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Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis

Predajňa: Nádražná ul., Malacky
0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk
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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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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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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
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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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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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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, 
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hor a Vysoká pri Morave

malacko@regionpress.sk
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MaLacKY

Malacky

Stupava

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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DS 26.000 Dunajskostredsko
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Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!
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8. 6. 2019
Letecká  

základňa Kuchyňa

model show

10:00 – 14:00 hod.
PRI PRÍLEŽITOSTI KONANIA DŇA OTVORENÝCH 
DVERÍ LETISKA KUCHYŇA, POD ZÁŠTITOU VELITEĽA 
DOPRAVNÉHO KRÍDLA GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. 

ôsmy ročník

MODEL KLUB 
MALACKY

Malacky_kuchyna 2019_inz1.indd   1 28/05/2019   20:56
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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 - SERVIS
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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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• 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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0907 721 667, Malacky

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

A

zarÁbAJ
Študuj

A

zarÁbAJ
Študuj

A

Príď na pohovor 6. 6. alebo 7. 6. 2019
medzi 11:00 a 17:00 hod.

Chceš 300 € mesačne?
Študuj na našej škole!

Voľné miesta pre deviatakov
na strednej škole v Devínskej Novej Vsi.

Čakáme ťa na adrese SSOŠA DA, J. Jonáša 5, Bratislava
(len 10 min. pešo od vlakovej stanice v DNV).

Ponúkame odbory: strojárstvo,
elektrotechnika, autoelektronika a logistika.

Máš otázky? Volaj 0948 161 375
alebo píš na darinabercakova@sosaba.sk
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Keď sme ozna-
movali koalíciu 
SPOLU a Progre-
sívne Slovensko do 
eurovolieb, trúfali 

sme si na dvojciferný výsledok. Pa-
mätám si, že aj z toho čísla sme boli 
poriadne nervózni. Že tieto voľby vy-
hráme a získame vyše 20% by som vo 
februári nikomu neuveril. O to silnej-
šia bola naša radosť, ale aj vďaka ľu-
ďom, ktorí nám dali dôveru. Výsledky 
volieb sú pre nás povzbudením, ale 
najmä záväzkom do ešte tvrdšej práce.

Sú to už štvrté voľby v poradí, v 
ktorých ľudia jasne ukázali, že chcú 
zmenu. A my počúvame. Za SPOLU 
budú Slovensko v europarlamente za-
stupovať Vlado Bilčík a Michal Wiezik. 
Dvaja ľudia, ktorí sa na túto prácu pri-
pravovali celý život.

Vlado sa Európskej únii venuje 
vyše dvadsať rokov. Napísal dokonca 
prvú učebnicu o EÚ, z ktorej sa učili 
slovenskí študenti. V Európe je doma 
a vie, ako využiť príležitosti, ktoré pre 
lepší život na Slovensku ponúka.

Michal Wiezik je ochranár telom 
aj dušou. Do europarlamentu ide, lebo 
rozumie, že príroda nepozná ľudské 
hranice a musíme ju chrániť spoločne. 
V dnešných dňoch úspešne bojuje za 
zastavenie nebezpečných leteckých 
postrekov lesov. Slovenskú vodu, 

vzduch a lesy bude chrániť aj z euro-
parlamentu.

V SPOLU veríme, že šťastie praje 
pripraveným. Preto sa poctivo pripra-
vujeme – ľuďmi, programom, aj tým, 
že hľadáme spojencov. Slovensko 
nemá čas na hádky a spory. Musíme 
opraviť nemocnice, zlepšiť školy, za-
bezpečiť skutočnú podporu pre rodi-
ny či umožniť ľuďom zarábať vyššie 
mzdy. Niektorí vravia, že sme príliš 
ambiciózni. Áno, sme. V tom, čo všet-
ko chceme zlepšiť. Veríme, že o tom 
má byť politika. Nie o výhovorkách, 
nie o kriku, nie o egách politikov. Má 
byť o hľadaní spôsobu, ako problémy 
ľudí vyriešiť.

Vieme, že to najťažšie nás ešte len 
čaká. Ak chceme zmeniť pomery na 
Slovensku, potrebujeme pripravených 
ľudí, kvalitný plán a pevné spojenec-
tvá. Preto pokračujeme v koalícii s 
Progresívnym Slovenskom do parla-
mentných volieb. A k rokovaciemu 
stolu opäť pozývame Andreja Kisku. 
Tí, ktorým záleží na Slovensku, musia 
držať spolu. Ako vidieť na výsledku 
eurovolieb, má to zmysel. 

Vyhrali sme! Čo ďalej?

» Miroslav Beblavý
predseda strany 
SPOLU - Občianska demokracia

eurovolieb, má to zmy

» Miroslav Bebl ý

ysel. ysel
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HYPOTÉKY × SPORENIE × INVESTÍCIE
ÚVERY × PÔŽIÈKY × STAVEBNÉ SPORENIE

PZP, HAVARIJNÉ × NEHNUTE¼NOSTI
ZODPOVEDNOSTI × ŽIVOTNÉ × NEŽIVOTNÉ

POISTENIE

ÚVERY

KÚPA × PREDAJ × PRENÁJOM
(MOŽNOSŤ INZERCIE ZDARMA)

REALITY

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

SKALICA - SENICA - MALACKY - BRATISLAVA a okolie 
PÔSOBÍM V OBLASTI

FINANCIE × REALITY

firems@firems.sk
Miroslav Štvrtecký 0903 716 701

FiReMS
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SPOMIENKY 17

More lásky 
ste so sebou 
v z a l i , h o r y 
bolesti zane-
chali, prázd-
no je tam, 
kde znel váš 
hlas, spo-
mienky na 
vás zostali v 
nás. V tento 
čas si pripo-
míname 13 
rokov od úmrtia pani Má-
rie Zajacovej a 15 rokov od 
úmrtia pána Antona Zajaca 
z Gajar. Kto ste ich poznali,  
venujte im spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou 
spomína dcéra s manže-
lom, deťmi a vnúčatami. 

P r ip omína-
me si 9. výro-
čie úmrtia a 
nedožité 60. 
narodeniny 
otca, muža 
a priateľa 
Stanislava Tureka. S láskou 
dcéry a manželka Janka.

Osud Ti ne-
doprial s 
nami dlhšie 
byť, ale v 
našich srd-
ciach budeš 
navždy žiť. 
Dňa 31. mája uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec 
Vladimír Ambra z Jaku-
bova. S láskou spomínajú 
manželka Jarmila, syn 
Vladimír s rodinou a dcéry 
Jana a Lívia s rodinami.

Dňa 2. 6. si 
pr ipomína-
me 26. vý-
ročie úmrtia 
Š t e f a n a 
Viteka z Ma-
laciek. Spo-
mína dcéra s rodinou.

Dňa 4. júna 
si pripome-
nieme 10. 
výročie úmr-
tia dobrého, 
v e s e l é h o , 
kamarátske-
ho človeka – nášho milého 
Stanislava Čermáka z Veľ-
kých Levár. S láskou spomí-
na manželka a deti s rodi-
nami. Za tichú spomienku 
všetkým ďakujeme!

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

SPOMIENKY

Ďakujeme

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO

Dobrý úmysel 
sa podaril. Peter 
Pollák sa stal prvým 
rómskym europo-
slancom, a ja som 
patrične hrdý na na-
šich voličov. Chceli 

sme ukázať, že naši voliči sú iní, že sú nad 
vecou, a že dokážu do Európy za nás všet-
kých poslať signál, že nie sme rasistická ani 
fašistická krajina.

Peter Pollák vyrastal v osade. Veľakrát 
mu bolo dávané najavo, že je z menejcennej 
rasy. Peter sa tomuto osudu vzoprel, vyštu-
doval vysokú školu, má doktorát a dnes on 
sám učí na vysokej škole. Je to človek, na 
ktorého môže byť naša krajina právom hrdá.

Voľba Peťa je však zároveň aj voľba 
naslovovzatého odborníka, ktorý dokázal 
Európsku komisiu prehovoriť, aby nám po-
skytla 380 miliónov eur na riešenie rómske-
ho problému - t.j. aby sme nemuseli platiť nič 
z nášho štátneho rozpočtu.

Voľba Peťa Polláka je o odvahe posta-
viť sa čelom predsudkom. Je to najlepšia 
odpoveď slovenským náckom, ktorí opäť ho-
voria o menejcenných ľuďoch. Voľba Peťa je 
šancou vymazať hanbu z úspechu fašistov.

Zároveň platí, že promovať dobrého 
Róma na Slovensku body neprináša. Áno, 
boli ľudia, ktorí nás kvôli tomu nedokázali 

voliť. Nevadí. Jednoducho opäť sme sa roz-
hodli urobiť správnu vec, ľudia nás podržali 
a dokázali sme to. Môžeme byť na nás hrdí.

Politika nemôže byť len o populár-
nych riešeniach, krokoch a rozhodnu-
tiach. Politik musí byť schopný urobiť aj roz-
hodnutie, ktoré bude ťažké vysvetliť svojim 
voličom. My sme ho týmto krokom urobili. 
Napriek tomu, že nás mnohí odsúdili, že mi 
mnohí napísali nenávistné maily, som na 
nás všetkých úprimne hrdý.

Petra som spoznal na jednej debate 
na vysokej škole. Ani som na neho dob-
re nevidel, ale počul som z druhej strany 
auly človeka, ktorému veľmi veľmi záleží 
na tom, aby deti v osadách mali iný osud. 
Hovoril o tom, že ani jedno z nich nemôže 
za to, kde sa narodili. Hovoril o tom, že do-
stať tieto deti do škôlky 
je základ, lebo len 
tak sa z nich nesta-
nú ďalší poberatelia 
sociálnych dávok.  
Lebo len tak nebude-
me na nich doplácať, 
ale budú rovnako ako 
my ostatní do štátneho 
rozpočtu odvádzať 
dane a odvody.
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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
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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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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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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš
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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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» 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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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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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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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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Umelecké
kováčstvo

Výroba
z nerezu

Montáž a servis
pohonov na

brány

Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com

www.radokov.sk

Prenájom 2- izbového bytu s garážou v Stupave. 
Čiastočne zariadený (kuchynská linka, spotrebiče, práčka). 

Mesačný nájom 380 eur + 120 eur energie.
Kontakt: 0903 277 799
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0905 387 063

INZERCIA
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To, že sa 
rana zahojí 
je len klam-
né zdanie, 
v srdci nám 
bolesť zo-
stala a tiché 
spomínanie. Dňa 2. 6. 2019 
si pripomíname 8. výročie 
úmrtia nášho syna Rudolfa 
Ort-Mertla ml. z Plaveckého 
Štvrtka. S láskou spomí-
najú rodičia, brat Stanislav 
s rodinou, manželka, sy-
novia Allanko a Maximko, 
stareček s Evou a ostatná 
rodina.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim auto, ponúknite.
Tel. 0903416726
» Kúpim havarované alebo 
motoricky poškodené auto, 
motocykel.Tel. 0905218938
» CZ 175 JAWA 90 250 350 
PIONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/ Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 2-izb byt v Ma 
- Juh, 1. posch., 50 m2, + 
pivnica, cena 75.000 €.Tel. 
0948091425
» Predám 3-izb byt v Stu-
dienke, prerobený, tichá 
lokalita, cena 78.000 €.Tel. 
0911231582
» Predám 3-izbový byt na 
prízemí na ul. 1. mája v Ma-
lackách (vnútroblok oproti 
Gymnázia).Tel. 0918723764
» Predám 3-izb byt v Ma, 
Malé námestie, 3/4 posch., 
77 m2, + 6 m2 loggia sme-
rovaná do vnútrobloku, 
pivnica 3 m2, dom po kom-
pletnej rekonštrukcii fasá-
dy a strechy, cena 121.900 
€.Tel. 0903158851
» Predám veľký 3-i byt v Ro-
hožníku, zvýšené prízemie, 
75 tis €.Tel. 0905525169
» Predám v MA sídl Juh 
garsónku, 40 tis €.Tel. 
0905525169
» Predám v Ma 4i byt v 
pôvodnom stave na ul. 1. 
mája, cena 92500 €.Tel. 
0902704113
» Predám 3i byt v Studien-
ke. 0944177497

BYTY - PRENÁJOM 04

» Ponúkam na prenájom 
1-izb byt v centre Ma, 37 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk
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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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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081
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3Sponzori: OcÚ Láb, BSK, PZ MALINA, „EXPRESO“ u Petrušky

Starosta obce

a Kultúrna komisia obce Láb

Vás pozýva na

5. ročník

8. júna 2019

v obecnom parku v Lábe, začiatok o 13 
30

13 30 DH Malačané
 15 

00

 sprievod krojovaných

 
Mužáci z Lanžhota 

 For Bratislava Junior
  dirigujú: L. Zálesňák, V. Dianiška

 DH Váhovanka

DFS Hasprúňanek

Červené jabĺčko

OZ Lusk - Modra

FS Hasprúňan

FS Štvrtčan

FS Lábjan 

FIRMA KIPA ∙ SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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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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VÝSTAVA MODERNÉHO
UMENIA V MALACKÁCH!

V Malackách v dňoch 
6. 6. 2019 – 29. 6. 2019 
sa budete môcť zúčastniť výstavy 
moderného umenia. Traja umelci 
Albert Chamraz, Alena Šikulová 
a Mário Chamraz pre vás pripravili 
viac ako 40 exponátov od sôch, 
malieb po umelecké solitéry, ktoré 
budete môcť vidieť v Mestskom 
centre kultúry (MCK). 

Vernisáž začína 6. 6. 2019 o 17.00 h 
príhovorom a programom. Prvýkrát 
v Malackách budete môcť vidieť aj 
nadrozmerné diela a obrazy veľkých 
formátov od tejto trojice. Čas im dal 
priestor pripraviť sa, preto si netreba 
toto kultúrne podujatie nechať ujsť 
a aj spoznať túto trojicu umelcov!
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m2, 8/8 posch, balkón na 
medziposchodí, teplý a sl-
nečný byt, voľný ihneď.Tel. 
0905838397
» Prenajmem 3-izb tehlo-
vý byt v centre Ma, príze-
mie, komplet prerobený a 
zariadený, cena 600 € / 
mes. vrátane energií.Tel. 
0905421617
» Dám do prenájmu 1-izb RD 
vo Veľkých Levároch, bez 
detí.Tel. 0919191018
» Dám do prenájmu 1-izb 
byt Ma centrum, plne zaria-
dený.Tel. 0944447531
» Prenajmem 1,5-izb byt v 
Zohore, nájom 330 €/mes, 
dlhodobo.Tel. 0944212052
» Prenajmem 1-izb. byt v 
RD so samostatným vcho-
dom v Stupave. Cena 350 
€/mes. vrátane energií.Tel. 
0910380831
» Ubytujem v Zohore v za-
riadenej izbe so soc.zaria-
dením.Tel. 0903361804
» 2izb. Byt Samostatná 
izba na prenájom Malacky 
0907242906

DOMY - PREDAJ 05

» Predám novostavbu RD 
bungalov na pozemku 460 
m2 v obci Malé Leváre (Agá-
tová alej).Tel. 0917823463
» Investičná príležitosť – 
predaj RD s 2 bytmi (1 je 
prenajatý na dobu neurči-
tú) v blízkosti centra Mala-
ciek. Cena 98 600,- Eur.Tel. 
0905526832
» Predám RD v Gaja-
roch, cena 30.000 €.Tel. 
0940535403
» Predám RD Sekule štrkov-
ňa.Tel. 0903453726
» Predám RD, Závod okr. 
MA, poz. 296 m2, 3 izby, pal. 
tehla, I.S. komplet, nová 
strecha. 37 000 €. Tel.: 0911 
352 000 
» Predám 4i dvojpodlažný, 
dvojgeneračný RD v Brod-
skom na 16,6 á pozemku, 
garáž, prístavba, bazén, 2x 
studňa, 139.000,- eur (mož-
ná dohoda), 0908776508

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám pozemok v prie-
myselnej zóne v Zohore 
784 m2, cena 28 € / m2.Tel. 
0944601276
» Predaj pozemku 3800m2 
v priemyselnej zóne Mala-
ciek so zjazdom z hlavnej 
cesty. Cena 65,-Eur/m2.Tel. 
0905526832
» Predám v Kuchyni SP 2100 
m2 a v Rohožníku SP aj s 
domčekom.Tel. 0905525169

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 
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:

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600 m². Kosačka je 
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou sledovanie 
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line 
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym 
farebným krytom kolies.

 ■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon 
kosenej plochy až 40 %.

2 399 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie väčších 
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy 
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart 
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi 
priechodmi. 

 ■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon 
kosenej plochy až 40 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU

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:

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Perfektne pokosí členité trávniky až do rozlohy 1600 m². Kosačka je
vybavená aplikáciou Automower® Connect umožňujúcou sledovanie 
kosačky pomocou GPS v prípade krádeže, GPS navigáciou a X-line 
designom s LED svetlometmi, predným nárazníkom a špeciálnym 
farebným krytom kolies.
■ Odporúčaná pracovná plocha 1600 m², maximálny sklon 

kosenej plochy až 40 %.

2 399 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA AUTOMOWER  310HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Výkonná štvorkolesová robotická kosačka na kosenie väčších 
a zložitejších trávnatých plôch. Vhodná pre stredne veľké plochy 
s rozlohou do 1000 m². Zvláda svahy so sklonom do 40 %. Smart
technológie automaticky navedú robotickú kosačku úzkymi
priechodmi. 
■ Odporúčaná pracovná plocha 1000 m², maximálny sklon

kosenej plochy až 40 %.

1 599 €CELOROČNE NÍZKA CENA

CELOROČNE NÍZKA CENA

UŽITE SI 
VIAC VOĽNÉHO ČASU
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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:

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

VEĽKÁ
JARNÁ AKCIA

Asi to nebola náhoda v čase. Cynic-
ký vrah, ktorý beštiálne skopal ne-
vinného mladíka na ulici, dostal 
smiešnych šesť rokov. Brutálna 
vražda sa tak dostala takmer na 
úroveň krádeže čokolády v super-
markete.

Mladé dievčatá, študentky marke-
tingovej komunikácie a reklamy na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 
sa rozhodli vytvoriť na verejnosti inte-
raktívny priestor pre náhodných okolo-
idúcich ľudí, kde si mohli doslova vybiť 
svoj hnev či potláčanú agresivitu. 

V piatok 17.05.2019 sa na Mostnej 
ulici v Nitre snažili zaujať a vypro-
vokovať ľudí možno na prvý pohľad 
kontroverznou kampaňou, ktorá mala 
poukázať na sociálny problém týkajú-
ci sa (nielen) tejto ulice. Opakujúce sa 
bitky a násilie, to je obraz mnohých ulíc 
mnohých miest Slovenska.  Nejednému 
človeku sa už stali osudnými. Cieľom 
aktivity študentiek bolo motivovať 
mladých ľudí, ktorý v sebe pociťujú 
veľa nevybitej energie, aby sa začali 
venovať napríklad bojovým športom, 
miesto toho, aby sa bili na ulici. 

Rozhodli sa tak na verejné 
priestranstvo, kadiaľ prechádza viace-
ro chodcov počas dňa,  umiestniť boxo-
vacie vrece. Na zem nakreslili obrysy 
ľudí, znázorňujúc tak často tragický 
koniec nevinnej zábavy, ukončený bit-
kou s fatálnymi dôsledkami. Obrysy 
doplnili menom a textom: 

„Na druhy svet mi niekto pomohol“. 

Celú akciu nijako neriadili, ne-
usmerňovali, nechali ju vo voľnom 
priebehu, iba dohliadali a čakali, ako 
budú ľudia reagovať. Podľa ich vy-
jadrenia sa ľudia zastavovali, fotili si 
interaktívny priestor, mnohí si udreli 
do vreca a iní ho doslova a od zlosti až 
prehodili.  Organizátorky – študentky 
zhodnotili, že ľudia sa nad ich hlavnou 
myšlienkou kampane: „Zbi vrece, nie 
nevinného!“ začali zamýšľať a nie je im 
to ukradnuté. 

Študentky sa snažili o zmenu po-
stoja a vnímanie ľudí voči tomu, čo 
sprevádza nočný život v meste.

Chceli, aby sa ľudia zamysleli nad 
možnými hroznými dôsledkami vzras-
tajúcej verejnej brutality. 

Zbi vrece,  nie nevinného!

» Foto poskytla Karin Kaducová                  (Z podkladov Karin Kaducovej.) 
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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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Malacky, Pezinská cesta (medzi TESCOm a autosalónom Hílek - vchod z Pezinskej ul.)
tel. č.: 034/772 39 97  •  www.spuchlak.sk  •  pon: 0800 – 1630, ut– pia: 0800 – 1800, so: 0800 – 1200

PRIPRAVTE
SI S NAMI
BAZÉN
NA SEZÓNU

2 druhy frakcií
filtračného
piesku
do filtrácie

Geotextília pod bazény,
voľná metráž 2 druhy gramáže

Morská
a klasická
bazénová

soľ v 25 kg
balení

 Oporné  če k paradajkám
– bambusové, oceľové, plastové

 Vhodná pre
malé záhradky

do 150 m2

 Kvapalné, granulované,
kryštalické hnojivá

na plodovú zeleninu
 Akcia je časovo a kusovo obmedzená.

Platné od 3. 6. do 7. 6. 2019 alebo do vypredania zásob.

HLINÍKOVÉ
LEHÁTKO

ALU DELUXE

ZÁHRADNÁ

HOJDAČKA
VIP

ZÁHRADNÁ
KOSAČKA

GUDE ACCU

Akcia: 25 €
Predtým: 35 € Akcia: 99,99 €

Predtým: 139,90 €

Akcia: 55 €
Predtým: 69,90 €
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» 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

» Predám vnútorné gará-
žové státie a murovanú 
pivnicu 6,27 m2 v obytnom 
dome Florian v Malackách.
Tel. 0944601276
» Prenajmem parkovacie 
miesto v Malackách na 
Ceste mládeže pri dome č. 
5889.Tel. 0948091425

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
» Predám miešačku 125.Tel. 
0903453726
» Haky lešenie 3 sady.Tel. 
0903453726
» Betónový strop nosník 4K.
Tel. 0903453726

DOMÁCNOSŤ 09

» Hľadám pani na uprato-
vanie rodinného domu v 
Zohore, 0905705462

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám farebné jazier-
kové ryby od 0,5 €.Tel. 
0907214673
» Predám kladivkový šro-
tovník.Tel. 0908155768
» Darujeme 3-mesačné ma-
čiatka, Kostolište č.d. 187.
Tel. 0903668021
» Predám farebné kara-
se, koikapre, poradím.Tel. 
0903825378
» 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 vtáky 
rozdelenú na 2 časti, s roz-
mermi bez nožičiek v 150 š 
150 h 50 cm, komplet zaria-
denú, treba vidieť, cena 150 
€, Ma.Tel. 0907585736

HOBBY A ŠPORT 11

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 12 dolu.

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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» rekonštrukcie rodinných domov
» rekonštrukcie
    bytov
» zatepľovanie
    domov
» obklady, 
    dlažby
» montáž
    sadrokartónov

STAVEBNÉ
PRÁCE

0917 850 155
danobacek@gmail.com
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~ inštalačný materiál  (voda ÚK, plyn) 

~ hutný materiál 
~ kotly, ohrievače vody 
~ kanalizácia 
~ digestory

PRENÁJOM
KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

INŠTALMONT IN s. r. o., Ul. 1. mája 30, Malacky
tel.: 034/772 39 31, 772 31 92

odbyt@instalmont.sk, www.instalmont.sk
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STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

fasádne
lešenie

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk
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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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Stavbu rodinného domu by mali 
sprevádzať aj určité zvyky, ktoré sú 
na jednej strane vyjadrením úcty k 
pracovitosti a zručnosti predkov – 
remeselníkov a na druhej strane sú 
tiež prejavom úcty k minulosti a ku 
všetkému dobrému, čo nás naučila. 
Tak skúsme.

Na zabezpečenie ochrany budú-
ceho ľudského príbytku sa do zákla-
dov prvého rohu (v ktorom mal stáť 
stôl, sošky a obrazy svätcov) alebo do 
základov všeobecne vkladali ochran-
né predmety: nádobka so svätenou 
vodou, posvätené byliny a mince. Na 
Orave a Horehroní sa do začiatku 20. 
storočia zachoval aj zvyk vkladať tam 
na ochranu konskú lebku, na Liptove 
sklo, na východe Slovenska chlieb, na 
mnohých miestach tiež listinu s údajmi 
o začatí stavby. 

Pred zastrešením stavby sa na 
krokvu pribil stuhami ozdobený zele-
ný máj, niekde sa dohotovenie obvo-
dových múrov, hrubej stavby či krovu 
osobitne oslávilo a označilo zväzkom 
konárov alebo stromčekom so stuhami 
nazývaným glajcha. 

Po dokončení domu sa zvyklo ne-
chať v ňom prvú noc prenocovať mač-
ku, psa alebo žobráka. Pred sťahova-

ním do nového domu kotúľala gazdiná 
smerom od dverí do stredu izby boch-
ník chleba v snahe zabezpečiť dostatok 
a blahobyt, odriekajúc pritom prosbu k 
Bohu o požehnanie domu a jeho obyva-
teľov. Dôležitú úlohu pri stavbe domu 
tradične zohrávala vzájomná susedská 
výpomoc.

Jedno slovo si však vyžaduje viac 
vysvetliť. Ide o slovo glajcha. Je to 
pojem, ktorý sa používa pre označenie 
najvyššieho bodu stavby vo chvíli, keď 
je budova postavená až po strešnú úro-
veň. Glajcha však môže byť aj výraz pre 
stromček či veniec, ktorý sa pripevňuje 
na krov alebo na komín. V prenesenom 
význame však môže glajcha označovať 
tiež dokončenie hrubej stavby.

Ale nielen to. Glajcha je sym-
bol úspešného ukončenia stavby. 
Okrem slávnostne ozdobeného strom-
čeka je to aj slávnostná reč, ktorú pred-
nesie na hostine pri príležitosti ukon-
čenia stavby hlavný tesár. Na hostine 
by mali byť prítomní všetci, ktorí sa 
na stavbe zúčastnili. Súčasťou pocty 
domu po jeho dostavaní tiež býva jeho 
posvätenie miestnym duchovným ot-
com.

Nech sa vám dobre býva!

Je čas na glajchu

» red
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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
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V OBCI  I  MESTE RODINA NA PRVOM MIESTE

Deňňodiny 2019
#PRERODINU

9. jún
areál cirkevnej školy v MALACKÁCH

Program na pódiu
13,30

Privítanie, Daniel Masarovič, riaditeľ cirkevnej školy v Malackách
CORPO E ANIMA, školský spevácky zbor

Čin – čin, divadelné vystúpenie detí z cirkevnej školy

14,00
Príhovor, dp. farár Peter MášikPríhovor, dp. farár Peter Mášik

Príhovor, Juraj Říha, primátor mesta Malacky

 14,45
Suma sumárum, divadelné vystúpenia
Štúdio mladých Divadla na Hambálku

16,00
Kána pre manželov

ovočokostrojovočokostroj

Sprievodný program
14,00 - 17,00

detské kolotoče * zlaňovačka * fotostena * maľovanie na tvár * tvorivé dielne 
work out  s parkouristami * jazdenie na koníkoch * mobilné  planetárium  * knižný stánok

chutný bufet * cukrová vata pre deti i dospelých * lukostreľba * súťažné a zábavné hry * Spevokol sv. Rodiny

MalackyPRE RODINU

MEDZINÁRODNÝ
DEŇ RODINY
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» Kúpim staršiu vzdu-
chovku alebo babetu.Tel. 
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim rôzne starožitnosti, 
odznaky, mince, staré hodi-
ny, trofeje.Tel. 0903416726
» Kúpim rôzne starožitnosti 
pozostalosti aj v poškode-
né. Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám sústruh na že-
lezo a stĺpovú vŕtačku.Tel. 
0911239058

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Hľadám prácu murár-
sku, maliarsku, úprava 
terénu, vývoz odpadu.Tel. 
0910301533
» Hľadám prácu na doma-
-administratíva, prepis tex-
tu a pod. Tel.: 0948338444

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

datom@datom.sk, www.datom.sk

PLASTOVÉ OKNÁ

Nemecký 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

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm
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Obec Malé Leváre zverejňuje zámer

Viac informácií na www.malelevare.sk
alebo na tel. 0918 784 812

PREDAJA
OBECNÉHO MAJETKU
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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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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny

 s
ú

vr
át

an
e 

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

ZN
ÍŽ

EN
IE

CI
EN
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SmartShell Services |  support@smartshell.eu
0903 448 998  Živica, 0902 267 399 Adamík

NECHAJTE PROFESIONÁLOV PRACOVAŤ ZA VÁS

Elektroinštalácie bytov a RD
vrátane bleskozvodov

Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov

Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy

ELEKTROINŠTALAČNÉ
SLUŽBY

Elektroinštalácie bytov a RD
vrátane bleskozvodov

Montáže a zapojenia elektrospotrebičov
Rekonštrukcia elektrických rozvodov

Oprava a výmena elektroinštalácie
Servis a opravy

ELEKTROINŠTALAČNÉ
SLUŽBY

Opäť po roku by sme sa s Vami radi 
stretli v piatok, 7. júna 2019 sa v Malac-
kách a ďalších 60 slovenských mes-
tách a zapojili sa spoločne do verejnej 
finančnej zbierky na pomoc ľuďom 
so svalovou dystrofiou. Na zbierke je 
skvelé to, že si ju organizujú samotní 
členovia OMD v SR - ľudia so svalovou 
dystrofiou s pomocou dobrovoľníkov.

Výťažok z tejto verejnej zbierky sa 
použije na doplatky na pomôcky pre 
dystrofikov, ktoré štát prepláca len 
čiastočne alebo vôbec, najmä: zdvi-
háky, elektrické vozíky a mechanické 
vozíky a ich úpravy, elektrické poste-
le, antidekubitné matrace, odsávačky 
hlienov a iné špecifické pomôcky.Tieto 
špeciálne kompenzačné pomôcky po-
trebujú ľudia so svalovou dystrofiou 
pre plnohodnotný život.

Zbierku povolilo Ministerstvo 
vnútra SR pod číslom SVS – OVS2 – 
2019/004699 a je povolená do do konca 

roka 2019.
Uplynulý rok sa nám podarilo v Ma-

lackách vyzbierať krásnych 594,18 €! 
Ako sa peniažky použili a hlavne komu 
pomohli, si môžete pozrieť na týchto 
stránkach Organizácie muskulárnych 
dystrofikov v SR: www.omdvsr.sk ale-
bo na www.belasymotyl.sk. Ďakujeme!

V Malackách už tradične pomáhajú 

so zbierkou študenti z Gymnázia na 
ulici 1. mája, ktorí sú riadne označení 
a vybavení zapečatenými pokladnič-
kami, Vám radi ochotne odovzdajú i 
belasého motýlika alebo odznačik ako 
poďakovanie za Váš príspevok.

Vďaka vyzbieraným peniažkom 
môžu ľudia postihnutí svalovou dys-
trofiou a inými nervovosvalovými 
ochoreniami žiť ľahšie svoj každoden-
ný náročný život. Budeme radi, ak nás 
podporíte i tento rok. Tešíme sa na Vás!

Belasý motýľ - kampaň na podporu 
ľudí so svalovou dystrofiou 

» red

Poslanci podporili návrh 
vystúpiť zo ZMOS-u   

Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Ma-
lackách v utorok popoludní odobrili zámer vede-
nia mesta vystúpiť zo Združenia miest a obcí Slo-
venska (ZMOS). Mesto argumentuje dlhodobým 
nesúhlasom so slabou obhajobou záujmu miest 
zo strany vedenia ZMOS a s minimálnou aktivitou 
Komory miest v združení.

„Aj keď vnímam, že ZMOS robí veľa pre zacho-
vanie jednoty, zo strany primátorov veľkých, ale i 
menších miest stále silnejšie zaznieva, že nemôžu 
byť presadzované požiadavky obcí na úkor miest,“ 
ozrejmil primátor Malaciek Juraj Říha.

Je presvedčený, že spolupráca mestských i vi-
dieckych sídiel v rámci samosprávnej politiky je 
nevyhnutná, verí však, že bude  fungovať v novom 
modeli. „V zahraničí je bežné, že popri sebe fungu-
jú dve stavovské organizácie, obhajujúce záujmy 
miest a obcí, situácia zrejme aj u nás dozrela na to, 
aby takéto dve stavovské združenia koexistovali 
popri sebe aj na Slovensku,“ uviedol.

Či však Malacky vstúpia do Únie miest Sloven-
ska (ÚMS), v rámci ktorej chce efektívnejšiu plat-
formu pre presadzovanie záujmov miest vytvoriť 
primátor Trenčína Richard Rybníček, ešte nie je 
isté. „Nechávame si v tejto otázke ešte čas na zvá-
ženie, v každom prípade sme ochotní spolupraco-
vať na akejkoľvek platforme, ktorá dokáže presa-
dzovať záujmy miest,“ dodal primátor Malaciek.

» TASR
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NOVINKY
ZDRAVOTNEJ OBUVI
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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
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veľkoobchod-maloobchod
alko, nealko nápoje, tabakové

výrobky, cukrovinky,
doplnkový tovar

prijme
do pracovného pomeru

PREDAVAČKU
 0908 203 203

 Mzda 624 € + odmeny
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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

63
-0

01
1

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

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 €
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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
63
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

ZĽAVY NA JÚN 35% Možnosť výhry 350 €

balkóny terasyzimné záhrady 
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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

0908 469 134

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY

10
-0

02
9

Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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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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0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE
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do prevádzky
ŠH Malina, Sasinkova 2, Malacky

NA POZÍCIU

ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA

0911 357 558

Mzda: 4,80 € / h brutto + odmeny.
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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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Prijmem
IHNEĎ do TPP 

Malacky 
Mzda 900 € bru�o 

0911 787 656

AUTOMECHANIKA
nákladných vozidiel
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na nemeckú zmluvu.
Demontážne práce

v chemických závodoch.
Podmienky: VP sk. B,

nemecký jazyk.

PRÁCA V NEMECKU

0915 344 485
Plat 2100 € netto.
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Firma s prevádzkou v Stupave
hľadá brigádnika na občasnú
výpomoc pri vykládke tovaru

 - nábytok.
Tel.: 0903 402 419 - p. Gašparík
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SEZAKO Trnava, s.r.o.

0903 345 628 | ondrejkova@sezako.sk
Mzda v hrubom 900,00 €

HĽADÁ
ZAMESTNANCA NA OBSLUHU

MALEJ ČOV V MALACKÁCH
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Hľadáte prácu? Pridajte sa k nám.
Ponúkame voľné pracovné miesto pre mužov
v Malackách. Pracovná doba od pondelka do
piatku. Dlhodobá práca na trvalý pracovný

pomer. Nástupný plat  je od 750 € ne�o, záleží
na vašich schopnostiach. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.

Viac info na tel: 0918 445 908
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KURZ SBS

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

Volajte: 0904 001 475

v BRATISLAVE
kurz začína 10.06.2019 
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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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info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:
sandrock@sandrock.sk

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

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

garancia platu 1000 €/mes.

prijme do TPP aj živnostníkov
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0901 714 410

Stupava a okolie
Mzda  900 € bru�o
+ variabilná zložka

Prijmem do TPP
AUTOMECHANIKA
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Prijmeme na zrekonštruovanú
čerpaciu stanicu na nepretržitú

prevádzku
diaľnica D2 pred Kútami:

0903 784 777, erik.tuharsky@chello.sk

• KUCHÁR/KA
      Plat 900 € brutto. V prípade nutnosti
      dovoz zabezpečíme.

• OBSLUHA - POKLADNÍK
      Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
      Honorár dohodou.

• POMOCNÁ SILA
   DO KUCHYNE / BAGETÁRKA
      Plat 700 € brutto. V prípade nutnosti
      dovoz zabezpečíme.

• SKLADOVÉHO PRACOVNÍKA
      Plat 900 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
      Honorár dohodou.
• VODIČ NA ROZVOZ
    PRACOVNÍKOV
      Plat 700 € brutto. Možnosť aj na živnosť.
      Honorár dohodou.

0908 979 469
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
�������������������
�������������������

PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: ������������ 
MZDA����������������������������

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������

nebo rovnou zavolej na �����������������

ÁÁ

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 

�������������� 
�������������������, 

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