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Priemyselná 5863, 901 01 Malacky

Otváracie hodiny:
Pondelok - Sobota: 6.00 – 20.00 h

Nedeľa a sviatky: zatvorené

Tel.: +421 918 986 151

OTVORENÉ OD 19. 8. 2019
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PLOTY • BRÁNY • ZÁBRADLIA
MODERNÉ AJ RUSTIKÁLNE • INÉ VÝROBKY Z KOVU

KOVOVÝROBAKOVOVÝROBA

W3LD SLOVAKIA s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky
kovovyroba@w3ldslovakia.sk, 0917 665 155

Pon - Pia: 7.00-11.00 a 11.30-15.30, So - Ne: zatvorené
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www.upchaty-odpad.sk

NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALA-
TÉRSKE PRÁCE

KANALIZÁCIE
ČISTENIE

0915 213 700
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

MALACKY, KOZIA 46/B
0917 568 470

Po - Pia: 7.30 - 19.00
So: 8.00 - 13.00

ROZVOZ
ZDARMA!
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BurčiakBurčiak
Pon - Ne: 9:00 - 19:00

od 20.8.
(utorok)

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinomMALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

• Moravské
• Pezinské
• Tokajské
• Sudové od 1,10
• Fľašové
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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
~ WC10
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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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Zámocká 1 (Hotel Atrium), Malacky, 0903 272 432

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška
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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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Ing. Igor Abel   0905 387 063
Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
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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)

Deň, na ktorý sa všetci pamätáme

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prvý september – symbolicky, v reá-
le plus mínus – je hlavne deň začiat-
ku školského roku. V mnohých po-
dobách a s krásnymi spomienkami 
sme ho zažili všetci.

Boli časy, keď sme sa ako deti tešili 
po prázdninách na spolužiakov, ale aj 
na mnohé naše vtedajšie učiteľky či do-
konca celú školu. Na pár rokov sa nám 
stala druhým domovom, aj keď, prizná-
vame si to až s odstupom rokov.

Učitelia mojej generácie už väčši-
nou pomreli a ak ešte žijú, tak už na-
ozaj v úctyhodnom veku. Pamätám si 
ich tváre, prísne a láskavé zároveň a 
ich pohoršenie nad mojimi občasnými 
nevedomosťami či výmyslami. Jedna z 
mojich učiteliek mi v štvrtej triede zá-
kladnej školy povedala, že raz budem 
novinár. Iným vďačím za úžasné vše-
obecné vzdelanie, z ktorého som ešte 
dlho neskôr „profitoval“ na gymnáziu. 
A vlastne – celý život. Lebo základ je 
čosi, na čom stojí hotová stavba. Ak je 
slabý, každé úsilie dohnať to vznešený-
mi fasádami je márne. Dať výchovu a 
vzdelanie – to je vznešený dar. Nedá sa 
zabudnúť a tak – moje panie a páni uči-
telia – veľká vďaka vám, aj tým, hore, 
kdesi nado mnou.

Polícia Českej republiky nedávno 
zverejnila video, na ktorom je zachy-
tený trinásťročný chlapec, ako poze-
rajúc sa na obrazovku mobilného tele-
fónu vkročil rovno pod prichádzajúcu 
električku. Mal šťastie – prežil, hoci s 
útrapami. Je najvyšší čas, milí rodičia, 
nájsť si aspoň zopár minút, sadnúť si so 
svojimi deťmi a vysvetliť im, čo všet-
ko sa im cestou do či zo školy v tomto 
bláznivom uponáhľanom a nepozor-
nom svete môže stať. Bolo by tiež dobré 
zmieriť sa aj s tým, že škola nie je iba 
priestor na odloženie detí, o ktoré sa 
nemáte čas starať. Škola nie je jediná, 
ktorá vám ich má vychovať a naučiť ich 
byť ľuďmi. To je vaše poslanie.

Všetci vieme, že učitelia to nemajú 
ľahké, vieme, s čím neustále bojujú, 
ako sú spoločensky oceňovaní a štá-
tom hodnotení. A ako sa k nim neraz 
práve vaše deti správajú.

Takže po roku je tu 
opäť prvý deň školského 
spolužitia. Nech sa vydarí 
a nech prinesie tie naozaj 
krásne celoživotné spo-
mienky všetkým 
jeho účastníkom!
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PÁNSKA KONFEKCIA
• pánske obleky • saká • nohavice
• košele • viazanky • kabá� • bundy
• svetre • polokošele • tričká • rifle

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

Záhorácka 29 (oproti dolnému kostolu), MA / po-pia: 9-18, so: 9-12, obed: 13-14
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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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akejkoľvek značky
so zárukou. 

Obhliadka zdarma. 
Montáž štandard

200 €. 
NAJLEPŠIA CENA

NA TRHU.
Volajte 0915 818 784

(Tomáš)

PREDAJ
MONTÁŽ • SERVIS
KLIMATIZÁCIE
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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
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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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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)

Odťahová služba zadarmo
Poskytujeme doklad o likvidácii
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BRÁNY
PLOTY
ZÁBRADLIA
KONŠTRUKCIE

VÝROBA

A
K

A

A
KCIE

A

0902 061 180 • stevo.zelenka@branysz.sk
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KUCHYNE • ŠATNÍKY • DVERE
NÁBYTOK na mieru

návrh • výroba • montáž 0949 44 13 11
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POĎAKOVANIA

Dňa 18. 8. 
2019 nás vo 
veku 88 ro-
kov navždy 
o p u s t i l a 
naša drahá 
Anna Ščepková rod. Iva-
nová z Plaveckého Pod-
hradia. Ďakujeme všetkým 
za účasť na poslednej roz-
lúčke, prejavy sústrasti a 
kvetinové dary. Smútiaca 
rodina.

SPOMIENKY 17

Dňa 7. 8. 
2019 sme si 
pripomenuli 
nedož i t ých 
90 rokov 
nášho otca 
Jána Kame-
nistého. Dňa 
14. 8. 2019 
u p l y n u l o 
10 rokov, čo 
nás opustila 
naša mama Františka Ka-
menistá. Venujte im tichú 
spomienku.

Na hrob kve-
ty Ti nesie-
me, všetci sa 
tu zídeme, 
oči sa nám 
zarosia, srd-
ce nás zabolí, spomienka 
na Teba nám zabudnúť 
nedovolí. Dňa 26. 8. 2019 
uplynulo 10 rokov, čo nás 
opustila naša mamička 
Kvetoslava Vápeníková z 
Malaciek. S láskou spomí-
najú deti a ostatná rodina.

Dňa 27. 08. 
2019 uply-
nuli 3 smut-
né roky, čo 
nás opustil 
náš manžel, 
otec, svokor, dedko, pra-
dedko pán Peter Majzún 
zo Závodu. Nezabúdajú 
syn Peter s rodinou, dcéra 
Alica s rodinou, dcéra Zuz-
ka s rodinou, manželka, 5 
vnučiek, 2 vnuci a pravnuč-
ka Eliška.

Občianska
riadková
inzercia

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

SMÚT. POĎAKOVANIA       

SPOMIENKY
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So smútkom v srdci spomína manželka Viera.

Dňa 4. 9. 2019 uplynie 1. výročie úmrtia môjho drahého manžela

MARIÁNA VALACHOVIČA z Malaciek.

Zádušná svätá omša za zosnulého bude dňa 4. 9. 2019 o 18:30 h v Kláštore.

Čas nelieči bolesť a rany, iba nás učí žiť bez tých, čo sme mali radi.
Sviečka na hrobe tíško zhasína, no kto ho mal rád, ten spomína.

S tichou spomienkou ku hrobu chodím,
pri plameňoch sviečky naňho myslím.
Osud mu nedoprial so mnou dlhšie byť,
ale v mojom srdci bude stále žiť.
Za všetky trápenia a bolesti
nech mu Pán Boh dá večnej milosti.
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KAMENÁRSTVO Janko
1-hrob - Tarn Brown: 1000 €
2-hrob - Tarn Brown: 1200 €

www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

Robíme
najlacnejšie

Záruka
15 rokov

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

JARNÉ ZĽAVY

15
-0

02
1

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
AUGUST

krátka
dodacia lehota
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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
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NÁTER  BYTOVÝCH
DVERÍ A OKIEN

02/659 674 21, 0905 621 229
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VOLAJTE 
0950/894340

INFO LINKA 
0950/894339

Kancelárie:
Bratislava, Malacky

STOP EXEKÚCIAM
A EXEKÚTOROM

V týždni 75. vý-
ročia Slovenského 
národného po-
vstania (SNP) Slo-
vensko zažilo šok. 
Dozvedeli sme sa, 

že druhá najmocnejšia žena na minis-
terstve spravodlivosti štátna tajomníč-
ka za SMER - SD Monika Jankovská, 
celému Slovensku klamala, že nepozná 
Mariána Kočnera a nikdy si s ním nevy-
menila ani jednu sms. Lenže, podľa in-
formácií, ktoré zverejnila TV Markíza, 
si s Kočnerom Jankovská veľmi inten-
zívne dopisovala až do momentu jeho 
zadržania políciou.

Keď som sa to dozvedel, povedal 
som si, že toto nemôžeme nechať len 
tak, lebo je to najsilnejší dôkaz toho, že 
strana SMER - SD je priamo prepojená 
s objednávateľom vraždy Jána a Marti-
ny a nie je teda pravdou, to, čo sa snaží 
vyše roka Fico klamať, že s vraždami 
SMER nemá nič spoločné. Jankovská 
totiž nie je len tak hocikto - bola zvola-
ná za poslankyňu za stranu SMER – SD.

Inak povedané - vrcholový politik 
SMERu miesto toho, aby strážil zákon-
nosť na najvyššom poschodí minister-
stva spravodlivosti, podľa všetkého taj-
ne vynášal informácie objednávateľovi 
vraždy Jána a Martiny. Človeku, ktorý 
si mal podľa vyšetrovateľov objednať 
navyše aj vraždu nášho kolegu Danie-
la Lipšica, či špeciálneho prokurátora 

Maroša Žilinku. V prípade prokurátora 
Žilinku s dovetkom, že vrahom za vraž-
du jeho ženy priplatí navyše 10 tisíc eur 
a za vraždu každého jeho dieťaťa takis-
to po 10 tisíc eur !!!!!

Napriek tomu ju jej priamy nadria-
dený Gábor Gál drží silou-mocou vo 
funkcii. Napriek tomu ju odmieta odvo-
lať aj premiér Peter Pellegrini, ktorý tak 
dobrovoľne zo seba robí človeka, kto-
rý viac drukuje mafii ako obyčajným 
ľuďom a spravodlivosti. Protestujeme 
preto pred ministerstvom spravodli-
vosti každý deň a budeme tak robiť 
dovtedy, dokedy Monika Jankovská 
bude podľa premiéra Pellegriniho ga-
ranciou nezávislosti a spravodlivosti 
a najvhodnejšou osobou, ktorá má za 
SMER - SD zastávať tak významný post 
na ministerstve spravodlivosti.

Robíme tak aj preto, lebo si chceme aj 
takto uctiť pamiatku našich starých ot-
cov a mám, ktorí sa odvážne v Povstaní 
postavili čelom voči naj-
väčšiemu zlu s vedo-
mím, že svoj boj zrej-
me aj tak prehrajú. 
Nechceli totiž dopus-
tiť, aby v nich vtedaj-
šie vládne zlo úplne 
potlačilo schopnosť 
ozvať sa proti neprávos-
ti a schopnosť biť sa 
za spravodlivosť.

POVSTAŇME VOČI MAFII

» Igor Matovič
  predseda hnutia OĽANO 03
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September
iba pre deti

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

-50%
VŠETKY DETSKÉ RÁMY

www.oftalens.sk

Tel. kontakt: 0918 734 397

Akcia limitovaná do 30. 9. 2019

OČNÁ OPTIKA
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA

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 1190 € • 2-hrob od 1490 €

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
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an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
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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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Dňa 05. 09. 
2019 uply-
nie 1 rok, čo 
nás navždy 
opustil otec, 
dedo Rudolf 
Eliáš. S láskou a úctou 
spomína smútiaca rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám VW Golf V r.v. 
2005, naj. 240 tis km, 
čierna farba, letné pneu 
na elektrónoch, zimné na 
diskoch, výmena oleja a 
filtrov 05/2019, nebúrané, 
vo výbornom technickom 
stave, 2. majiteľ, cena 3500 
€.Tel. 0948091425
» Predám Ford Focus 2, 
1,8 TDCI, 85 kW, modrá 
metalíza, r.v. 2006, plná 
výbava, nové letné pneu 
s aluminium.diskami, zim-
né s diskami, nová STK 
do 2021, cena 2100 €.Tel. 
0907721667

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim staré auto alebo 
motocykel, aj náhr.diely, 
všetko od motorizmu (tro-
feje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované ale-
bo motoricky poškode-
né auto, motocykel.Tel. 
0905218938
» Predám traktor 6911 po 
STK. 0904249019

BYTY - PREDAJ 03

» Predám 2-izb byt v Ma-
lackách na sídlisku Juh, 
posch. 1/8, 52 m2, + piv-
nica, nová fasáda (zatep-
lená bytovka). V blízkosti 
obchody, škôlka, pošta, 
zdravotné stredisko. Cena 
75.000 €, k dispozícii ih-
neď, s možnosťou vybave-
nia hypotekárneho úveru.
Tel. 0948091425
» Predám pekný 3-izb byt 
so zariadením, 1/4 posch., 
v centre Ma (Domky), cena 
125.000 €.Tel. 0903214185
» Predám garsónku 
Juh Ma s balkónom.Tel. 
0905525169
» Predám 2 izbový byt v 
Malackách na Záhoráckej 
ulici, v pôvodnom stave, 
80000 EUR, 0905314250

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

Základom konceptu škandinávskej 
stravy nie sú len odporúčania týkajú-
ce sa jedla, ale aj udržateľného poľno-
hospodárstva, možno ich zhrnúť do 
desiatich bodov: 
- jedzte každý deň viac ovocia a zeleniny
- jedzte viac celých zŕn
- zaraďte viac potravín z morí a jazier
- vyberte si kvalitné mäso - ale jedzte ho 
celkovo menej 
- vyhľadajte viac potravín z voľnej prírody 
- vždy, keď je to možné, používajte ekolo-
gické produkty 
- vyhnite sa potravinárskym prídavným 
látkam
- uprednostnite sezónne produkty
- konzumujte viac domácich jedál 
 -produkujte menej odpadu

Pri výbere rýb sa možno oriento-
vať na všetky – morské aj sladkovodné,  
mastné – losos, sleď, makrela, alebo 
chudé – treska, halibut. Ideálne jedlo má 
pomer sacharidov k bielkovinám 2: 1. 

Typický tanier :
polovica  - zelenina, šaláty, ovocie, 
strukoviny 
štvrtina  - sacharidy s nízkym glyke-
mickým indexom 
štvrtina  - potraviny bohaté na bielko-
viny

Rastlinné alebo živočíšne bielkovi-
ny by mali byť pri každom jedle. Potravi-
ny s nízkym glykemickým indexom (GI) 

spôsobujú menšie a aj pomalšie zvýšenie 
hladiny cukru v krvi v porovnaní s po-
travinami s vyšším GI. Raž je v severskej 
strave celozrnným základom. Potraviny 
bohaté na bielkoviny skôr zabezpečia 
pocit sýtosti a bránia pred pocitom  hla-
du. Namiesto sladkostí je vhodné ovocie, 
orechy, celozrnný toast alebo chrumkavý 
chlieb s nízkym GI s nátierkou z tmavej 
čokolády.

Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO) zistila, že stredomorská aj se-
verská strava znižuje riziko rakoviny, 
cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb. 
Diéta môže pomôcť s redukciou váhy. 
Jesť viac rastlinnej stravy je dobré aj pre 
životné prostredie. Vďaka sústredeniu sa 
na ovocie, zeleninu a celozrnné výrob-
ky je strava bohatá na vlákninu, ktorá 
pomáha udržiavať zdravý a normálny 
pohyb čriev.

Že účinky zdravej výživy severanov 
sú iné ako u  nás, potvrdzujú čísla - vo 
Švédsku je úroveň podiel len 10 percent, 
v ostatných škandinávskych krajinách je 
to podobné. A ako je to u nás? Na Sloven-
sku trpí nadváhou viac ako 
36 percent a obezitou viac 
ako 25 percent populácie, 
čiže spolu takmer dve tre-
tiny Slovákov má hmot-
nosť, ktorá už ohrozuje 
ich zdravie.

Severská diéta II

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy
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Martin Strnád
+421 907 069 701

» ÚP 108,56 m2 na dvoch podlažiach
» pozemok 308 m2 (všetky IS) 
» holodom 
» oplotenie pozemku
» dom je na Stupavskej ulici smer Vysoká
   pri Morave a Stupava
» možnosť dokončenia do štandardu po dohode
» materiál: tehla, okná sú 3-sklo, príprava
   na klimatizáciu, elektroinštalácia, podlahové
   kúrenie, kotol na plyn, príprava na alarm
» dobré susedské vzťahy
» možnosť hypotekárneho úveru

114 000 €
+ dohoda

4i RD v Záhorskej Vsi
16
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
   NÁBYTKU

CHUDÍK - 
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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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UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.
Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

Ce
ny
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ú
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át
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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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0907 721 667, Malacky

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

jesenné
novinky
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BYTY - PRENÁJOM 04

» Prenajmem izbu pre 
bezdetný pár aj pre jed-
ného - komfort, Zohor.Tel. 
0903361804
» Ponúkam na prenájom 
1-izb byt v centre Ma, 37 
m2, 8/8 posch, balkón na 
medziposchodí, teplý a sl-
nečný byt, voľný ihneď.Tel. 
0905838397
» Prenajmem 2-izb kom-
plet zariadený byt v centre 
Ma, 400 € aj s energiami, 
TV a internetom, dlhodobo.
Tel. 0908199111
» Dám do prenájmu od 1. 
9. v Ma 3-izb zariadený 
byt, samostatné energie, 
balkón, veľká pivnica.Tel. 
0905320880
» Prenajmem v Lozorne 
4-izb rodinný dom (90 m2), 
s terasou 30 m2 a 6 á po-
zemkom, cena 690 € plus 
energie.Tel. 0905609757
» Dám do prenájmu 3i 
veľký byt v Rohožníku.Tel. 
0905525169
» Dám do prenájmu 3i byt v 
Rohožníku.Tel. 0905525169
» Dám do prenájmu 
garsónku Juh Ma.Tel. 
0905525169
» Prenajmem 2izb byt v 
centre Malaciek komplet 
zariadený. 0903775484

DOMY - PREDAJ 05

» Predám rodinný dom 
v Gajaroch 30.000 €.Tel. 
0940535403
» Predám 2-podlažný RD v 
Gajaroch vhodný na 2-ge-
neračné bývanie, rozloha 
pozemku 10,3 ára, cena 
dohodou.Tel. 0905438605

POZEMKY - PREDAJ 06

» Predám v Kuchyni SP 21 
á.Tel. 0905525169
» Predám v Rohožníku veľ-
ký SP 1600 m2 aj s chalu-
pou.Tel. 0905525169

REALITY - INÉ 07

» Kúpim rodinný dom, SP 
alebo byt, 35 km od Brati-
slavy.Tel. 0903765606
» Predám murovanú garáž 
s elektrinou a vlastným 
pozemkom na LV /18m2/, 
v centre MA cca 200m od 
žel. stanice. Cena: 18000 
EUR 0904122824 ak ned-
vihnem-prosím SMS

Občianska
riadková
inzercia

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

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

Každý vlastník je oprávnený nakladať 
s  vecou, ktorú má vo vlastníctve pod-
ľa svojho uváženia. Vlastník má právo 
vec držať, užívať, požívať a disponovať 
s ňou. 

To, v  akom rozsahu má vlastník právo 
disponovať s vecou, záleží aj od toho či ide 
o  vec vo výlučnom vlastníctve alebo spo-
luvlastníctve. V  prípade spoluvlastníctva 
má každý zo spoluvlastníkov zásadne tie 
isté oprávnenia, aké má jediný vlastník, 
avšak jeho právo je obmedzené právom 
ďalšieho alebo ostatných spoluvlastníkov. 
Jeho právo je obmedzené aj tzv. zákonným 
predkupným právom, ktoré sa uplatňuje 
pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a 
ktoré vyplýva priamo zo zákona v prospech 
spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov. 
Predkupné právo predstavuje určité obme-
dzenie zmluvnej voľnosti spoluvlastníkov. 
Z predkupného práva vyplýva, že ak jeden 
zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlast-
nícky podiel k nehnuteľnosti previesť na 
tretiu osobu, musí tento svoj podiel najskôr 
ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastní-
kom za tých istých podmienok, za akých 
chce podiel predať tretej osobe. 

Predkupné právo sa nevzťahuje iba na 
prípady kúpy resp. predaja nehnuteľnosti 
ale zákonné predkupné právo sa vzťahuje 
aj na ďalšie prevody spoluvlastníckeho po-
dielu, a to napríklad na prevod darovacou 
zmluvou alebo zámennou zmluvou. Ak 
však spoluvlastník prevádza svoj spolu-

vlastnícky podiel jemu blízkej osobe, v ta-
kom prípade sa predkupné právo neuplatní. 
V prípade predkupného práva spoluvlastní-
ka majú právo odkúpiť podiel všetci spolu-
vlastníci a ak sa nedohodnú o výkone pred-
kupného práva, majú právo odkúpiť podiel 
pomerne, podľa veľkosti podielov. 

Ponuku na prevod spoluvlastníckeho 
podielu k nehnuteľnosti musí spoluvlastník 
urobiť písomne, pričom v ponuke by mal 
uviesť predmet prevodu, cenu a tiež ďalšie 
podmienky, za ktorých má dôjsť k  prevo-
du. Dvojmesačná lehota na prijatie ponuky 
plynie každému spoluvlastníkovi samo-
statne od riadneho doručenia ponuky. Ak 
spoluvlastník alebo ostatní spoluvlastníci 
neprijmú ponuku, ich predkupné právo za-
nikne, a to bez ohľadu na dôvod prečo po-
nuku neprijali. V prípade, ak spoluvlastník 
prevádzajúci svoj spoluvlastnícky podiel 
nerešpektoval predkupné právo ostatných 
spoluvlastníkov a  opomenul svoju povin-
nosť ponúknuť svoj podiel prednostne 
ostatným spoluvlastníkom, môžu ostatní 
spoluvlastníci napadnúť prevod spoluvlast-
níckeho podielu a domáhať sa určenia rela-
tívnej neplatnosti zmluvy o prevode.

Predkupné právo 
spoluvlastníkov nehnuteľností

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

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Prvý ročník Street Floorball Cupu 
v Malackách je už minulosťou 

V sobotu 17.8.2019 súťažilo od 10:00 h v areáli 
ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách 13 tímov na 1. ročníku 
pouličného florbalového turnaja, ktorý organizoval 
florbalový klub 1. SC Malacky. Dokopy sa odohralo 
38 zápasov v troch vekových kategóriách – dospe-
lí, deti do 17 rokov a deti do 14 rokov. Súťažilo sa na 
dvoch zmenšených ihriskách s malými brankámi 
traja hráči v poli proti trom bez brankárov. Turnaj 
vyvrcholil vo večerných hodinách súbojmi playoff.

V kategóri do 14 rokov  súťažili 3 tímy najprv 
každý s každým dvojkolovo. V tejto fáze turnaja sa 
najviac darilo Modrým strelám zo Záhorskej Bys-
trice a vybojovali si tak postup do finále. O druhú 
finálovú miestenku bojoval domáci tím Benors proti 
spojenému tímu Snipers Gajary. Prvý menovaný po 
výhre 5:2 postúpil do finálového zápasu. V súboji 
o prvé miesto napokon zvíťazili po jednoznačnom 
výsledku domáci Benors, ktorí uštedrili Modrým 
strelám vôbec prvú prehru na turnaji, a to hneď vo 
finále. Tretie miesto obsadili bez zisku bodu na tur-
naji Snipers Gajary.

Kapacitu turnaja (t.j. 6 tímov) sa podarilo napl-
niť v kategórií detí do 17 rokov. Po základnej časti, 
kde sa súťažilo každý s každým jedenkrát postúpili 
najlepšie štyri družstvá do bojov o medaily. V súboji 
o konečné 5. miesto zvíťazil tím Adam G. nad tímom 
Štyrky Gang. V prvom semifinálovom zápase pre-
tlačili Sniperi z Bratislavy Segedínsky Guláš a po 
rozpačitých výkonoch v základnej časti tak postú-
pili do súboja o zlato. Druhé semifinále jasne ovlá-
dol tím chalanov zo Záhorskej Bystrice Šerifovia 
23, ktorý prevalcoval GHTM Team. V stretnutí o 3. 
miesto sa podarilo vybojovať bronzové medaily hrá-
čom tímu Segedínsky Guláš. Finálový zápas vyznel 
o gól lepšie pre tím Šerifovia 23, ktorý si poradil so 
Snipers a bral tak celkové víťazstvo na turnaji.

Turnaja dospelých sa napokon zúčastnili 4 
tímy, ktoré hrali najprv každý s každým jedenkrát 
v základnej skupine. Do playoff postúpili všetky 
družstvá. Najlepšie zvládli bez straty bodu základ-
nú časť florbalisti tímu Oheň. Tí narazili v semifi-
nále na štvrtý tím Lucky Loosers a po tesnej výhre 
3:2 postúpili do finále turnaja. V druhom semifinále 
oplatil Tempiš Gajaranom prehru zo základnej sku-
piny a mohol sa tak tešiť na zápas o zlato. Gajarané 
si ako cenu útechy vybojovali bronzové medaily. 
Finálový súboj po dobrom výkone nakoniec zvlá-
dol lepšie Tempiš a striebro po prvej prehre a vôbec 
prvej strate bodov na turnaji ostalo tímu Oheň.

Poďakovanie patrí ZŠ J. Dr. Dérera v Malackách 
a takisto všetkým sponzorom a partnerom.

» JH
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POZOR LIEK / RELAX, BÝVANIE

» Kúpim starý dom so zá-
hradou či väčším dvorom. 
RK nevolať. 0949375038

STAVBA 08

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

DOMÁCNOSŤ 09

» KTO DARUJE DVE FOTELKY 
ALEBO LACNO PREDÁ MA-
LACKY 0944575728

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám mäsové kurča-
tá na ďalší chov od 1-týž 
a staršie, živé na zabitie  
1,90 € / kg a očistené 2,90 
€ / kg, M.Cauner, Kosto-
lište 152, 0911 206 783.Tel. 
0908151966
» Lacno predám dojnú 
kozu 3-ročnú, kludná.Tel. 
0915451774
» Predám ovos v Lábe, 
cena 15 € / 100 kg.Tel. 
0908745587
» Predám pšenicu, Holý 
Ivan, Malé Leváre 254.Tel. 
0347795170
» Predám klietku na prevoz 
ošípaných a zadné pneu 
na traktor 7711, pneu 16,9 - 
30.Tel. 0347795170
» Predám chovné samice 
králika, mäsový typ, 10 €/
ks.Tel. 0903406475
» Predám seno a lucernu a 
slamu v malých kockatých 
balíkoch seno a lucerna 
2e, slama 1e, po doho-
de môžem doviezť. Tel. 
0907704948
» Predám pšenicu jačmeň 
ovos 0902127914

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235
» Kúpim staré hodinky, 
mince, bankovky, pohľad-
nice. Tel.: 0903 753 758 

DEŤOM 12

» Kúpim drevenú detskú 
stoličku.Tel. 0905387063

Občianska
riadková
inzercia

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

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Celosvetovo predstavujú zásoby liekov 
v domácnostiach, určené k dlhodobé-
mu (chronickému) alebo krátkodobé-
mu (akútnemu) užívaniu, potenciálne 
zdravotné riziká. 

Medzi najčastejšie dôvody zdravotných 
rizík patria: nevhodné užívanie (resp. zle 
zvolená liečba), zlé skladovanie a náhod-
né užitie. Na Slovensku sa ročne zbytočne 
intoxikuje vyše 4 000 ľudí, pričom viac 
ako polovicu tvoria deti. Ako uvádzajú 
údaje Národného toxikologického infor-
mačného centra (NTIC) na Slovensku, 41,6 
% telefonických konzílií bolo venovaných 
práve intoxikácii liekmi. K najbežnejším 
miestom otráv patria domácnosti s takmer 
80% podielom na všetkých otravách.

K  najčastejšie doma skladovaným lie-
kom patria analgetiká (teda lieky proti 
bolesti) a neúplne spotrebované balenia 
antibiotík. 

Lieky proti bolesti - základným pra-
vidlom liečby bolesti tzv. samo-liečením 
patrí liečba akútnej bolesti (bolesť hlavy, 
kĺbov, zubov, menštruačná bolesť), teda 
krátkodobé užívanie analgetík. Druhým 
pravidlom je používať lieky proti bolesti zo 
skupiny tzv. voľnopredajných, teda nevia-
zaných na lekársky predpis. V  žiadnom 
prípade by pacient nemal užívať lie-
ky určené na silnú a chronickú bolesť 
a v tomto prípade by sa mal obrátiť na 
odborníka.

Nesprávne alebo zbytočne užívané 

antibiotiká predstavujú pre spoločnosť 
problém v  podobe antibiotickej rezisten-
cie (odolnosti baktérií na antibiotickú 
liečbu). Antibiotiká je potrebné užívať 
iba v prípade, ak ich predpísal ošetrujúci 
lekár, nikdy nie je vhodné doužívať ne-
spotrebované antibiotiká z predchá-
dzajúcej liečby alebo „posúvať“ nedo-
užívané balenia antibiotík rodinným 
príslušníkom alebo známym, alebo 
sa dožadovať predaja antibiotík bez 
lekárskeho predpisu.

Spotrebitelia často k  rozbaleným ba-
leniam liekov neuchovávajú príbalové 
letáky, uchovávajú zvyšky liekov, ktoré 
nevedia identifikovať a tiež používajú lie-
ky po uplynutí doby použiteľnosti resp. 
exspirácie. 

Jedom sa liek môže stať pri nesprávnom 
užívaní, ale aj nesprávnym znehodno-
covaním, kedy liek neškodí iba jednému 
človeku, ale prispieva 
k  poškodzovaniu pros-
tredia všetkých. Správ-
ne znehodnocovanie 
liekov znamená, že 
lieky po uplynutí času 
použitia alebo nespot-
rebované lieky odo-
vzdáme do 
ktorejkoľvek 
lekárne. 

K najbežnejším miestom otráv 
patria domácnosti

» PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. 
2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory

16
-0

28
0

Obec Kostolište
srdečne pozýva deti a všetkých občanov na

2019
v sobotu dňa 7. septembra 2019

na futbalovom štadióne v Kostolišti
PROGRAM:
14.00  Súťaže pre deti so sladkými odmenami, maľovanie na tvár,
             nafukovacie hrady
15.00   MIA PRE DETI              
16.00   SKUPINA MALACKÍ FEŠÁCI
Počas programu bude prebiehať
XI. ročník súťaže vo varení gulášu.
18.00  Vystúpenie mažoretiek  ELLA
              Vyhodnotenie súťaže
              O NAJLEPŠÍ GULÁŠ
19.00  Ľudová veselica
             do tanca hrá skupina  FORSAX

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.
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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.
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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.
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a reťaze 4,9 kg
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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
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RELAX, SLUŽBY, BÝVANIE
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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
S jesenným rozvozom mládok

pred znáškou až do vášho kurníka
začneme 1. septembra 2019. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi 

od belgického výrobcu Versele Laga. 
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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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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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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk
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Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

0905 324 657 www.mavet.sk

Po - Pia
09:00 - 19:00

So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00
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VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

Nie rameno, ale plece. Nie 
preslov, ale predslov, prejav, príhovor, reč.

Slovenčina naša
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BÝVANIE

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám nový tablet.Tel. 
0915204433
» Predám pokladňu e-Ka-
sa, 0903399551 ORP, VRP
» Predám 60 cm kotúč na 
cirkulár. 0902400436

RÔZNE - INÉ 14

» Darujem štvormesačnú 
trstinu - rákosie za odvoz 
0905609614

HĽADÁM PRÁCU 15

» Doučím nemčinu študen-
tov aj pracujúcich, Malac-
ky.Tel. 0904264465
» Anglický jazyk - učím in-
dividuálne so zaručeným 
úspechom v písaní, čítaní, 
rozprávaní, kanadská lek-
torka.Tel. 0902649353
» Vyučovanie anglického 
jazyka pre každého, do-
učovanie predmetov ZŠ a 
SŠ.Tel. 0949764183
» Doučím v Ma žiakov MŠ, 
ZŠ, SŠ, VŠ i dospelých AJ, 
NJ, SJ, MAT, FYZ, CHEM a iné.
Tel. 0905442325

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

SEPTEMBER
mesiac

obrovských
zliav 
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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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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
AKCIA -30%
NA PRÁCU Obchádzková trasa

je dlhodobo neudržateľná
Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti oceňuje 

realizáciu modernizácie a rozšírenie cesty III/1113 Ro-
hožník – Malacky, ktorá predstavuje kľúčovú komu-
nikáciu spájajúcu obce od Jablonice po Rohožník, s 
dopadom na dopravu aj na ceste  medzi Rohožníkom 
a Lozornom, s okresným mestom Malacky. Rekon-
štruovaná cesta bude predstavovať najrýchlejšie a 
najbezpečnejšie prepojenie medzi spomínanými ob-
cami a okresného mesta Senica s okresným mestom 
Malacky. Aktuálna situácia nastavenia obchádzko-
vej trasy cez obce Rohožník – Kuchyňa – Pernek je 
z hľadiska bezpečnosti, plynulosti premávky, kvality 
života obyvateľov ako aj ďalšieho rozvoja dotknu-
tých obcí dlhodobo neudržateľná.  Intenzita dopravy 
vysoko presahuje súčasné technické a prevádzkové 
možnosti cesty II/501 (Pl.Mikuláš – Lozorno), čo vý-
razným spôsobom zvyšuje riziko nehôd a znižuje 
kvalitu života obyvateľov dotknutých obcí. Obyvate-
lia obcí postihnutých nadmernou prevádzkou veria, 
že sa po roku dočkajú presunu ťažkej dopravy na zre-
konštruovanú cestu Rohožník – Malacky a následne 
aj rekonštrukcie cesty Rohožník – Kuchyňa – Pernek 
na jar 2020. 

Vzhľadom na uvedené žiadame v čo najkratšom 
čase realizáciu krokov potrebných pre úplné užíva-
nie predmetnej cesty medzi Rohožníkom a Malac-
kami aby bolo možné zrušiť aktuálne využívanie 
obchádzkovej trasy cez Kuchyňu a Pernek, ktoré tejto 
doprave nevyhovuje po technickej stránke a je už aj 
nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky.

» Róbert Bujna, starosta obce Kuchyňa

Úprava cestovných poriadkov 
uľahčí dochádzanie študentov
do Malaciek

Stredoškoláci, ktorí navštevujú, respektíve za-
čnú od septembra navštevovať gymnázium v Malac-
kách, budú môcť využiť komfortnejšie dopravné spo-
jenie. Umožní to úprava cestovných poriadkov, ktorú 
s platnosťou od 1. septembra zavádza Bratislavská 
integrovaná doprava (BID).

Zmena zohľadňuje fakt, že malacké gymnázium 
privíta v prvý septembrový pondelok 90 prvákov, z 
toho takmer 50 študentov v dvoch nových bilingvál-
nych triedach, ktoré Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) otvára od tohto školského roka. „Bilingvál-
ne štúdium sme v Malackách zriadili, aby študenti 
zo Záhoria a okolia Bratislavy nemuseli dochádzať 
na gymnáziá len do hlavného mesta, ale mali túto 
možnosť priamo v regióne. Na to však bolo potrebné 
zabezpečiť aj dopravné spojenie, keďže existujúce 
spoje odchádzajú príliš skoro alebo neskoro a štu-
denti by nestíhali včasný príchod do školy či prípad-
né dopravné prestupy,“ ozrejmil predseda BSK Juraj 
Droba.

Zmena sa týka autobusového spoja z Bratislavy 
do Malaciek, ktorý vychádzal z hlavného mesta o 
6.45 h. „Bude posunutý o 15 minút skôr, aby bolo za-
bezpečené spojenie z Bratislavy a priľahlých obcí na 
začiatok vyučovania o 8.00 h. Nový príchod do Ma-
laciek bude o 7.38 h,“ spresnila hovorkyňa BSK Lucia 
Forman.

Upravený bude aj doterajší ranný spoj zo Stupavy 
do Bratislavy, ktorý bude po novom vychádzať z Bo-
rinky s odchodom o 6.50 h. Z tohto spoja bude možné 
v Stupave prestúpiť na posunutý spoj medzi Bratisla-
vou a Malackami s novým odchodom z autobusovej 
stanice v Stupave o 7.10 h. „Tým bude umožnený pre-
stup pre deti z Borinky a časti Stupavy, cestujúcich 
do Malaciek,“ upozornila Forman.

»  TASR

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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Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
  plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

Bližšie informácie Vám radi 
poskytneme cez pracovné dni
v čase 08:00 do 17:00 hod.
na telefónnom čísle 
+421 948 851 521.

Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenska-
hodovna.sk

Príjmeme

Zástupcu šéfkuchára

1500€
netto
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Maxi DENTAL s.r.o., Břeclav, ČR
Zubní klinika a laboratoř

ZUBNÍ LÉKAŘ
ZUBNÍ TECHNIK
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Kontakt:
+420 608 136 410, +420 775 775 095

ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz
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STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

+421 904 465 115

VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY

SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY
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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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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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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

Tenisky
znovu
skladom

01
-0

 T
T3

2
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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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ZLATNÍCTVO EBNER
Sasinkova 5377, Malacky
www.ebner-klenotnik.eu
0903 434 192, 0903 431 134,
0918 785 459

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK
Kvalitná a nadčasová nemecká bižutéria Cour de Lion
Výroba šperkov najmodernejšou 3D technológiou
Opravy, výkup zlata a výmena šperkov za zlomky
Talianske bižutérne šperky z kože a Svarowski kameňmi Cango & Rinaldi
Poradenstvo v oblasti šperkov

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia výrobaNAJ lacnejší servis
NAJ krajšie šperky
NAJ rýchlejšie opravyNAJ dlhšie na trhu
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BLUSKBLUSK
STK

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152
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Kia Sportage MAX
Vyžadujte maximum !

www.kia.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol 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 6-8,9 l/100 km, emisie CO2. 157-204 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Kia Sportage MAX
Limitovaná ponuka bez kompromisov !
Kia Sportage MAX Vás nikdy neprestane prekvapovať. S najnovšími 
bezpečnostnými technológiami, kvalitou, maximálnym vybavením 
a bezkonkurenčnou 7-ročnou zárukou Vám dá maximum. Získajte teraz  
aj celkové cenové zvýhodnenie až 2 900 €. Zistite viac na www.kia.sk 
alebo u Vášho predajcu Kia. Ponuka platí do konca júna 2019.

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE AŽ 2 900 €
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STAVEBNÉ
PRÁCE

0944 373 847

Zatepľovanie
Murárske práce

Plo�, zámková dlažba
Maľovanie, stierkovanie

Sadrokartóny
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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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∙ 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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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ

16
-0

04
4

0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
  plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

Príjmeme

Čašníka/čašníčku

850€
netto

Bližšie informácie Vám radi 
poskytneme na telefónnom čísle 
+421 904 601 300.

Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenska-
hodovna.sk
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prijme do TPP

AUTOMECHANIKA
Výkon práce: Bratislava. Nástup: ihneď. 
Požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť,

zodpovednosť, VP sk. C vítaný, 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

od 7 €/h + pohyblivá zložka mzdy do výšky 1 €/ h
(po skúšobnej dobe) + príplatky v zmysle platnej

legislatívy + 1350 € jednorázový stabilizačný
príspevok + ročné odmeny podľa dosiahnutých

výsledkov.
Ubytovanie zabezpečíme.

pers@slovaklines.sk  •  0905 203 990
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Do stolárskej dielne
prijmem

STOLÁRA
Plat 600 €  brutto

+ variabilná zložka
0905 247 873
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REŠTAURÁCIA
POD KOSTOLOM

v Kostolišti hľadá
na TPP alebo dohodu

POMOCNÚ
KUCHÁRKU

Kontakt: 0905 631 865
3,50 € /h v čistom
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PRIJMEME

vodiča sk. C
rozvoz

po západnom Slovensku
vozidlom do 12 ton,
parkovanie Lozorno,

0905 401 532
0905 245 918

mzda 50 €/deň
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Hľadáme strojníkov 
do cementárne v Rohožníku

Ponúkame prácu na 4 zmeny. 
Mzda od 750 € + 7,5 % mesačná variabilná zložka + 13. plat.
Svoj životopis posielajte na: recruitment@sk.crh.com 
alebo volajte na tel. č. 0903 761 463.
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Životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

na rozvoz sypkých hmôt na prevádzke v Bernolákove.
Ubytovanie ZDARMA.

VODIČOV kategórie C

prijme do TPP aj živnostníkov
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V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle  
0911 770 074  v Po - Pia od 08,00 – 16,00 hod.

hľadá nových kolegov
(aj predčasných, výsluhových a starobných dôchodcov)  
na stráženie priemyselného objektu v Zohore.

Mzda: 3,30 eur v čistom/hod.
  Preukaz odbornej spôsobilosti nie je podmienkou

KURZ SBS zabezpečíme ZDARMA (kurz začína 31.08.2019)

   

102 x 137 mm
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
• ROBOTNÍKOV do výroby, expedície a lisovne

• NASTAVOVAČOV orezových liniek

• KNIHÁROV - zoraďovačov a rezačov

• MECHANIKA polygrafických strojov

• STROJNÍKA energetických zariadení

• SKLADNÍKOV, EXPEDIENTOV
• ELEKTRONIKOV 

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

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

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

Mzda od 800 € - 1 100 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

• 20 rokov pomáhame opatrovateľkám v Rakúsku
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• stále dostatok ponúk - aj pre mužov
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!

Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44

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

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

PRACOVNÍKOV 
NA POZÍCIU:

-  ELEKTROTECHNIK 
S VYHLÁŠKOU §21

( 732€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 
lístky + ubytovanie ZDARMA )

-  VODIČ VZV -SKLADNÍK
( 676€ + 50€ + 50€ + 15€ + stravné 

lístky + ubytovanie ZDARMA )

Miesto práce: NOVÉ MESTO N. VÁHOM

PRÁCA LEN NA DVE ZMENY
KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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 STAJAN SLOVAKIA PRIJME

PRACUJ 
U NÁS

0800 500 091
MZDA 

OD 850 € DO 1300€BEZPLATNÁ
INFOLINKA

85
_0

0
0
5

85
_0
55
0

Stavebná spoločnosť prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582, 0904/881 418, 
mail: info@gsksro.sk

TPP - 6 EUR/ hod.

ŽIVNOSŤ- podľa dohody

STAVEBNÉHO MAJSTRA
so skúsenosťami zo železobetónovými 
konštrukciami

TPP - 1200 EUR / ŽIVNOSŤ- podľa dohody

ŽELEZIAROV
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

www.balkona.eu
0948 787 777

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

zimné záhrady 
splátky od 149 €

zasklievanie terás
splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €ZĽAVY AŽ DO 25%
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0904 832 593

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA
Montáž aj u zákazníka
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