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Týždenne do 25 500 domácností

Kierkegaardov dodatok
ing. kubaška

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

Príjmeme

Zástupcu šéfkuchára

1500€
netto

1

Miriam
tel.: 0915 677 453

16-0153

~ upchatý drez
~ kanalizáciu
~ odpad
~ WC
16-0014

10-0157

VÁM VYČISTÍ

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

NONSTOP
0908 151 982
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KRTKO ZÁHORIE

aj diabetické
a mykotické nohy

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

www.cistyodpad.sk

www.plzenskahodovna.sk

v pohodlí Vášho
domova

KANALIZÁCIA?

Ponúkame tiež jazdecké hodiny
pre začiatočníkov aj pokročilých.
Cena za 45 minút jazdenia 12 €.

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

UPCHATÝ
ODPAD?

Obed a pitný režim zabezpečený.
Tábor je zameraný na celkovú
starostlivosť o kone. Cena tábora 100 €.

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

0915 87 93 49
0940 50 30 50
www.krtkozahorie.sk

15-0108

Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk

12. 8. – 16. 8. 2019
9:00 – 15:00 h
Kostolište, ranč Caesar

0948 943 029

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

10-0020

10-0031

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

DETSKÝ JAZDECKÝ TÁBOR
od 7
rokov

15-0011

www.upchaty-odpad.sk

16-0010

NON STOP

0915 213 700

Karol Mikláš

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

0917 568 470

ČISTENIE

TEPOVANIE

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

Po - Pia: 7.30 - 19.00
So: 8.00 - 13.00
MALACKY, KOZIA 46/B

KRTKOVANIE

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL

www.maestroeduardo.sk
0944 754 717

ROZVOZ
ZDARMA!
15-0164

0908 437 079

52-0008-1

• čistenie kožených
sedačiek

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV A LIAHNÍ

• ABSTRAKCIE
• PORTRÉTY
• KRAJINY
• MAĽBY

• upratovanie

94-0091-1

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

15-0005

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

HĹBKOVÉ

www.annastudio.sk

predaj - montáž - servis
Predajňa: Nádražná ul., Malacky

10-0029

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

Najlepší výber KOTLOV
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InzercIa

Ing. Igor Abel
0905 387 063
Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (25.500 domácností)
Každý týždeň:
v Malackách, Stupave a v obciach okresu: Závod, Studienka,
Malé Leváre, Veľké Leváre, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník, Gajary, Sološnica,
Kostolište, Kuchyňa, Suchohrad,
Jakubov, Láb, Záhorská Ves, Plavecký Štvrtok, Pernek, Jablonové,
Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a Vysoká pri Morave

Malacky

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Stupava

CHUDÍK -

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

západné Slovensko
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52.000
45.500
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» KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

komínov

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

Servis elektroniky: audio-video-technika,
TV, LED, notebook, mobil - tablet
Malacky, Záhorácka (oproti dol. kostolu)
www.tavservis.com | 0914 117 466

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

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

BENÁTSKE
STIERKY

16-0021

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Frézovanie

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

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ
VÝSTAVBA RD
PORADENSTVO
ZATEPLOVANIE
MAĽBY, NÁTERY
SADROVÉ STIERKY
SADROKARTÓNY
BYTOVÉ JADRÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ALTÁNKY

Stredné Slovensko
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15-0004

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
si hľadať nového hostiteľa, cez ktorého sa do
parlamentu znova
prepašujú. Dve z
nich tento týždeň
nakoniec skončili v
KDH, ktoré ich dá dopredu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
akože „charakterná“ politika.

15-0010

Vydavateľ:
REGIONPRESS s.r.o.

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som

10-0042

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

0908 469 134

Východné Slovensko

16-0053

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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16-0136

redakcia:

Trubanove drogy

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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SLUŽBY, BÝVANIE

Akčná ponuka
platná od 14. 8. do 10. 9. 2019
hrniec na nakladanie
KYSELÁČ

od 9,09
od

33,99

12,99

dóza na
nakladanie
/kvasenie

38,99

panvica WOK
s pokrievkou

od 12,99
15,99

od 12,99
od

18,99

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, KOKS,
ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY

3x

~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
NA POHREB

OD

OD

2100

34EU5R

1200

BONUS

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

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ
CENY
V REGIÓNE

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

AKCIA

Garážové
brány za
ve¾koobchodné ceny!

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

PREDOKENNÉ
ROLETY,
za
VONKAŠIE najlepšie
ceny
v regióne
ŽALÚZIE
A MARKÍZY

16-0011

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

30EU0R

21EU0R

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

dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

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

OD

1500

0918 500 492
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OD

900

20EU2R

POSLEDNÉ
2 TÝŽDNE
MAXIMÁLNYCH
ZLIAV

CENTRUM
DVERÍ
...ked´sú
dvere dverami
v = 2000 mm
š = 900 mm
a jednostranná
laminácia

39R
4EU

15R
5EU

Výber zo 70 druhov
akciových vchodových dverí

SLOVENSKÝ
VÝROBOK
S 10-ROČNOU
ZÁRUKOU

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

Malacky • Senica • Skalica • Šaštín-Stráže • Zohor

16-0002

-61%

1600

AKCIA

~ 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

✆ 0908 728 081

1600

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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál

51-0001

15-0181

Domáce potreby DOBRÝ NÁKUP
Malacky, OC Pacific, Bernolákova 1
tel.: 0910 22 28 28

15-0136

23,49

2400

panvica
> palacinky
> volské oká
> steaková

15,99

1600

od

16-0259

panvica
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PRÁVNIK RADÍ / SLUŽBY

„Dni utek a j ú ,
roky pribúdajú,
ale spomienky
na Teba
v našich srdciach stále
zostávajú.“ Dňa 4. 8. 2018
uplynulo deväť rokov od
odchodu do večnosti hudobníka a organistu Jozefa Zajáčka z Plaveckého
Štvrtka. Tí, ktorí ste ho
poznali a mali radi, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou
spomína manželka, syn
s rodinou, dcéra, ostatná
blízka rodina a priatelia.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

16-0241

fasádne
lešenie
Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

Jadrové vŕtanie
50 – 200 mm

0905 803 145
jankovych@jankovych.sk
adrian.hurban@centrum.sk

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

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

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

Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.
Nepočuť už Tvoje slová, ani žiaden hlas,
ale v našich srdciach zostávaš vždy pri nás.

igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

0908 857 304

maliarske
a natieračské práce
» montáž plávajúcej
podlahy
» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

Dňa 14. 8. 2019 si pripomíname
nedožité 80. narodeniny
KAROLA DÚNARA z Veľkých Levár.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, deti Danka s manželom, Ľuboš,
vnuci Richard s manželkou, Petra s manželom, pravnuci Ninka, Milanko,
súrodenci Michal, Júlia, Milan, Oľga s rodinami, švagor Janko s manželkou,
krstné deti Janka, Mária, priatelia a kolegovia.

Odišiel tíško, už nieje medzi nami,
no v srdciach našich stále žije spomienkami.
Už niet návratu ani nádeje, len cestička
k hrobu nás zavedie. Kytičku kvetov na hrob
mu môžeme dať, pokojný spánok mu priať
a s úctou spomínať…

Dňa 14. 8. 2019 si pripomíname
10. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý

Dňa 14.08.2019 si pripomenieme smutný deň – 2. výročie
úmrtia, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec

ANTON HEFKA z Gajar.

a starý otec plk. Ing. DUŠAN ŠIMULČÍK.

S hlbokým zármutkom v srdci spomínajú manželka Anna, dcéra Lucia
s rodinou a syn Dušan s partnerkou a dcérou Sofiou.

MA19-32 strana -

Dotĺklo srdce, prestalo biť,
aj keď Tebe chcelo sa žiť.
Z pekného života ostal
len žiaľ, tak si tam tíško
odpočívaj.

4

S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

10-0152

Bolesťou
unavená
tíško si zaspala, zanechala si
tu všetkých,
čo si milovala. Slza v oku,
v srdci žiaľ, čo nám bolo
drahé, osud nám vzal. Dňa
11. 8. 2019 si pripomíname
nedožité 74. narodeniny
našej milovanej Marty
Mrázovej, rod. Jurkovičovej
z Veľkých Levár. Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba v našich
srdciach stále zostávajú. S
láskou a úctou spomínajú
a nikdy nezabudnú manžel a deti s rodinami.

0948 447 013

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

10-0150

Dňa 10. 08.
2019 uplynul 1 rok, čo
nás opustil
láskyplný a
dobrý človek Jozef Holeš. Spomíname tí, čo sme ho milovali.
Vďaka

0907 721 667, Malacky

10-0149

Dňa 8. 8.
2019 sme si
pripomenuli
14.
výročie úmrtia
nášho syna
Miroslava Kimličku z Malaciek. Stále si v našich
srdciach. Dňa 1. 9. 2019 si
pripomíname jeho nedožitých 40 rokov. Zostaneš
stále s nami.

poplatok započíta do kúpnej ceny ako
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve
je možné dojednať aj prípadnú sankciu,
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prípad, ak by bola nehnuteľnosť predaná
inému záujemcovi v čase do konca termínu rezervácie.
V rezervačnej zmluve je možné dojednať sankciu aj pre prípad, ak by záujemca svoje rozhodnutie prehodnotil
do konca termínu rezervácie a ďalej
by už nemal záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva
by mala obsahovať najmä popis všetkých zmluvných strán, špecifikáciu
nehnuteľnosti, výšku rezervačného
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnuteľnosť, výšku sankcií za porušenie
povinností zo strany zmluvných strán
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľnosť rezervovaná. Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľnosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

16-0087

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čoraz častejšie jedným z prvých krokov
na ceste k vlastnému bývaniu.
Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti,
ktorým záujemca prejaví vážny záujem
o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Rezervačnú zmluvu nemožno zamieňať
so zmluvou o budúcej zmluve. Účelom rezervačnej zmluvy je krátkodobé
rezervovanie nehnuteľnosti pre záujemcu za účelom získania finančných
prostriedkov a prípravy potrebných
podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Rezervačná zmluva je teda typ nepomenovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára
medzi záujemcom, vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou (v prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom realitnej kancelárie).
Výhodou uzavretia takejto zmluvy
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti
(prípadne aj realitnej kancelárie), že
nehnuteľnosť neponúkne do vopred
určeného dátumu na predaj a nebude
rokovať o jej predaji s iným záujemcom
a na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu záujemcu
o kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle
sa medzi zmluvnými stranami dojednáva aj poplatok, tzv. rezervačná záloha ako záloha na kúpnu cenu alebo
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo

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

16-0016

SPOMIENKY

» drobné práce,
montáže
» obklady, dlažba
» plávajúce podlahy
» obložkové zárubne
» maľovanie

OBKLADY A DLAŽBY

16-0047

Rezervačná zmluva na kúpu
nehnuteľnosti

16-0059

Občianska
riadková
inzercia

5
BÝVANIE, SLUŽBY

Tešíme sa na Vás
BRNIANSKA 4
MALACKY

smer Veľké Leváre bývalý autoservis

silný partner

0911 950 299

CESTA NA HOHENAU
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN
0949 636 264
w w w. s t re c hy b e j z . s k

PLECHY - STRECHY - KLAMPIARSTVO
16-0264

Poradíme, obhliadneme, zameriame, naceníme ZDARMA
MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

15-0183

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
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ZDRAVIE / SLUŽBY, BÝVANIE

Diéta na zníženie hladiny
cholesterolu

02 AUTO-MOTO / iné 02

BYTY - PREDAJ

03 BYTY / predaj

03

» Predám 3i byt Ma centrum, Ul. 1. mája, posch.
1/3, cena 110.000 €.Tel.
0905597874
» Predám v Ma garsónku
Juh (internát) s balkónom,
40 tis €.Tel. 0905525169
» Predám pekný 3-izb byt
so zariadením, 1/4 posch.,
v centre Ma (Domky), cena
130.000 €.Tel. 0903214185
» Predám veľký 5-izb byt,
Malacky, lukratívna lokalita blízko žel./aut.stanica, veľká loggia, špajza, 2
veľké pivnice, záhrada 110
m2, parkovanie vo dvore, RK prosím nevolať.Tel.
0904401642
» Predám 2-izb byt v Malackách na sídlisku Juh,
posch. 1/8, 52 m2, + pivnica, nová fasáda (zateplená bytovka). V blízkosti
obchody, škôlka, pošta,
zdravotné stredisko. Cena
75.000 €, k dispozícii ihneď,
s možnosťou vybavenia
hypotekárneho úveru.Tel.
0948091425
» Predám v Malackách na
Malom námestí na prízemí 3-izb byt prerobený na
4-izb, RK prosím nevolať.
Tel. 0903849384

16-0034
10-0043

Malacky - 0915 973 937
radokov1974@gmail.com
www.radokov.sk

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

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

KAMENÁRSTVO Janko

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

JARNÉ ZĽAVY

1-hrob - Tarn Brown: 1000 €
2-hrob - Tarn Brown: 1200 €

63-0003

AUTO-MOTO - INÉ

Základné princípy:
• Mäso – chudé druhy, hlavne hovädzie,
hydina bez kože, ryby: môžete si dopriať
maximálne 5 porcií denne, pričom jedna
porcia predstavuje 30 gramov (g) v surovom stave. Celková denná hmotnosť
nemá presiahnuť 140 – 150 g.
• Strukoviny - jedenkrát denne pol
šálky strukovín. Ideálne je strukoviny
nahradia dve porcie mäsa, teda asi 50 g.
• Nízkotučné mlieko a mliečne výrobky - mlieko, tvaroh, biele jogurty. Jednu
porciu si môžete dopriať dva až trikrát
do dňa. Za jednu porciu sa počíta pohár
mlieka s obsahom tuku 1 percento, kelímok nízkotučného jogurtu, alebo 30 g
nízkotučného syra.
• Vajíčka - počas týždňa si môžete dať
najviac dve celé vajíčka. Sleduje sa príjem žĺtok, v ktorých je najviac cholesterolu. Bielka sú bez obmedzenia.
• Ovocie je povolené dva až štyrikrát dňa.
Za jednu porciu sa považuje jeden kus ovocia, napríklad banán, jablko, pomaranč,
hrnček drobného - napríklad maliny, čučoriedky alebo z väčšieho ovocia, napríklad melón, pol pohára zaváraného ovocia
alebo tri štvrtiny pohára ovocného džúsu.
• Zelenina tri až päť porcií denne - ľu-

KAMENÁRSTVO CH&B

Robíme
nové pomníky • krycie dosky • odstránenie
jlacnejšie
na
krycích dosiek pred pohrebom • rekonštrukcie a brúsenie
starých hrobov ukladanie urien • obnova písma
Záruka
15 rokov
www.kamenarjanko.estranky.sk • 0948 650 959

» nové pomníky žula a mramorr TERAZ
» rekoštrukcie starých hrobov ZĽAVY
a strojové brúsenie
40%
» betónovanie základov
Kamenárstvo s 20-roč. praxou
0902 576 007
ponúka všetky druhy prác.
AŽ DO

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad
0905 662 395

15-0088

» 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, zimné s diskami, nová STK
do 2021, cena 2400 €.Tel.
0907721667
» Predám Peugeot 206.Tel.
0905341956

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.

bovoľné druhy, môže byť varená, pečená, na pare či grilovaná. jedna porcia
znamená jeden kus zeleniny, napríklad
mrkva, kaleráb, paradajka, paprika, alebo hrnček čerstvého šalátu akéhokoľvek
druhu, pol šálky nakrájanej surovej alebo varenej zeleniny, alebo tri štvrte pohára zeleninovej šťavy.
• Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilniny – šesť porcií denne.
Ekvivalentom porcie je jeden krajec chleba, jedno pečivo, 30 g cereálií, pol hrnčeka varenej cestoviny, ryže a iných obilnín. Počet porcií ale môže byť aj menší,
ak je cieľom nielen úprava cholesterolu,
ale aj hmotnosti.
• Sladkosti a pochutiny – výnimočne
a je dôležité vyberať si také, ktoré majú
málo tuku a tuk je nenasýtený (nie vždy je
to ale na obale napísané). V praxi to znamená nevyberať si plnené keksíky, koláče
a cukríky rôznymi tukovými náplňami.
Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy. Významný efekt je možné vidieť už
o šesť týždňov. Ak pretrváva vysoká hladina cholesterolu, k slovu sa dostávajú lieky – hypolipemiká,
na zníženie hladiny
tukov.

10-0161

AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
01 AUTO-MOTO
/ predaj

(dokončenie z minulého čísla)

∙ Rekonštrukcie
bytov a RD
∙ Zatepľovanie RD
∙ Kúpeľne na kľúč
∙ Montáž
sadrokartónu
∙ Požičovňa lešenia
∙ Maliarske práce
∙ Domy na kľúč
∙ Dovoz materiálu
www.krajcirteam.sk

16-0001

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.
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igorkrajcir01@gmail.com

0908 420 353

16-0059

Dňa 7. 8. 2019 si pripomíname nedožitých 90 rokov
nášho otca Jána Kamenistého. Dňa 14. 8. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás opustila
naša mama Františka Kamenistá. Venujte im tichú
spomienku.

Umelecké
kováčstvo
Výroba
z nerezu
Montáž a servis
pohonov na
brány

15-0088

Občianska
riadková
inzercia

16-0262

7
RELAX
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SLUŽBY, BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia

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

» Predám 2 izbový byt v
Malackách na Záhoráckej
ulici, v pôvodnom stave,
80000 EUR, 0905314250
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

POZEMKY - PREDAJ

06

06 POZEMKY / predaj

» Predám 20 ár záhradu - Stupava Grefty.Tel.
0903444714
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

07

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

10-0135

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

16-0029

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

NIE JE ŠPERK AKO ŠPERK

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ
A ZIMNÉ ZÁHRADY

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €
CELKOVÉ CENY

499 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou
32-0078

389 €

GBELSKÁ PÁLENICA

Stavebná firma

prijíma objednávky na sezónu
2019/20. Minimálne požadované
množstvo pre začatie
pálenia je 150 litrov kvasu!
Tel.: 0905 884 836

• Rekonštrukcie bytových
jadier
• Obklady, dlažby
• Zámková dlažba
• Rôzne murárske, elektro
a vodoinštalatérske práce
• Sadrokartónové priečky
a stropy
• Maliarske a natieračské
práce
• Plávajúce a iné podlahy

Tel.: 0915 480 533

16-0251

339 €

ŽELEZIARSTVO A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pezinská 18, Malacky

• spojovací a kotviaci materiál
• tesárske kovania a prvky
ceny
• železiarstvo
dobré+
vé
• elektronáradie
blémoie
o
r
p
z
e
n
b rkova
• pletivá, rebríky
pa
• dielňa, náčinie, náradie ......
FISCHER, PROXXON, METABO,
YORK, MAKITA, MEVA, KNIPEX,
NAREX, MILWAUKEE, SIMPSON, KMR ....

www.bdproﬁx.sk

cca 160 m od železn.
priecestia vpravo

PREDAJŇA A PARKOVANIE V AREÁLI
Po-Pia: 7:45-17:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
7:45-12:00 h.
Sob:
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» Predám 2-podlažný RD v
Gajaroch vhodný na 2-generačné bývanie, rozloha
pozemku 10,3 ára, cena dohodou.Tel. 0905438605
» Predám 4i dvojpodlažný,
dvojgeneračný RD v Brodskom na 16,6 á pozemku,
garáž, prístavba, bazén,
2x studňa, 135.0000,eur (možná dohoda),
0908776508

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
ŽALÚZIE

63-0117

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

41-0017

» Ponúkam na prenájom
1-izb byt v centre Ma, 37
m2, 8/8 posch, balkón na
medziposchodí, teplý a slnečný byt, voľný ihneď.Tel.
0905838397
» Prenajmem izbu s kuchyňou v RD Zohor - 1 osoba
prípadne pár, nájom dohodou.Tel. 0907516175
» Ponúkam na prenájom
ubytovanie pre 2 osoby,
Malacky - širšie centrum,
cena 120 € za 1 osobu +
energie.Tel. 0905856347
» Mladá 4-členná rodina
hľadá podnájom, najradšej
v RD v okolí Malaciek.Tel.
0903759353
» Dám do prenájmu 1-izb
byt v Ma centrum, zariadený.Tel. 0944447531
» Prenajmem 1-izbový
domček, Veľké Leváre.Tel.
0919191018
» Prenajmem 1-izb byt Ma
centrum, ul. 1. mája, pre 2
osoby, čiastočne zariadený,
cena 370 € s energiami /
mes.Tel. 0903403364
» Prenajmem izbu pre
bezdetný pár aj pre jedného - komfort, Zohor.Tel.
0903361804
» Samostatná izba v 2izb.
byte na prenájom Malacky
0907242906
» Prenajmem 1izb zariadený byt v centre Malaciek
0903452315

EUROOKNÁ A DVERE

NAJ väčší výber
NAJ rýchlejšia vý
roba
NAJ lacnejší serv
is
NAJ krajšie šper
ky
NAJ rýchlejšie op
ravy
NAJ dlhšie na trh
u

16-0182

9
SLUŽBY, BÝVANIE

MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 034/779 34 79
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

YI
KUV
OVOVTNIN
NRA
EJ OB
15-0054

ZD
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Ponúkame na prenájom

skladové priestory v Gajaroch

M
O
J
Á
N
E
R
P
A
N
50 x 12 m, výška 4,5 m

» rozmer 27,5 m x 9,6 m » posuvná brána šírka
» hala je zateplená
3,9 m x výška 4,4 m
» bočný vchod

vhodné na skladové priestory a ľahký priemysel

09

» Kúpim staršiu vzduchovku alebo babetu.Tel.
0907374235

KLIMATIZÁCIE
DODÁVKA - MONTÁŽ - SERVIS

600 m2
CESTA MLÁDEŽE

SMER
DOLNÝ KOSTOL
(CENTRUM)

AKCIA

2,5 kw – cena 750 EUR s DPH
3,5 kw – cena 840 EUR s DPH

0905 963 819

KLIMATIZÁCIA

VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

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

DEŤOM
12 DEŤOM 12
13

» Predám čističku vzduchu,
prac.rukavice, lešenárske
kozy, lacno.Tel. 0948113183
» Predám PC HP ProOne 400
G1 za 350€ 0904207864
» Predám dámsky elektrobicykel Denver / Schimano,
strieborný motor 250 W
kolesá 24“, nová baterka,
cena 380 €. Tel. 0908151984
RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
» Hľadáme opatrovateľku na zastupovanie na 24
hodín, strava a ubytovanie
zdarma + finančná odmena.Tel. 0905386852

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 12 dolu.

STAVEBNÉ
PRÁCE

Zatepľovanie
Murárske práce
Ploty, zámková dlažba
Maľovanie, stierkovanie
Sadrokartóny

VÝROBA A ČERPANIE
BETÓNOVÝCH ZMESÍ,
DOVOZ DOMIEŠVAČOM
S PUMPOU DO 7 m3

0944 373 847

- ŠAŠTÍN-STRÁŽE
- MALACKY

ANGLICKY, NEMECKY,
ČESKY

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

OHÝBANIE BETONÁRSKEJ
OCELE, VIAZANIE
ARMOKOŠOV

www.bestav.sk

0905 953 850 info@bestav.sk

MA19-32 strana -
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MALACKY
Nová ul. 39

16-0242

RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

63-0040

GK Team s.r.o., Cesta mládeže 18, Malacky
tedla3@gmail.com, 0903 599 960

10-0008

NOVÝ
CINTORÍN

15-0157

t.č.: 0908 743 721

16-0060

11

HALA

10-0144

» Predám mäsové kurčatá na ďalší chov od 1-týž
a staršie, živé na zabitie
1,90 € / kg a očistené 2,90
€ / kg, M.Cauner, Kostolište 152, 0911 206 783.Tel.
0908151966
» Predám pšenicu 15 € / 100
kg, Láb 530.Tel. 0908095779
» Predám seno malé balíky
v Ma.Tel. 0903437289
» Predám durmany (anjelské trúby) rôzne farby.Tel.
0265968232
» Predám 19 týž. mladky 5,50e kohúty 4e ďalej
10 týž. kuričky 3e Zohor
0902232737
» Predám tohtoročnú pšenicu,
100 kg za 18€. Láb 0911725729
» Predám tohtoročnú čistú pšenicu 100 kg za 18 E.
Gajary 0917980931

Možnosť prenajať aj vonkajšie priestory

CESTA MLÁDEŽE

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

10-0159

» Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty,
cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku.Tel. 0905925991
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám veľkú miešačku, cena dohodou.Tel.
0902430875

e-mail: manag@ba.telecom.sk

034/774 3321, 0948 062 319

16-0035

08 STAVBA08

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

HALA 600 m

2

STAVBA

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

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

vrátane
montáže

Občianska
riadková
inzercia

84-0028

10
BÝVANIE, SLUŽBY

11
SLUŽBY, BÝVANIE

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2390 € • 1-hr. 1790 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

15-0002

NOVINKA: Nemecký profil SALAMANDER Smart 76 mm, SALAMANDER Harmony 82 mm

NEMECKÝ
PROFIL

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Kátovská 33, Holíč
0907 724 254
www.ter-co.sk

ZĽAVA

-40%

Vchodové dvere
Plastové okná
Parapety, PVC, AL
Sieťky, žalúzie, rolety
Montáž, demontáž,
murárske práce

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

AKCIA

Slovenčina naša
Nie odbáčať
či zabáčať, ale odbočovať, zabočovať.

41-0040

SIEŤKY
ZDARMA!!!

0910 902 635•0905 323 022

15-0009

PLASTOVÉ OKNÁ

63-0011

datom@datom.sk, www.datom.sk

www.kamenarstvo-bocan.sk

Malacky, Břeclavská 3
0911 690 217, 0905 690 217

FUNKCIE:

V DESIGN

779,-

5,2 kW
V DESIGN

929,-

2,5 kW
R DESIGN

3,5 kW
R DESIGN

5,2 kW
R DESIGN

499,549,-

ZABEZPEÈUJEME
MONTÁŽE A OBHLIADKY

829,-

s.r.o.

VŠETKO SKLADOM

Malacky, Pezinská 11 (oproti STAVMAT)
tel.: 0918 713 156, 0918 544 730
e-mail: interierchp@gmail.com

DVERE • PARKETY • OKNÁ • BRÁNY • ŠATNÍKY • KLÍMY
MA19-32 strana -
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10-0162

3,5 kW

• CHLADENIE
• KÚRENIE
• VENTILOVANIE
• ODVLHÈOVANIE
• IONIZÁTOR
• WIFI READY

12
BÝVANIE
Občianska
riadková
inzercia

Obnova strechy v najlepšej cene

STRECHACENTRUM plus obnova: eternitových
plechových
plochých

» Kúpim po starenke z povaly staré sukne. spodničky. vlnáky. rukávce. čepce.
plátno a po starčekovi starú motorku alebo jej časti.
tel.čis. 0904582551

» Doučím nemčinu študentov aj pracujúcich, Malacky.
Tel. 0904264465
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Vyučovanie anglického
jazyka pre každého, doučovanie predmetov ZŠ a
SŠ.Tel. 0949764183
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

LETNÁ AKCIA

0907 887 056

15

Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !

269 €
299 €

STK
BLUSK

16

STIHL

RM 248

TOVÁRENSKÁ 15B/5160, MALACKY

» Som 72r vdovec a hľadám
priateľku na zoznámenie.
Len úprimne. Ak máš záujem, ozvi sa cez SMS na tel
0914222545

TECHNICKÁ KONTROLA OSOBNÝCH VOZIDIEL UŽ AJ U NÁS

OBJEDNÁVKY: 0905 224 152

16-0266

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

VEĽKÁ

BEZ DEMONTÁŽE

369 €
399 €

PRÍSTREŠKY • ALTÁNKY
0917 404 959 | zahradnestavby@centrum.sk

Chcete si
podať
inzerát?

PRÍSTREŠKY K DOMU, NA AUTÁ • ODKVAPOVÝ SYSTÉM
• ZÁHRADNÉ DOMÈEKY • ALTÁNKY • TATRANSKÝ
PROFIL• LEXAN • ŠINDEL• ŠKRIDLA • PLECH

AKCIA -30%
NA PRÁCU

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

STIHL

63-0006

RM 448 TX
obhliadka + cenová ponuka ZDARMA

KONSAD s.r.o.

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. 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 novinách, MA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

529 €

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

Zdvihový objem: 36,3 cm3
Výkon: 1,55/2,14 kW/k

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

AKCIA

žacia hlava
AutoCut 26-2

32,90 €

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2

časť Padzelek
0911 914 813, predajna@metiron.sk
www.metiron.sk

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefá
nika

MA19-32 strana -

STIHL

FS 235

Navštívte našu predajňu:

16-0107

68-06

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

SLUŽBY
AUTORIZOVANÉHO
KRAJINNÉHO
ARCHITEKTA

449 €

12

Po – Pia: 7:30 – 18:00, So: 7:30 – 13.00

15-0071

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

13
ZAMESTNANIE, RELAX

KURZ SBS

predavačku
do predajne odevov
v Bratislave (Obchodná ul.)
(aj dôchodkyňu)
mzda 750 € brutto + prémie

Zástupcu šéfkuchára

0904 001 475

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

32-0107

Volajte:
32-0124

0908 120 859

Príjmeme

v BRATISLAVE
kurz začína 19.08. 2019

Prijmeme

na prácu SK, CZ, DE

0948 534 542

Svoje CV posielajte na:
plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
16-0260

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

Pribinova 16, Malacky
+421 948 656 456

plzenskahodovna@plzenskahodovna.sk
plzenskahodovna #poctivapivaren

www.plzenskahodovna.sk

15-0174

v Bratislave-Dúbravke vo firme s výrobou
technického skla na TPP alebo na živnosť.
Pracuje sa pondelok až piatok len ranná
zmena, ide o upratovanie kancelárii
a zdravotníckych výrobných priestorov.
Plat 635 € v čistom + gastrolístky,
na živnosť 900 €.
Viac info na tel: 0918 445 908

netto

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

vodičov MKD

Hľadáme pani na upratovanie

1500€

16-0153

Prijmeme

Slovenčina naša
Nie
prísť tu, ale prísť sem.
Základná škola v Lozorne
ponúka pracovnú príležitosť

V prípade záujemcov z väčšej vzdialenosti
poskytne obec ubytovanie. Platové podmienky
sú stanovené na základe dosiahnutého vzdelania
a dĺžky odbornej praxe v súlade s platnou
legislatívou.
Bližšie informácie je možné získať telefonicky na
čísle 0907 762 921. Životopis a motivačný list je
potrebné zaslať na adresu zslozorno@stonline.sk

15-0166

učiteľom 1. stupňa

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

36-0007

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

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

15-0184

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 730 € brutto + 100 €
osobná prémia + výkonostné prémie •
zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch • príspevok
na dopravu • poskytovanie ubytovania •
preplácanie nadčasov • jednozmenná prevádzka
pondelok až piatok • zamestnanecké zľavy
v sieti Möbelix • stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

10-0160

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV
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ZDRAVIE

V lete dbajte na dodržiavanie hygieny a vhodný spôsob prípravy jedál

Ako predísť zdravotným
ťažkostiam a nákazám zo stravy
Kontaminované suroviny, nedodržanie správnej technológie, ale
i zlé skladovanie surovín a hotových pokrmov nahrávajú v lete
alimentárnym nákazám - ochoreniam z pokazených jedál.
Leto je obdobím s najvyšším počtom
ochorení na salmonelózu. Príčinou
môže byť aj mäso pripravené vonku na
grile. Pri grilovaní dbajte na správnu
prípravu – mäso nakrájajte na tenšie
plátky alebo menšie kúsky a naklepte
ho, odstráňte z neho kožu i tuk a pečte
ho na hliníkovej fólii. Grilujte pri miernejšej teplote – tak, aby bolo menej
spálené na povrchu, ale prepečené aj v

135,45/100 000 obyvateľov. Oproti roku
2017 stúpol ich počet o 17,7 percent a za
posledných päť rokov má narastajúci
trend. Salmonely zároveň spôsobujú
najväčší počet epidémií. V roku 2018
bolo na Slovensku hlásených celkovo
501 epidémií salmonelóz ( za epidémiu
„Ochorenia najčastejšie vyvolávajú
baktérie prežívajúce v potravinách,
ktoré nie sú dostatočne tepelne spracované alebo sú nesprávne uskladňované. Najčastejšími baktériami
vyvolávajúcimi alimentárne ochorenia u ľudí sú salmonely, šigely, kampylobaktery, listérie, yersínie a E.
coli.“ Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Salmonela v Petriho miske
sa pokladajú dvaja a viac chorých), z
toho 174 epidémií bolo s počtom cho- prímesou krvi, nastupujú 6 – 72 hodín
rých 3 a viac osôb v jednom ohnisku.
po skonzumovaní kontaminovaného
jedla. Salmonely ničí teplota 70 stupňov
počas desiatich minút. Musí byť dosiahNiekoľko naj...
Najčastejšie sa ľudia nakazili po nutá rovnaká vo všetkých častiach prikonzumácii vajec a výrobkov z nich. pravovaného pokrmu.
Nahlásili ich v 86 epidémiách, pričom
v 47 prípadoch išlo o domáce vajcia, v Pozor na kampylobakteriózy
30 prípadoch o vajcia z obchodov a v
Prvenstvo medzi ochoreniami, ktodeviatich prípadoch sa ochorenie pre- ré spôsobujú skazené potraviny, patrí
strednej časti. Zažívacie ťažkosti môžu javilo po skonzumovaní cukrárenských kampylobakteriózam. Za posledných
spôsobiť aj nedostatočne tepelne upravené potraviny. Okrem dodržiavania
• potraviny vyžadujúce chladenie –
osobnej hygieny používajte pri grilovaní
mäkké mäsové výrobky, čerstvé mäso,
čisté náčinie, utierky a myslite na ochramliečne výrobky, čerstvé cukrárenské
nu jedál pred hmyzom. Pokrm skonzuvýrobky, šaláty, omáčky a iné rýchlo sa
mujte čo najskôr.
• umývajte si ruky mydlom a vodou pred kaziace potraviny nakupujte do chladiaprípravou a počas prípravy pokrmov, cej tašky, dopravte domov čo najskôr a
Zdroje kontaminácie
pred jedením, po práci so surovými po- dajte hneď do chladničky
Pôvodcovia zdravotných komplikácií travinami, po návšteve toalety, po kon- • nevytvárajte si zbytočne veľké zásoby
sa prenášajú kontaminovanými potravi- takte so zvieratami
potravín a pokrmov, suroviny, pokiaľ je
nami, najmä mäsom a mäsovými výrob- • neumývajte surové mäso namáčaním to možné, spracujte do pokrmov čo najkami, vajcami alebo výrobkami z vajec, vo vode
rýchlejšie
cukrárenskými výrobkami s obsahom va- • nespracúvajte na jednej pracovnej plo- • pri rozbíjaní vajíčok dávajte pozor na
jec, tepelne nespracovanými mliečnymi che a rovnakými kuchynskými nástroj- to, aby ste ich obsah nekontaminovali
výrobkami. Kontaminované však môžu mi surové a tepelne upravené suroviny
škrupinou alebo rukami
byť aj iné druhy potravín, napríklad ne- • vyhnite sa konzumácii nedostatočne • udržiavajte neustále v čistote pracovné
dostatočne umytá zelenina a ovocie.
tepelne upraveného mäsa
plochy, kuchynské náradie a pomôcky
„Ochorenia prenášané potravinami postihujú najmä gastrointestinálny systém človeka. Najčastejšie
spôsobujú hnačky, bolesti brucha,
zvracanie, niekedy aj vysokú teplotu. Nepríjemnosti zväčša o pár dní
pominú, ale v niektorých prípadoch
môžu mať ochorenia komplikovaný
priebeh.“
Ján Mikas, hlavný hygienik SR

Zásady prevencie
pred zažívacími
problémami

Ach tie salmonelózy

Salmonelózy patria u nás k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou. Vlani
bolo hlásených 7 373 ochorení na salmonelózu, čo predstavuje chorobnosť

výrobkov a sladkostí.
Druhým najčastejším faktorom prenosu bolo mäso a mäsové výrobky. Z
19 epidémií išlo v 12 prípadoch o kuracie mäso, v 4 o mäsové výrobky, v 2 o
bravčové mäso a v 1 jednom prípade o
hovädzie mäso. Najviac chorých osôb
zaznamenali epidemiológovia v rámci
rodinných osláv a udalostí, napríklad
svadieb a krstín. Na dvoch nezávislých
rodinných akciách v okrese Kežmarok
sa z celkového počtu 208 exponovaných
nakazilo až 77 osôb, 46 dospelých a 31
detí. Štrnásť ľudí museli hospitalizovať.
Epidemiologické vyšetrenie ukázalo, že
na oboch akciách konzumovali zákusky
od rovnakého dodávateľa.

Príznaky salmonelózy

Hygiena je prvoradá.

desať rokov zaznamenávajú epidemiológovia narastajúci trend. Kampylobakteriózy však spôsobujú menej
epidémií ako salmonely. V roku 2018
na Slovensku zaznamenali 8 428 ochorení na kampylobakteriózu, chorobnosť
predstavuje 154,84/100 000 obyvateľov.
Celkovo bolo hlásených 176 epidémií
kampylobakteriózy, z toho v 22 epidémiách ochoreli traja a viac ľudí. Najčastejšie bolo zdrojom ochorení mäso a
mäsové výrobky. Najhoršie vyšlo kuracie – z 15 epidémií spôsobilo ochorenie
v 13 prípadoch, 2-krát nákazu vyvolali
mäsové výrobky. Takmer všetky epidémie kampylobakteriózy s 3 a viac infikovanými osobami vznikli na rodinných
stretnutiach.

Je to vysoká teplota, nevoľnosť, kŕčo- Príznaky kampylobakteriózy
vité bolesti, zvracanie, zelené hnačky s
Ide o bolesť brucha, hnačku, ho-
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rúčku, bolesti hlavy a svalov, niekedy
zvracanie. Prejaví sa 1 - 7 dní po skonzumovaní kontaminovaného jedla. Rizikovým potravinami sú surové hydinové
mäso, surové mlieko a tepelne neopracované mliečne výrobky, nedostatočne
tepelne opracované alebo opätovne
kontaminované výrobky z mäsa a neupravenej pitnej vody.

Tabuľka1:
Epidémie salmonelózy
podľa krajov:
Žilinský
38
Prešovský 32
Banskobystrický 25
Trnavský 19
Trenčiansky
19
Košický
18
Nitriansky
17
Bratislavský 6
Tabuľka2:
Epidémie kampylobakter
podľa krajov:
Trnavský
7 Prešovský
4
Nitriansky
4
Košický
3
Banskobystrický 2
Žilinský
2
Bratislavský
<2
Trenčiansky < 2
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR
spracoval – ib
Foto: Zdroj archív red.

Asi neviete, že...
• baktéria salmonella a iné baktérie prežívajú aj v mrazených potravinách a pri
teplote varenia nižšej ako 60 stupňov
Celzia, množia sa i pri chladničkových
teplotách vyšších ako 5 stupňov Celzia
• mikroorganizmy sa v mäse a v živočíšnych potravinách množia, veľmi rýchlo prenikajú do potraviny a ľudskému
organizmu môžu spôsobiť aj závažné
zdravotné problémy. Preniesť ich môžete rukami, ale napríklad aj kuchynskými utierkami a kuchynským náradím
• nedostatočne tepelne upravené mäso
je rizikovejšie pre malé deti a tehotné
ženy
• mäso nie je vhodné namáčať a umývať
v nádobe s napustenou vodou

10-0001

15
ZAMESTNANIE
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EDITORIÁL / SLUŽBY

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

rámové
bezrámové

Z�AVY A��DO 30�

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Mo������výhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0948 787 777

www.oravskahoraren.sk

27-0098

balkóny

��������������������

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

Ruské skleníky - ZGT

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

300

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

PRÁCA
PRE KAŽDÉHO

VÝHO

DNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRACUJ
U NÁS

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

viac ako

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

CALL CENTRUM:

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

KÉ BRIGÁDY

V, ŽENY aj PÁRYé
en
VHODNÉ PRE MUŽO

UBYTOVANIE a

DOPRAVA zabe

zpeč

85_0538

PONÚKAME ŠTUDENTS

Týždenníky siete
REGIONPRESS sú prvým
regionálnym médiom, ktoré
na základe zmluvy s UPSVAR
zabezpečia pre svojich
inzerentov splnenie
všeobecných zákonných
povinností.

Pavla Horova 1/23

Prešov

(vedľa Interšportu)

0944 458 929

všetko pre

okná a dvere

OZVITE SA NÁM

l Tesnenie na okná aj dvere
l Dverové zámky
l Samozatvárače Geze
l Okenné a balkónové kovanie
l Okenné a dverové závesy
l Elektrické vrátniky
l Kľučky a madlá na okná aj dvere
l Pákové ovládače pre sklopné okná

Mgr. Vladislava Ufrlová / 0908 979 469
ufrlova@regionpress.sk

www.mb-kovanie.sk

83-0297

...a mnoho iného

Žiadne zdĺhavé formuláre
Žiadna komplikovaná
registrácia
Žiadne právne riziká
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Vladislav Abel / 0905 859 679
vladislav.abel@regionpress.sk
Ing. Igor Abel / 0905 387 063
abel@regionpress.sk
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grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

