ľudí podobať sa životným 
štýlom smotánke a ich blahobytu.
Lenže, po sociálnych sieťach lietajú aj 
volania o pomoc. Vďaka tým ľuďom, kto-
rých zaujíma v dnešnej dobe aj toto. Osud 
iných a nie iba vlastný profit, hoci pod 
akými krásnymi názvami a rečičkami.
Zdá sa mi naozaj málo zaujímať sa iba 
o to, kto v čom jazdí, kde býva, s kým 
chodí, kde je práve na dovolenke a kde 
práve merajú policajti. Cítim 
vďačnosť voči tým ľuďom, 
ktorí si všimnú aj čosi viac. 
Ktorým ide o viac ako iba 
o seba. Určite sú aj oko-
lo vás, len si ich treba 
všimnúť! Hoci aj na 
tých sociálnych sie-
ťach...
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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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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 1140 € • 2-hrob od 1440 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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w
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1700 €
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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
MÁJ
2019

krátka
dodacia lehota
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Dňa 6. mája 2019 si pripomíname 
6. smutné výročie úmrtia nášho milovaného

Ing. MICHALA F�ŇA
z Rohožníka.

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 dcéra Miriam 
s mamičkou, rodičia, brat Maroš s rodinou

a babka. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

ESLINGEROVÉ VÝMENA POPRUHU NÁTER
SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY

. . .spoľahlivosť,  r ýchlosť,  čistota.. .

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

0903 349 274 
info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk
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Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky
tel.: 0905 329 541 / e-mail: maros.zvac@zvacsystems.com / www.zvacsystems.com

Máte už vybrané vaše EKASA riešenie?

U nás ho nájdete.
V hotovosti aj na splátky
od 25 € / mesačne
vrátane internetu.

EKASA riešenia
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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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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
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Obec Láb vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž

zmysle §9 ods. 2 písm. a), §9a ods. 1 písm. 
a) v spojení s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v z.n.p. a s §281 a nasl. 
Obchodného zákonníka 

na podávanie najvhodnejšieho 
návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na prenájom nehnuteľného 
majetku obce: 

nehnuteľností: pozemku parcely reg. "C" č. 
364/2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 563 m2 a budova so 

súp. číslom 286, postavená na tomto 
pozemku, zapísané na LV č. 664 pre k. ú. 

Láb (bývalá prevádzka "U Marty"). 

Podmienky OVS a bližšie informácie sú 
zverejnené na www.obeclab.sk .

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

0905 859 679

INZERCIA
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Čas plynie, 
s m ú t o k 
z o s t á v a , 
strata v 
srdci bolieť 
neprestáva. 
27. 4. 2019 si pripomíname 
2. výročie úmrtia Petra 
Šimunu. S láskou a úctou 
spomína manželka, syno-
via s rodinami, vnúčatami 
a sestra Tonka s rodinami.

S tichou 
s p o m i e n -
kou k Tvoj-
mu hrobu 
c h o d í m e , 
kvety po-
ložíme a pri plamienku 
sviečky za Teba sa mod-
líme. Dňa 1.mája sme si 
pripomenuli 13. výročie 
úmrtia našej drahej ma-
minky a starenky Márie 
Palkovičovej zo Závodu. S 
láskou a úctou spomínajú 
deti  Alena, Ján a Martina 
s rodinami a ostatná ro-
dina.

U b o l e -
né srdce 
p r e s t a l o 
biť, ani sa 
n e s t a č i l a 
r o z l ú č i ť ! 
Dotĺklo srdce, utíchol Tvoj 
hlas, ale v spomienkach 
si stále pri nás. 7. 5. 2019 
si pripomíname 10 rokov 
od úmrtia Matildy Šimu-
novej z Malaciek. S úctou 
spomínajú dcéra Tonka, 
nevesta s rodinami, vnú-
čatami, pravnúčatami. Ak 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Prestalo biť 
dobré srdce, 
utíchol Váš 
hlas a Vy 
sa nevrá-
tite nikdy 
medzi nás. Dňa 8. mája si 
pripomíname druhé výro-
čie úmrtia našej mamky, 
babky a prababky Júlie 
Pšenicovej z Vysokej pri 
Morave. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 14 dolu.

SPOMIENKY

Kotleba, fašisti a dobrý Róm

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

„Cigáni do ply-
nu“. „Šesť miliónov 
zabitých Židov v 
koncentračných 
táboroch je len roz-
právka.“ „Cigáni sú 
menejcenná rasa.“ 

To je pár výrokov kotlebovcov, ktoré v po-
sledných rokoch vypustili zo svojich úst. 
Mnohí z nás si povedali, že takú stranu 
treba bez milosti zrušiť. Súd však rozho-
dol inak ... a mnohí sa nazdávajú, že pre-
to, lebo Kotleba Ficovi vo veľa veciach veľ-
mi poslúžil, a preto mu Fico nezrušenie na 
súde za odmenu vybavil.

Nebol som zástanca ich zrušenia, 
lebo by ich to len a len posilnilo. Myslím 
si, že Kotlebu a jeho nebezpečné myš-
lienky musíme poraziť v čestnom boji vo 
voľbách, nie nejakými súdnymi skratka-
mi. To však neznamená, že máme pred 
očividným fašizmom rezignovať. To zna-
mená, že každý politik, ktorému úprim-
ne záleží na tom, aby fašizmus plíživo 
nerozťahoval svoje nebezpečné chápadlá 
po Slovensku, by mal oddnes vyhrnúť ru-
kávy, vyliezť zo svojej bubliny či kaviarne 
a začať konečne riešiť skutočné problémy, 
ktoré ľudí na Slovensku trápia.

Ak ľudia uvidia reálny záujem svo-
jich politikov o ich život, nebudú ZO ZÚ-

FALSTVA hľadať spásu vo fašistických 
politikoch. To je celé. Stačí robiť úprimnú 
politiku s ľuďmi a pre ľudí. 

Na záver. Potom, ako Najvyšší súd 
dal de-facto Kotlebovi okrúhlu pečiatku 
na to, že môžu ďalej bez strachu šíriť po 
Slovensku fašistické myšlienky a hlásať 
nenávisť voči všetkým Rómom, som sa 
rozhodol pre svoj osobný protest - odd-
nes budem robiť intenzívnu kampaň pre 
dobrého Róma na našej kandidátke - Pet-
ra Polláka. Budem vyzývať ľudí, aby na 
protest voči slovenskému fašizmu volili 
človeka z osady. Ktorý sa nevzdal, vyštu-
doval a dnes je deťom v osadách pozitív-
nym vzorom.

Ukážme spoločne krúžkom pre Pet-
ra Polláka (číslo 3 na našej kandidátke), 
že sme hrdí na svojich 
predkov, ktorí sa v 
SNP odvážne po-
stavili fašistickému 
zlu. Ukážme krúž-
kom pre Peťa, že 
netrpíme predsud-
kami a vieme oceniť 
dobrých a pracovitých 
Rómov. Spojme sa 
za dobrú vec!
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KLIMATIZÁCIA

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

www.mdmgroup.sk
0910 111 100, 0905 744 062

PREDAJ - MONTÁŽ - SER VIS
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Obec Láb vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž

zmysle §9 ods. 2 písm. a), §9a ods. 1 písm. 
a) v spojení s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v z.n.p. a s §281 a nasl. 
Obchodného zákonníka 

na podávanie najvhodnejšieho 
návrhu na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na prenájom majetku
obce: 

nebytové priestory o výmere 100 m2 
v budove so súp. číslom 29 postavenej na 
pozemku parcela  reg. „C“ č. 201,zapísaná 

na LV č. 664 pre k. ú. Láb a zariadenie 
nebytových priestorov (dom smútku so 

zariadením). 

Podmienky OVS a bližšie informácie sú 
zverejnené na www.obeclab.sk .
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» montáž plávajúcej
podlahy

» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk
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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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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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0907 721 667, Malacky

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

zimné záhrady zasklievanie terás
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40948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
balkóny

AKCIA ZĽAVA DO 30% Možnosť výhry 300 €

bezrámovérámové bezrámové rámové
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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

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY KÚPELNE

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Dňa 8. 5. 
2019 uply-
nie 1 rok, čo 
nás navždy 
opustil náš 
m i l o v a -
ný manžel, otec, svokor, 
dedo Cyril Michálek. S lás-
kou spomínajú manželka 
Eva, dcéry Erika, Gabika s 
rodinou a ostatná rodina. 
Za tichú spomienku ďaku-
jeme.

Odišla si 
navždy, tú-
žila si žiť, 
ale osud 
to zariadil, 
že musela 
si nás tak náhle opus-
tiť. Hoci si odišla a niet 
Ťa medzi nami, v našich 
srdciach zostaneš stále 
s nami. Dňa 9. 5. si pripo-
menieme 9 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mi-
lovaná Eva Králová z Ma-
laciek. S láskou spomína 
priateľ Laco s rodinou.

Odišiel si 
cestou, po 
ktorej krá-
ča každý 
sám, ale 
spomienky 
v srdci zostali nám. Dňa 
10. mája 2019 uplynie 1 
rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý Michal Prévaj 
z Gajar. Spomínajú dcéra 
Janette s rodinou a syno-
via Patrik a Erik s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám veterána Austin 
A40, cena dohodou.Tel. 
0902743401

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938
» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 14 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 
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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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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, NE: ZATV.

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...
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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

0908 469 134

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

Vtipy 
týždňa

» Príde mladík do cukrárne 
a pýta sa predavačky:
– Máte perníkové srdce s 
nápisom „Si moja jediná“?
– Áno, máme.
– Tak päťkrát.

» Počúvaj Karol, na čo 
zomrela Steinova tretia 
žena?
– Otrava hríbmi.
– A druhá?
– Tiež otrava hríbmi.
– A prvá tiež na otravu hu-
bami?
– Nie, prerazená lebka.
– To je divné.
– Ani nie, nechcela jesť 
hríby.

» Manželka si dala na tvár 
bahennú masku a dva dni 
vyzerala oveľa lepšie. Po-
tom bahno opadalo. 
Pýta sa manžel manželky:
– Miláčik, prosím ťa, mô-
žem sa pozerať na televí-
zor?
– Môžeš, ale nezapínaj ho!

» Ona: Tak zajtra to platí?
On: Žartuješ? Veď mám 
rande s tým najkrajším 
dievčaťom na svete!
Ona: Jéé, díky… a kam pôj-
deme? 
     » redakcia

Zaregistruj 
sa na
Výstavu 
psíkov     

Máš 5 až 15 rokov a 
máš doma psíka? Ak 
áno, neváhaj a príď 
nám svojho domáce-
ho miláčika ukázať 
na výstavu psíkov, 
ktorá sa uskutoční v 
nedeľu 19. 5. 2019  v 
priestoroch športovo - 
kynologického Centra 
CANISLAND. Odborná 
porota zhodnotí psí-
ka, jeho stav, povahu, 
poslušnosť a poradí, 
ako sa najlepšie oňho 
starať. Štartovné je 3,- 
€. Každý psík musí byť 
zaočkovaný. Zaregis-
truj sa v Centre voľného 
času na Ul. M. Rázusa 
30  do 10. 5. 2019, tel. č. 
034/7722228. Po tomto 
termíne nebude regis-
trácia možná. Mať psí-
ka za kamaráta, to sa 
veru všetkým ráta..  
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Výlučne len v piatok: 14 – 18,
v sobotu: 8 – 14, v nedeľu: 8 – 12 h

26. 4. - 2. 6. 2019
Horská 2005

smer Zlatnícka dolina
Horská 2005

ZÁHRADNÍCTVO
SKALICA

ZÁHRADNÍCTVO
SKALICA

POZÝVAME VÁS 
NA PREDAJ
BALKÓNOVÝCH 
RASTLÍN

POZÝVAME VÁS 
NA PREDAJ
BALKÓNOVÝCH 
RASTLÍN
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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

0905 859 679, 0908 979 469

Inzerát, ktorý predáva

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

Traktor HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor s integrovaným zberným košom umiest-
neným vzadu s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.

 ■ Motor Briggs & Stratton, hydrostatická prevodovka, šírka 
kosenia 97 cm, zberný kôš 320 l.

Akciová cena: 2 835 €
Bežná cena: 3 020 €

Rider HUSQVARNA R112C
Kompaktný design zaisťuje ľahkú manipuláciu aj v stiesnených priesto-
roch a úsporné skladovanie. Napriek menšej veľkosti ponúka vynikajúcu 
trakciu na svahoch a za mokra. Kĺbové riadenie umožňuje rýchle ma-
névrovanie s minimálnym polomerom otáčania. 

 ■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická prevodovka, 
šírka kosenia 85 cm, hmotnosť 190 kg.

Akciová cena: 2 925 €
Bežná cena: 3 109 €

RADOSŤ Z KOSENIA

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

Traktor HUSQVARNA TC 139T
Užívateľsky prívetivý traktor s integrovaným zberným košom umiest-
neným vzadu s objemom 320 litrov. Výkonný dvojvalcový motor.
■ Motor Briggs & Stratton, hydrostatická prevodovka, šírka

kosenia 97 cm, zberný kôš 320 l.

Akciová cena: 2 835 €
Bežná cena: 3 020 €

Rider HUSQVARNA R112C
Kompaktný design zaisťuje ľahkú manipuláciu aj v stiesnených priesto-
roch a úsporné skladovanie. Napriek menšej veľkosti ponúka vynikajúcu 
trakciu na svahoch a za mokra. Kĺbové riadenie umožňuje rýchle ma-
névrovanie s minimálnym polomerom otáčania. 
■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická prevodovka, 

šírka kosenia 85 cm, hmotnosť 190 kg.

Akciová cena: 2 925 €
Bežná cena: 3 109 €

RADOSŤ Z KOSENIA
15

-0
07

1

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

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

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

Reťazová píla HUSQVARNA 445Reťazová 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:
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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:
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Reťazová píla HUSQVARNA 445Reťazová 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

VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA

16
-0

03
6

TEPOVANIE
HĹBKOVÉ

sedačky • matrace
stoličky • koberce
čalúnený nábytok

0917 466 250

• dôchodcovia
• ZŤPZĽAVA:

10
-0

00
8

• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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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

0905 859 679

INZERCIA
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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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ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

034/774 3321, 0948 062 319

MALACKY
Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

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

Odber
krvi vo
Veľkých
Levároch     

Obec Veľké Leváre, 
Miestny spolok Sloven-
ského červeného kríža 
vo Veľkých Levároch, 
Sociálna, zdravotná a 
bytová komisia pri OZ 
vo Veľkých Levároch 
oznamuje občanom, 
že v pondelok 13. mája 
2019 organizuje od-
ber krvi od 8,00 hod. 
v Kultúrnom dome vo 
Veľkých Levároch. Od-
beru sa môže zúčastniť 
občan vo veku 18 – 60 
rokov. Bližšie infor-
mácie o darovaní krvi 
budú poskytnuté na 
tel. čísle 0908 764 944.  
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BYTY - PREDAJ 03

» Predám 3i byt veľký 
na prízemí v Rohožníku 
86 m2, cena 75 tis €.Tel. 
0905525169
» Predám Ma juh novoza-
teplenú garsónku s bal-
kónom alebo prenajmem 
40 tis €.Tel. 0905525169
» Predám 2-izb byt v Ma 
- Juh, 1. posch., 50 m2, + 
pivnica, cena 75.000 €.Tel. 
0948091425
» Predám 3-izbový byt 
na prízemí na ul. 1. mája 
v Malackách (vnútrob-
lok oproti Gymnázia).Tel. 
0918723764
» Predám 3-izb byt v Ma, 
Malé námestie, 3/4 po-
sch., 77 m2, + 6 m2 loggia 
smerovaná do vnútroblo-
ku, pivnica 3 m2, dom po 
kompletnej rekonštrukcii 
fasády a strechy, cena 
121.900 €.Tel. 0903158851
» Predám 2-izb byt, cen-
trum Ma.Tel. 0908761258

BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem 1 izbový byt 
pre 1 alebo 2 osoby.Tel. 
0908761258
» Dám do prenájmu 1-izb 
RD - Veľké Leváre, bez detí.
Tel. 0919191018
» Dám do prenájmu 1-izb 
byt v Ma centrum, plne za-
riadený.Tel. 0944447531
» Ponúkam na prenájom 
1-izb byt v centre Ma, 37 
m2, 8/8 posch, balkón na 
medziposchodí, teplý a 
slnečný byt, voľný ihneď.
Tel. 0905838397
» Prenajmem 1,5-izb byt 
v Zohore, nájom 330 
€/mes, dlhodobo.Tel. 
0904212052
» Prenajmem 1izb byt v 
centre Malaciek zariade-
ný. Cena je 450 EUR vrá-
tane energii. 0903775484
» Prenajmem 2-i. byt v MA 
948006886
» Hľadám podnájom starý 
RD v okolí Malaciek môže 
byť bez vody záhrady SMS 
na tel 0919352592

DOMY - PREDAJ 05

» Predám pekný RD v 
Kostolišti, 6-izb, + garáž, 
letná kuchynka, pozemok 
7,5 á, cena 195.000 €,.Tel. 
0903214187

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 14 dolu.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

V súvislosti so vznikom bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov (ďalej 
len „BSM“) a jeho existencie za trvania 
manželstva sa vynára otázka spôso-
bu uspokojovania dlhov oboch alebo 
len jedného z  manželov. O  spoločné 
záväzky oboch manželov pôjde vtedy, 
ak obaja manželia vystupujú vo vzťahu 
k veriteľovi v pozícii dlžníkov. V zmysle 
zákona platí, že manželia zodpovedajú 
za spoločné záväzky spoločne a neroz-
dielne. Vzhľadom na to, sa môže veriteľ 
domáhať uspokojenia svojej pohľa-
dávky z  majetku patriaceho do BSM. 
Vyvstáva otázka, čo ak vystupuje ako 
dlžník len jeden z manželov. 

Môže sa stať, že jeden z  manželov 
uzavrie napr. zmluvu o pôžičke, a to bez 
vedomia druhého manžela. V  zmysle 
zákona môže byť pohľadávka veriteľa 
len jedného z manželov, ktorá vznikla 
za trvania manželstva, pri výkone roz-
hodnutia uspokojená i  z  majetku pat-
riaceho do BSM. Z uvedeného vyplýva, 
že na to, aby mohlo dôjsť k uspokojeniu 
pohľadávky veriteľa, ktorú ma tento len 
voči jednému z manželov, zo spoločné-
ho majetku oboch manželov, musí byť 
splnená jediná podmienka. Touto pod-
mienkou je, že daná pohľadávka vznik-
la za trvania manželstva. Pritom nie je 
podstatné, či o tomto záväzku manžela 
druhý manžel aj vedel. Toto zákonné 
ustanovenie nie je možné vylúčiť alebo 

obmedziť dohodou manželov. Preven-
tívnym riešením však môže byť zúže-
nie alebo zrušenie BSM. 

Zúžením alebo zrušením BSM do-
chádza k vylúčeniu alebo obmedzeniu 
majetku, z  ktorého by mohli byť bu-
dúce pohľadávky veriteľa len jedného 
z manželov uspokojené. Zúžením BSM 
je určenie vecí, ktoré v prípade ich na-
dobudnutia nebudú spadať do BSM, 
ale do výlučného vlastníctva jedné-
ho z  manželov alebo do podielového 
spoluvlastníctva. Dohoda, ktorou si 
takto manželia zúžia BSM musí mať 
formu notárskej zápisnice. Manželia 
si však nemôžu zúžiť rozsah BSM tak, 
že vylúčia z BSM veci, ktoré nadobudli 
za trvania manželstva a zároveň pred 
zúžením BSM. Pri uzatváraní dohody 
o zúžení BSM je potrebné myslieť na to, 
že takáto dohoda je voči tretím osobám 
a veriteľom účinná len vtedy, ak im je 
známa. Na druhej strane zrušenie BSM 
možno dosiahnuť výlučne rozhodnu-
tím súdu, pričom zrušením zaniká 
BSM dňom nadobudnutia právoplat-
nosti súdneho rozhodnutia.

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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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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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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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže
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D
PH

Vaše objednávky prijímame na tel.:
034/659 2101, 0905 471 325

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.

od 86 €/t
od 200 €/t
 od 160 €/t

HNEDÉ UHLIE
ČIERNE UHLIE

od 295 €/tKOKS
BRIKETY
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ÍŽ
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0Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)

www.tavservis.com | 0914 117 466

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
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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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Hasprúnska 10, 20, 23, 50
Turistický oddiel KST v Studienke Vás 
pozýva na 36. ročník pochodu 
„Hasprúnska 10, 20, 23, 50 “, ktorý sa 
bude konať dňa 11.5.2019. Prezentá-
cia je od 7,00 –10,00 hod. pred pohos-
tinstvom u Kochlíka v Studienke. Koniec 
pochodu je o 17,00 hod. na futbalovom štadióne. Pripra-
vili sme pre Vás trate 10 km, 20 km, 23 km, 50 km krásny-
mi borovicovými lesmi, chránenou oblasťou v okolí 
Červeného rybníka a rieky Rudava. V cieli na Vás čaká 
tradične bohaté občerstvenie.
Srdečne Vás všetkých vítame ! 

c 
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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

pracovných odevovvýpredaj
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» Predám rod.dom v Pla-
veckom Štvrtku stred 
obce, všetky siete, cena 
145.000 €, dohoda, volať 
od 10:00 do 20:00 hod.Tel. 
0911600122
» Predám  6i dvojpodlaž-
ný RD v Malackách, garáž, 
5á pozemok, 250.000,- 
eur, 0948 033 023 
» Predám 4i dvojpodlažný, 
dvojgeneračný RD v Brod-
skom na 16,6 á pozemku, 
garáž, prístavba, bazén, 
2x studňa, 139.000,- EUR, 
0908776508

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám v Kuchy-
ni SP 2100 m2 s IS.Tel. 
0905525169
» 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

REALITY - INÉ 07

» Kúpim starší dom 
s väčším pozemkom. 
0950870988
» Kúpim dom do či byt 
do 85000€. RK nevolať! 
0949375038
» Kúpim stavebný poze-
mok do 40000€. RK ne-
volať!
» Kúpim záhradu či roľu, 
min 7 árov. 0949375038
» Kúpim stavebný poze-
mok do 40000€. RK nevo-
lať! 0949375038
» Hľadám na dlhodobý 
prenájom chatku lacno 
Malacky a okolie SMS na 
tel 0919352592

STAVBA 08

» Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov 
a vodomerné plastové 
šachty, cena od 650 €. 
Doveziem, osadím, vyko-
nám aj tlakovú skúšku.
Tel. 0905925991
» Predám staré tehly 
označené výrobcom, Ma-
lacky.Tel. 0915957746
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 14 dolu.

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

Stavebný trh ponúka široký výber 
strešných krytín. Pri výbere sme v 
prvom rade ovplyvnení estetickými 
požiadavkami, cenou a hmotnosťou 
krytiny, a to už vo fáze projektovania. 
Zaujíma nás však aj životnosť. 

Pálená keramická krytina 
Má vysokú mechanickú pevnosť, 

ohňovzdornosť, mrazuvzdornosť, dob-
ré akumulačné schopnosti a tiež dob-
rú zvukovú izoláciu.  Dobre odoláva 
kyslým dažďom. Použitie prírodných 
materiálov zabezpečuje 100-percentnú 
zdravotnú neškodnosť. Krytina sa vy-
značuje farebnou stálosťou prírodných 
i povrchovo upravených pálených škri-
diel. Životnosť má minimálne 80 až 100 
rokov bez akejkoľvek údržby.

Betónová krytina
Vzhľadom pripomína keramickú 

krytinu. Má vysokú pevnosť, odolnosť 
proti veľmi zlým poveternostným pod-
mienkam, nízku nasiakavosť a vysokú 
mrazuvzdornosť. Kvalitná povrchová 
úprava prispieva k životnosti, ktorá 
je 100 rokov. Povrch škridiel môže byť 
hladký, s granulovaným povrchom 
alebo s akrylátovým nástrekom.

Asfaltové šindle
Vyznačujú sa presnosťou, nízkou 

hmotnosťou a univerzálnym využitím. 
Kvalitu výrobku zabezpečuje sklená 
rohož, ktorá je vysoko stabilná a neme-

ní sa ani vplyvom zmien teplôt, asfalt 
zabezpečuje vodovzdornosť a granulo-
vý posyp chráni povrch šindľa. Zaují-
mavosťou je, že pri rekonštrukciách sa 
nové šindle môžu ukladať na existujú-
ce staršie šindle, ale závisí to, samozrej-
me, od stavu strechy. 

Bitumenová vlnitá krytina
Vyrába sa z organických vlákien, 

ktoré sú nasýtené bitúmenom (asfal-
tom). Na trhu je v ponuke vlnitá kryti-
na a krytina v tvare škridle. Výhodou 
použitia je jej nízka hmotnosť, ľahká a 
rýchla montáž, zdravotná neškodnosť, 
nízka cena. Životnosť na jednotlivé 
krytiny je 40 až 50 rokov.

Vláknocementová krytina 
Nahradila krytinu, ktorá obsahovala 

azbest. Vyrába sa zo zdravotne bezchyb-
ného materiálu na báze cementu a ume-
lých vlákien. Má nízku hmotnosť, odol-
nosť proti poveternostným vplyvom, 
vysokú variabilitu, pôsobivý vzhľad. 

Plechová strešná krytina
Použitie plechovej strechy má dlhú 

tradíciu. Známe a cenovo prístupné sú 
pásy z pozinkovaného plechu, ktoré sa 
musia na streche klampiarsky spraco-
vať. Ich nevýhodou je, že po čase ich 
treba pravidelne chrániť náterom pred 
koróziou. Výrobcovia uvádzajú záruku 
na prehrdzavenie 30 až 50 rokov.

Čím prikryť dom

» Zdroj: internet                                 red
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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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2Malacky, Břeclavská 3, 0911 690 217, datom@datom.sk, www.datom.sk

CELOROČNÝ SERVIS
OKIEN, DVERÍ,
ROLIET, ŽALÚZIÍ

PREDAJ
VONKAJŠÍCH
A VNÚTORNÝCH PARAPIET
OKIEN, DVERÍ, ŽALÚZIÍ,
SIETÍ A SITOVÝCH DVERÍ
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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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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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• fasády
• strojové omietky
  - vápenno-cementové, sadrové
• montáž/demontáž lešenia

REALIZUJEME

Tel. č.: 0902 440 112
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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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 Vážení čitatelia,  dovoľte nám predstaviť politickú 
stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA. Nie sme novou stranou. 
Vznikli sme v roku 2015 s cieľom vytvoriť priestor pre 
spojenie roztrieštených národných síl.  Po výraznom 
omladení v priebehu rokov 2018 – 2019 NÁRODNÁ 
KOALÍCIA programovo reagovala na vývoj vo svete i v 
Európe, ale aj na zmeny nálad a postojov občianskej 
verejnosti v Slovenskej republike.
 Nie sme zástancovia zrušenia Európskej únie, 
ani odchodu jednotlivých krajín z EÚ. Britský brexit 
pokladáme za hraničnú a nešťastnú situáciu, ktorá 
však naznačila, že Európska únia v súčasnej podobe 
stratila dôveru značnej časti obyvateľstva krajín EÚ a 
mala by prejsť reformou. Pokladáme za dôležité ne-
zakrývať problémy, reálne hodnotiť a riešiť stav Eu-
rópskej únie.
 Napriek existencii podporných kohéznych 
fondov rozdiely medzi slabšími a silnejšími regiónmi 
EÚ ďalej narastajú. Množstvo kvalifi kovanej pracov-
nej sily odchádza z ekonomicky menej rozvinutých 
krajín do tých vyspelejších, vyľudňujú sa celé úze-
mia. Len zo Slovenska odišlo za lepšie platenou prá-
cou do vyspelejších západných krajín 300 tisíc ľudí, 
čo je viac než 20% práceschopného obyvateľstva. 
To je exodus, ktorý je príznačný aj pre ďalšie nové 
členské krajiny EÚ. Kapitál prichádzajúci z vyspelých 
krajín do tých menej rozvinutých prináša najčastejšie 
len manuálnu prácu pri montážnych linkách, za níz-
ke mzdy, s nízkou pridanou hodnotou.
 Vplyvom nevyváženej agrárnej politiky 
vo väčšine nových členských krajín došlo  
k masívnej redukcii poľnohospodárskej 
výroby, keď podiel domácej produkcie na 
vnútornom trhu klesol na 40 – 50 %, sa-
mozrejme v spojení s výrazným poklesom 
pracovných miest. Tento stav nesmieme 
ďalej pripustiť. Odliv kvalifi kovanej pra-

covnej sily v Európe nie je možné nahradiť prílevom 
nekvalifi kovaných migrantov z Afriky či arabských 
krajín. Predstava povinných kvót na prijímanie mi-
grantov prirodzene vzbudzuje odpor a nedôveru ob-
čanov Slovenska a ďalších krajín v politiku EÚ. Je to 
absolútne neprijateľné, požadujeme lepšiu ochranu 
vonkajších hraníc EÚ a riešenie problémov migrácie 
v krajinách, kde vzniká. Uchovanie kresťanských 
tradícií ako základu kultúrnej identity v našej spo-
ločnosti pokladáme za principiálny prvok domácej 
politiky.
 Program našej strany plne refl ektuje to, že zákla-
dom spoločnosti má byť tradičná rodina postavená 
na manželskom zväzku muža a ženy, ako to zakot-
vuje aj Ústava Slovenskej republiky. Absolútna väč-
šina slovenského obyvateľstva odmieta uplatňovanie 
rôznych liberálnych rodových ideológií a liberálnych 
rodových experimentov, ktoré pripúšťajú napr. man-
želstvá homosexuálnych párov, resp. adopciu detí 
týmito pármi, čím rozkladajú tradičnú rodinu.
 E u ró p - ska únia musí vo väčšej miere 
rešpek- tovať tradície a verejnú 

m i e n k u 

v jednotlivých národných členských štátoch, musí 
sa vrátiť k pôvodnej predstave EÚ ako spoločenstva 
suverénnych národných štátov, ktoré z dôvodu najmä 
efektívnej hospodárskej spolupráce spájajú svoje sily 
a účelne a uvážlivo presúvajú časť svojich kompeten-
cií do Bruselu. Pokladáme za neprípustné, keď bru-
selské elity začínajú suverénnym zvrchovaným štá-
tov vnucovať vlastné videnie sveta a vlastné riešenia, 
ktoré však značnej časti krajín nevyhovujú.
 To sa týka aj sankcií proti Rusku, ktoré doposiaľ 
nič nevyriešili, ale oslabujú hospodárstvo krajín EÚ. 
Týka sa to najmä východoeurópskych krajín, ktoré 
s Ruskom tradične obchodovali vo väčšom rozsahu 
než tie západné. Podobne namietame aj závery bru-
selských inštitúcií, v tom aj Európskeho parlamentu, 
ktorý pravidelne  prezentuje svoju rusofóbne postoje, 
že Rusko je pre Európu nepriateľ. Rusko treba vnímať 
kriticky tam, kde je to opodstatnené, ale pre Európu 
je Rusko predovšetkým partner, s ktorým je treba aj 
partnersky rokovať. Nesmieme zabudnúť, že to bolo 
práve Rusko, kto zachránil počas 2. svetovej vojny 
východoeurópske slovanské národy, ale aj ďalšie ná-
rody, pred hrozbou genocídy.
 V Európskom parlamente sa chce NÁRODNÁ  
KOALÍCIA zaradiť do politickej skupiny reprezentuj-
úcej vyššie uvedenú konštrukciu Európskej únie ako 
spoločenstva suverénnych národných štátov.

 NÁRODNÁ KOALÍCIA ponúka kvalitnú kandidát-
ku, zastúpenú odborníkmi zo všetkých oblastí 

verejného života. Volebnými lídrami NÁROD-
NEJ KOALÍCIE sú Peter TOMEČEK,  skúse-
ný regionalista, predtým poslanec NR SR a 
župan Trnavského samosprávneho kraja, 
Anton MARTVOŇ, právnik a vysokoškolský 
pedagóg, predtým poslanec NR SR a Slavomír 
HARABIN, stredoškolský pedagóg, synovec 
prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Predstavujeme stranu NÁRODNÁ KOALÍCIA31
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Príbeh o prútoch 
kráľa Svätopluka 
pozná každý. Deťom 
o nich rozprávame 
už v školských lavi-

ciach s ponaučením, že spájať sa oplatí. 
Synovia neposlúchli,  každý z nich chcel 
byť panovníkom a ríša sa rozpadla. V 
dnešnej slovenskej politike sa tiež každý 
malý prútik tvári, že je veľký strom a ne-
potrebuje spolupracovať. Podľa toho to 
aj vyzerá.  Ani tisíc rokov nestačilo, aby 
sa politici poučili.

Pritom nás viac spája než rozdeľuje. 
Keď sa na cestách po Slovensku rozprá-
vam s ľuďmi a potom diskutujem s poli-
tikmi, zo stretnutí si prinášame podobné 
príbehy. Ľudí trápi, že sa nevedia dostať 
k lekárom. Mladé rodiny bojujú o vlastné 
bývanie a miesta pre deti v škôlke. Prácu 
majú, ale často za mzdu, ktorá neumož-
ňuje dôstojný život. Obchádzanie pravi-
diel poznajú dôverne. Často sú nútení 
za seba platiť zamestnávateľovi odvody, 
alebo časť platu dostávať rovno na ruku. 
Bez istoty, že s peniazmi môžu rátať aj o 
mesiac.

Naše riešenia sa môžu líšiť, ale musí 
nás spájať vôľa pomôcť ľuďom na Slo-
vensku žiť dobrý a pokojný život.  V kra-
jine, ktorá odmeňuje poctivosť a prácu. S 
touto myšlienkou sme zakladali stranu 
SPOLU - občianska demokracia. Koalícia 
s Progresívnym Slovenskom do európ-
skych volieb 25. mája bola preto pre nás 

logickou voľbou. Hoci sme každý trochu 
iný, záleží nám na Slovensku ako pevnej 
súčasti Európy. A najmä chceme Sloven-
sko, ktoré bude skutočne európske, s 
európskou životnou úrovňou, nemocni-
cami, potravinami aj cestami. 

Vážime si, že ľudia oceňujú spájanie. 
Naša koalícia sa v prieskumoch umiest-
nila ako najsilnejšia opozičná sila. Na-
šou cestou je sústrediť sa miesto hádok 
na to, čo je pre ľudí užitočné. Prinášame 
program, riešenia a špičkových ľudí, 
ktorí nám umožnia od prvého dňa vo 
vláde poctivo pracovať a sľubované zme-
ny naozaj urobiť.

Zlodeji vo vládnych limuzínach sa 
radi po voľbách dohodnú, ako si opäť 
rozdeliť funkcie a naše spoločné pe-
niaze. Rovnako veľkou hrozbou sú aj 
extrémisti, ktorí majú silné reči, ale v 
skutočnosti ničomu nerozumejú a nepo-
núkajú žiadne riešenia. Práve preto mu-
síme držať spolu. V SPOLU dobre vieme, 
že úspech vo voľbách nestačí.  Ako nás 
učí povesť o Svätoplukovi, byť priprave-
ný vládnuť znamená vedieť spolupraco-
vať a spojiť sa.

Musíme sa spojiť pre Slovensko

» Miroslav Bebl
predseda strany 
SPOLU - Občianska demokracia

lavý

Prezliekať sa v škole za opačné po-
hlavie, aby sme poukázali na prob-
lematiku sexuálne inak orientovanej 
menšiny, sa mi nejaví ako vhodný 
spôsob prezentovania tejto témy. Isto, 
na stužkových, akadémiách či v let-
ných táboroch je to zaručený spôsob 
vyvolania smiechu. Ale v téme LGBT 
nejde o komično! Okrem toho, problém 
tzv. transexuálov nie je taký vypuk-
lý. Pri splnení istých kritérií sa im dá 
medicínsky pomôcť. Obávam sa však, 
že si tento „škandál“ odskáču homo-
sexuáli, ktorým sa naopak žije ťažšie, 
hoci sa nie vždy obliekajú ako opačné 
pohlavie a na mnohých ani nezbadáte, 
že majú inú orientáciu. 

Zámer nemenovanej školy preob-
liecť sa v jeden deň za opačné pohlavie 
považujem za kontraproduktívny a ne-
dôstojný výchovno-vzdelávacej inšti-
túcii. Kontraproduktívny preto, že akti-
vita vyburcovala veľkú časť ľudí, ktorí 
v intenciách hyperkonzervativizmu a 
náboženského fanatizmu odsudzujú 
tieto menšiny a šíria nenávisť - dostali 
zámienku. Toho sa potom chytia politi-
ci, ktorí sa utvrdia v presvedčení igno-
rovať sexuálne menšiny. A nedôstojné 
preto, lebo aktivita by sa zmenila na 
šou plnú humoru. Stačí si predsta-
viť žiaka či učiteľa v sukni a vznikne 
smiech alebo výsmech. Až druhotne 
dôjde k zamysleniu sa. Navyše, v rámci 
školy je viacero menej vyspelých žia-
kov, ktorí si ešte len tvoria názory a v 

tomto procese nemusia prijať zámer 
preoblečených spolužiakov, ba môže 
sa v nich vyvinúť/potvrdiť odpor k 
menšinám. Alebo vezmú aktivitu ako 
marketingový ťah, možnosť vlastnej 
sebaprezentácie. 

Je veľa iných ciest, ako popularizo-
vať LGBT tému - pripnúť si symbolickú 
stužku, organizovať odborné besedy, 
zaradiť témy tolerancie do vyučovania. 
Isto, vášne sa vždy objavia. Ale vtedy 
treba argumentovať, vysvetľovať, opo-
novať, nie zosmiešňovať (hoc neúmy-
selne) a nie realizovať síce dobre mie-
nené, no kontroverzne vyznievajúce 
aktivity, čím  podráždime odporcov a 
zákonodarcov.   

Je nepopierateľné, že sa u nás hru-
bo porušujú práva sexuálnej menšiny, 
ktorá nemôže za to, aká je. Akoby ne-
stačilo to, že denne narážajú na krivé 
pohľady časti spoločnosti. Len preto, 
že chcú žiť. Na legislatívny nedostatok 
bude musieť skôr či neskôr Slovensko 
reagovať, ako to postupne robia vy-
spelé štáty. Škola musí byť nástrojom 
na poukázanie na diskrimináciu akej-
koľvek menšiny (požadujú to aj rôzne 
pedagogické dokumenty). Nájsť však 
správny spôsob je v súčasnej silno 
polarizovanej slovenskej realite veľmi 
dôležité a zároveň náročné, no nie ne-
možné. A práve vhodne zvolený spô-
sob vedie k pomoci týmto  menšinám.   

Prezlečme sa v škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD. 
riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava 
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» Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne.Tel. 0919176233
» Predám prikývku uši-
tú z kožušín na gauč 
190x160cm a na 2 
kreslá 60x160cm.Tel. 
0902679183

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám farebné jazier-
kové ryby od 0,5 €.Tel. 
0907214673
» Predám ovos, raž, ošípa-
né jatočné, cena dohodou.
Tel. 0905695828
» Predám pšenicu.Tel. 
0908745587
» Predám mäsové kurča-
tá na ďalší chov 1-týž/1 
€, 2-týž/1,50 €, 3-týž/2 €, 
4-týž/2,50 €, živé na zabi-
tie  1,90 € / kg a očistené 
2,90 € / kg, M.Cauner, Kos-
tolište 152, 0911 206 783.
Tel. 0908151966
» Predám volieru pre vtá-
ky rozdelenú na 2 časti, s 
rozmermi bez nožičiek v 
150 š 150 h 50 cm, kom-
plet zariadenú, treba vi-
dieť, cena 150 €, Ma.Tel. 
0907585736
» Predám sadbové zemia-
ky 0,90 €/1 kg, Malacky.
Tel. 0915957746
» Darujem fenku malteza-
ka biela.Tel. 0918882852
» Hľadám na dlhodobý 
prenájom chatku lacno 
Malacky a okolie SMS na 
tel 0919352592

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti, odznaky, mince, 
staré hodiny, trofeje.Tel. 
0903416726
» Predám jelenie parohy, 
trofeje, poľovnícku výstroj 
a taniere zdobené po-
ľovníckou tématikou.Tel. 
0902679183
» Predám rozličnú foto-
techniku, vhodné i pre 
zberateľov a funkčný 
starší písací stroj vhod-
ný pre zberateľov.Tel. 
0902679183

DEŤOM 12

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 14 dolu.

16
-0

00
2

• 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

VÝRAZNÉ
Z¼AVY

DO KONCA
MÁJA
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Bratislava • Malacky

www.rolvex.sk
0905 485 891

garážové brány
predokenné

rolety
ploty, brány

VÝRAZNÉ  Z¼AVY

VÝHLIADKOVÝ LET

ZADARMO!
pri nákupe nad 2000 EUR

41
-0

01
7

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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A-izolacie    Striekaná izolácia pur penou

tel.: 0944 958 096           e-mail: aizolacie@gmail.com

AKCIA
-10%

• Izolácia bez tepelných mostov

• Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
   λ 0,036

• S vysokým tepelným odporom
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Prijmeme na zrekonštruovanú čerpaciu
stanicu na diaľnici D2

PREVÁDZKÁRA /-KU
Plat 850 Eur brutto. Možnosť aj na živnosť.
Honorár dohodou. Vlastné vozidlo nutné. 
0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk
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VODIČA CISTERNY
NA SYPKÉ HMOTY

Mzda 1200 €/mes. brutto
+ variabilná zložka

VODIČA NA AUTO +
PLACHTOVÝ NÁVES
Mzda 1300 €/mes. brutto

+ variabilná zložka

PRIJMEME

tel. 0903 218 947

41
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PRIJMEME

predavačku
do predajne v Kútoch

čašníčku
do hostinca v Kútoch,

Kuklove, Čároch
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Dopravná spoločnosť so sídlom v Pezinku prijme na TPP
vodiča pre MKD - prepravy SK-DE-SK
(parkovanie v MA, víkendy doma + bonus na cestovanie)
požadované podmienky:
- prax vodiča min. 4 roky pre skupinu C + E
- platné náležité doklady o zdravot. a psycholog. spôsobilosti
- platná kvalifikačná karta vodiča + karta vodiča do tachografu
Kontakt: 0903 788 417 ,  0905 529 725
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky v Malackách, 

Stupave a Záhorskej Bystrici

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 2,9890 €/h. brutto
Nástup ihneď.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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EURÓPSKE PENIAZE MAJÚ SLÚŽIŤ 
ĽUĎOM A NIE OLIGARCHOM
Žije v Starej Ľubovni, no napriek tomu sa mu podarilo zorganizovať 
desaťtisícové protesty v Bratislave. Aj vďaka nim dnes sedí Ladislav 
Bašternák vo väzení, kde si odpykáva trest za daňové podvody.
Na začiatku bola pre mňa snaha zmeniť život a pomery 
v rodnom meste k lepšiemu. Po štúdiu na Prešovskej 
univerzite som sa vrátil do Starej Ľubovne a založil 
som občianske združenie, s ktorým sa nám podarilo 
naštartovať opravu ciest či výstavbu detských ihrísk. 
Od aktivizmu som postupne vstúpil aj do regionálnej 
politiky, pretože len tak môže človek zlepšovať vecí 
ešte viac. Za svoj najväčší úspech v pozícii mestského 
poslanca považujem zákaz hazardu. Denne totiž vidíme 
následky závislostí: rozpadnuté manželstvá, rodiny bez 
strechy nad hlavou, ale aj násilie a krádeže. Príležitosti, 
ktoré vedú ku gamblerstvu, sa nám podarilo obmedziť. 
Takto sme pomohli mnohým rodinám. Moje aktivity 
som postupne zameral aj za hranice regiónu, z ktorého 
pochádzam. V lete 2016 som bol hlavný organizátor 
mnohotisícových protestov pred komplexom 
BONAPARTE, v ktorom býva Robert Fico. Ešte donedávna 
bol Bašternákov komplex symbolom arogancie moci a 
výsmechu privilegovaných podvodníkov obyčajným 
ľuďom. Vďaka našej neúnavnej snahe a odhodlaniu 
desiatok tisíc ľudí, ktorí chodili na protesty celé leto, 

spravodlivosť zvíťazila a Ladislav Bašternák si už spravodlivosť zvíťazila a Ladislav Bašternák si už 
odpykáva svoj trest. Za posledných 7 rokov sa mi spolu odpykáva svoj trest. Za posledných 7 rokov sa mi spolu 
s Igorom Matovičom a Veronikou Remišovou podarilo s Igorom Matovičom a Veronikou Remišovou podarilo 
odhaliť niekoľko veľkých korupčných káuz. Aj prácu v odhaliť niekoľko veľkých korupčných káuz. Aj prácu v 
Európskom parlamente vidím ako príležitosť pomôcť Európskom parlamente vidím ako príležitosť pomôcť 
Slovensku a jeho obyvateľom. Európske peniaze sú Slovensku a jeho obyvateľom. Európske peniaze sú 
aj naše. Ak skončia vo vreckách oligarchov, ľudia z aj naše. Ak skončia vo vreckách oligarchov, ľudia z 
nich nebudú mať žiadny úžitok. Žiadne nové cesty, nich nebudú mať žiadny úžitok. Žiadne nové cesty, 
vlaky, opravené nemocnice či školy. Tak ako doteraz,  vlaky, opravené nemocnice či školy. Tak ako doteraz,  
aj po zvolení za europoslanca budem dôsledne strážiť aj po zvolení za europoslanca budem dôsledne strážiť 
čerpanie a najmä zmysluplnosť využívania európskych čerpanie a najmä zmysluplnosť využívania európskych 
peňazí.  Prospech z nich musia mať všetci ľudia. Len peňazí.  Prospech z nich musia mať všetci ľudia. Len 
ak budú platiť jasné pravidlá pre všetkých rovnako, ak budú platiť jasné pravidlá pre všetkých rovnako, 
dokážeme u ľudí zvýšiť dôveru v Európsku úniu.dokážeme u ľudí zvýšiť dôveru v Európsku úniu.

Je dôkazom toho, že na vrchol sa dá dostať, aj keď väčšina nad vami 
už zlomila palicu. Pôsobí v medzinárodných tímoch a učí na vysokej 
škole. Sú za ním výsledky, ktorými sa nemôže pochváliť väčšina jeho 
predchodcov.
Pochádzam z Levoče a napriek tomu, že som vyrastal v 
prostredí najnižších sociálnych vrstiev, dnes pomáham 
tým, čo to najviac potrebujú. Počas pôsobenia vo vysokej 
politike sa mi podarilo presadiť niekoľko kľúčových 
projektov. Zaviedol som programy predškolského 
vzdelávania, obmedzili sme hazard pre ľudí, ktorí 
poberajú sociálne dávky a som autorom projektu 
rómskych občianskych hliadok. V súčasnosti pôsobím 
ako vysokoškolský pedagóg a projektový manažér. Som 
členom národných a medzinárodných tímov, ktorých 
cieľom je zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť vzdelávanie 
sociálne slabších a dlhodobo nezamestnaných. 

Rozhodnutie kandidovať v májových eurovoľbách 
má pre mňa ešte hlbší zmysel. Už nemôžem 
byť ticho. Extrémisti dlhodobo tehličku po 
tehličke rozoberajú náš spoločný európsky 

dom. Európsku úniu musíme zachrániť 
a postupne odstraňovať jej nedostatky. 
Radikáli a extrémisti využívajú nálady 

ľudí a klamstvá, aby získali moc a 

rozbili rokmi budovaný úspešný projekt. Nebojím sa 
im postaviť zoči-voči. Namiesto ich nenávisti, ktorú šíria 
a podnecujú, potrebuje Európa spoluprácu a vzájomný 
rešpekt. Hnutie Obyčajných ľudí je od svojho vzniku 
postavené na antikorupčnom pilieri a túto zásadu 
budem presadzovať aj v Bruseli. Eurofondy nemôžu byť 
prostriedkom korupcie, ale rozvoja európskych regiónov. 
Chcem chrániť záujmy Slovenska, pretože všetci sa tu 
musíme cítiť bezpečne, žiť v pokoji a prosperite.

NEMÔŽEM MLČAŤ, KEĎ EXTRÉMISTI
POCHODUJÚ EURÓPOU

www.obycajniludia.sk

PETER POLLÁK

MICHAL ŠIPOŠ
krúžkujte č.2 

krúžkujte č.3
OLANO INZERCIA MISO PETER.indd   1 30.04.19   15:17
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Obec Plavecký Štvrtok

PRACOVNÍKA
STAVEBNÉHO ÚRADU

hľadá

Obec Plavecký Štvrtok prijme na TPP pracovníka
stavebného úradu s nástupom ihneď. 
Podmienky:
- vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania /
   stredoškolské so stavebným zameraním
- prax na stavebnom úrade 
- osvedčenie  o získaní osobitného kvali�kačného
   predpokladu na zabezpečenie činnosti
   stavebného úradu 
Plat:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.  v znení neskorších
   predpisov a novely zákona č. 318/2018 Z.z.

Viac informácii na
tel. č.: 034/779 31 32  // 0905 819 331
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Kontakt: monika.zikova@leadec-services.com
- pre zaslanie životopisu

tel. kontakt: 0911 544 003 

Leadec s. r. o. prijmeme do TPP 
UPRATOVAČOV/KY

Stručná pracovná náplň: 

Mzda: 547 € brutto/mesiac + osobné ohodnotenie a pohyblivé zložky
až do 150 € /mesiac, stravné lístky v hodnote 4 € 

ručné a strojové upratovanie a čistenie
vo výrobných halách  
Nástup: ihneď
Ponúkame: stabilný príjem, príspevok na stravu, istotu dlhodobého 
 zamestnania, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu, zákonné príplatky 

Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať na 3 zmeny 
Pracovisko:   Priemyselný park Devínska Nová Ves
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Pekáreň Gamapek OK s.r.o.
Plavecký Štvrtok č. 250, 900 68

PEKÁR - MIŠÉR

tel.: 0907 790 655

prijme na TPP s nástupom ihneď
pracovníka na pozíciu

Prax vítaná, príp. zaučíme, mesačný plat 750 € v čistom,
prac. doba 17.00 až 1.30 h, ubytovanie zabezpečím
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Pizzeria Oliveto v Malackách
prijme do TPP

Krátky – dlhý týždeň od 10 do 22 hod.

ČAŠNÍČKU
Viac info na 0905 365 983
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PONUKA PRÁCE

Malacky, Kláštorné námestie 66/4, 901 01 Malacky
Mobil: +421 903 704 166 ~ Email: biznisgroup@biznisgroup.sk

Prijmeme do Malaciek operátor výroby (muži a ženy) a vodičov na VZV
Práca na TPP. Ponúkame: nenáročná práca vhodná aj pre absolventa, 2-zmenná prevádzka
(ranná, poobedná, víkendy voľné), bez dopravy. Požadujeme: zodpovedný prístup k práci.
Operátor výroby - plat: mes. 717,- €/bruo (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu
nadčas, za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,70 €, príspevok na dopravu, príspevok
na čistenie OOPP, po skúšobnej dobe 732,- €/bruo + variabilná zložka bruo 62,- €/bruo. 
Vodič VZV - plat: mes. 717,- €/bruo (ďalšie mzdové zvýhodnenia: príplatok za prácu nadčas,
za prácu vo sviatok), stravné lístky v hodnote 3,70 €, príspevok na dopravu, príspevok na 
čistenie OOPP, po skúšobnej dobe 897,- €/bruo + variabilná zložka bruo 71,- €/bruo
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Seniorville Jablonové
hľadá do TPP s možnosťou ubytovania

OPATROVATEĽKU
Kontakt:

p. Alföldyová, 0918 642 081, riaditel.svj@seniorville.eu

Mzda 630 € brutto + bonusy

0905 387 063

INZERCIA

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám agátové koly.
Tel. 0904177808
» Predám palivové dre-
vo v metrovici borovica 
20 €, agát, dub, jaseň 
31 €, agát tenký 24 €.Tel. 
0904177808
» Predám fabricky šrotov-
ník na 220V málo použí-
vaný. mob. 0908423855 
Zavod.

RÔZNE - INÉ 14

» Kúpim ľudové kroje 
0902708047

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 
každého.Tel. 0949764183
» Hľadám prácu murár-
sku, maliarsku, úprava 
terénu, vývoz odpadu.Tel. 
0910301533

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
ČAŠNÍKA /-ČKU (800 EUR/ mes. brutto

+ dohoda). Tel.: 0904 465 944
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Už od svojich počiatkov poskytovala 
Cirkev pomoc ľuďom v núdzi. Charita 
je pre Cirkev nielen istým druhom dob-
ročinnosti, ale patrí k jej prirodzenosti. 
Spolu s  ohlasovaním Božieho slova 
a  vysluhovaním sviatostí, je pomoc 
núdznym prejavom jej podstaty. Cirkev 
však takisto sama často naliehavo po-
trebuje pomoc, predovšetkým v krízo-
vých oblastiach, kde je prenasledova-
ná, utláčaná, trpí vojnou, prírodnými 
katastrofami alebo hmotnou núdzou. 
V  21. storočí nemôže stále asi 200 
miliónov ľudí na svete slobodne 
praktizovať svoju vieru. Základné 
právo na náboženskú slobodu nie je 
zaručené vo viac ako 80 krajinách sve-
ta. V týchto krajinách praktizovanie 
viery a  vydávanie evanjeliového sve-
dectva o ľudskej slobode a dôstojnosti 
často hraničí s mučeníctvom.

Dobročinnosť, ktorá pramení z vie-
ry a  pomáha rásť človeku na ceste k 
Bohu, je najhlbším poslaním pápež-
skej nadácie ACN - Aid to the Church in 
Need (Pomoc trpiacej Cirkvi). Korene 
ACN siahajú do obdobia konca druhej 
svetovej vojny, kedy milióny ľudí bolo 
vysídlených a národy tak veľmi potre-
bovali odpustenie a  zmierenie. Vtedy 
holandský kňaz, premonštrát P. We-
renfried van Straaten cez konkrétnu 
pomoc utečencom a  duchovnú služ-
bu zmierenia poukázal na silu žitého 
evanjelia. Jeho činorodosť a nápaditosť 
boli počiatkom „Kirche in Not“, dnes 

celosvetovej organizácie ACN. Už viac 
ako 70 rokov ACN pokračuje v tejto 
duchovno-charitatívnej činnosti a 
prostredníctvom osvety, modlitby 
a konkrétnych projektov podporu-
je v súčasnosti vyše 5300 projektov 
ročne v  takmer 150 krajinách sve-
ta. Túto pomoc po páde komunizmu 
zakúsilo vo veľkej miere aj Slovensko, 
pri obnove svojich cirkevných štruktúr 
a rozvoji pastoračnej činnosti. 

ACN sa zasadzuje obzvlášť za 
kresťanov, kdekoľvek sú prenasle-
dovaní, utláčaní alebo kde sa ocitli 
v materiálnej núdzi. Aktuálne usku-
točňuje nadácia ACN prioritné projek-
ty v  ťažko skúšaných krajinách, ako 
napr. na Blízkom Východe – v  Iraku, 
Sýrii, Južnom Sudáne, Stredoafrickej 
republike, Venezuele, v ázijských kra-
jinách ako Čína, Indonézia, Mjanmar-
sko, kde Cirkev trpí ako náboženská 
menšina alebo je diskriminovaná. 
„Oni sú skúšaní vo viere, my sme skú-
šaní v  láske,“ zhrnul misiu ACN jej 
zakladateľ páter Weren-
fried.

Viac sa o  nadácii 
ACN, aktuálnych pro-
jektoch a možnostiach 
ich podpory dozviete 
na: www.acn-slovensko.
org

Pomoc skúšaným vo viere

» P. Martin Mária Barta
duchovný asistent ACN 

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 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.

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Trúfneš si na
cisternu?
Hľadáme vodičov do Rohožníka

Máš minimálne rok praxe a vodičský preukaz typu CE? Pošli
nám svoj životopis na recruitment@sk.crh.com alebo zavolaj
na tel. č. +421 911 911 186. Získaš prácu v okolí domova
a jazdiť budeš na nových vozidlách Mercedes Euro 6

Mzda: 4,98€/ hod + 20% odmena +
13. plat + príplatky + zahraničné diéty
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prijme do TPP

AUTOELEKTRIKÁRA
Výkon práce: Malacky. Nástup: ihneď. 
Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,
zodpovednosť, VP sk. C vítaný, 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 7,47 €/h + pohyblivá zložna mzdy do výšky
1 €/ h (po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle
platnej legislatívy + 1350 € jednorázový
stabilizačný príspevok + ročné odmeny podľa 
dosiahnutých výsledkov.

martin.brosch@slovaklines.sk, 0905 203 990
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ofotravel@gmail.com
0917 466 250

Do TPP
PRIJMEME
VODIČA
VP sk. D

Nástupný plat od

1600 €
bru�o
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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

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU
CHYŽNÚ (650 EUR/ mes. brutto).

Tel.: 0903 434 366
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0905 859 679

INZERCIA

Šiesty ročník študentskej konferen-
cie, zameranej na kvalitnú prípravu 
študentov na štúdium na strednej 
škole, vysokej  škole humanitného i 
prírodovedného zamerania i na prax, 
sa bude konať  v utorok  7. mája 2018 od 
8.00 do 12.30 na Gymnáziu sv. Františ-
ka Assiského v Malackách.

Po otvorení konferencie Mgr. Da-
nielom Masarovičom, riaditeľom školy, 
budú nasledovať vystúpenia bývalých i 
súčasných študentov gymnázia. Býva-
lých študentov úspešných v praxi budú 
zastupovať doluuvedení absolventi:
Ovládne umelá inteligencia svet?

Andrej Ridzik, Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky, Univerzita Ko-
menského, Bratislava, IQVIA, pozícia 
Software Engineer for Artificial Intelli-
gence
Aj flákač môže niečo dosiahnuť

Patrik Šťastný, Stavebná fakulta, 
Slovenská technická univerzita, Brati-
slava, ATOPS Development, s.r.o., pro-
jektový manažér
Modernizácia zbraní v ozbrojených 
zložkách SR

Jakub Reif, Fakulta vojenských tech-
nológií, Univerzita Obrany, Brno
Práca fyzioterapeuta

Eva Libušová, Inštitút fyzioterapie, 
balneológie a liečebnej rehabilitácie 
v Piešťanoch, Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda, Trnava, Nemocničná a. s. , 
Malacky
Bez mobilu ani na krok

Ondrej Mecháček, Fakulta informa-
tiky, Vysoké učení technické, Brno, 
ABISET, s.r.o., softverový vývojár

Jedným z príspevkov bude aj prezen-
tácia partnera konferencie, pána Ale-
xandra Richtera, majiteľa spoločnosti 

Richter Rasen z Rakúska pod názvom 
Cesta k viac ako storočnej tradícii ro-
dinnej firmy.

Pozvanie na konferenciu prijali i 
odborníci z oblasti médií a komuniká-
cie: Ing., PhDr. Lucia Vidanová, koordi-
nátorka Vstúpne, n.o., poslankyňa MsZ 
Malacky ale i BSK, Stanislav Bellan, 
odborník na public relations a PhDr. 
Viera Drahošová, riaditeľka Záhorské-
ho múzea v Skalici. Hostia tvoria Radu 
tútorov, ktorí sa budú k príspevkom 
študentov krátko vyjadrovať a budú tak 
odborne študentov usmerňovať. 

Konferencia prináša priestor pre 
medzigeneračný dialóg a jedným z jej 
hlavných cieľov je inšpirovať študentov 
pri výbere vysokej školy, viesť ich k sys-
tematickej a kvalitnej práci, motivovať 
k sebavzdelávaniu a rozvoju svojich 
schopností.  Naša škola chce aj touto 
formou pripravovať študentov pre ďal-
šie štúdium i prax v oblasti humanit-
ných a prírodných vied. 

Súčasťou konferencie bude i dis-
kusné fórum, kde hostia súčasným štu-
dentom budú odpovedať na ich otázky, 
týkajúce sa motivácie, študijného za-
merania, praxe, prezentačných zruč-
ností, osobnostných predpokladov, dô-
ležitých pre úspešné zvládnutie štúdia 
a následnú prax.

Aj takouto školskou odbornou kon-
ferenciou sa Gymnázium sv. Františka 
Assiského snaží, aby jeho študenti boli 
kvalitne pripravení na štúdium, prax i 
život, pretože kvalitné vzdelanie je cen-
nou investíciou do budúcnosti človeka 
a spoločnosti.

Študentská konferencia na Gymnáziu 
sv. Františka Assiského Malacky 

» red
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hľadá Skladníkov s VZV
do nemeckého mesta Regensburg 
Ponúkame:
   stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
   hodinová mzda od 9€ netto, hodinová mzda za prácu nadčas je 10€ netto
   nástup možný ihneď
Požadujeme:
   prax na VZV  
   znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
   vlastné auto výhodou

Poď k nám 
pracovať 

do Nemecka! 

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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0905 549 332
MALACKY • INKUBÁTOR


