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Týždenne do 27 450 domácností

Vzletné, ale prázdne

ing. kubaška

v pohodlí Vášho
domova

• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

Miriam
tel.: 0915 677 453

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
0905 621 229

HĹBKOVÉ

16-0006

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

0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV
PREDAJ NOSNÍC

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

ROZVOZ ZDARMA!
Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00
MALACKY, Kozia 46/B
10-0012

aj diabetické
a mykotické nohy

52-0009-1

• upratovanie

0917 568 470

10-0031

MOBILNÁ
PEDIKÚRA

Sú však aj takí, ktorí na heslá nemajú čas, musia konať. Musia liečiť,
musia odoberať vzorky, musia držať
v chode ambulancie všeobecných
lekárov, musia riadiť dopravu a plniť
rozkazy nariadených, nech sú akékoľvek, musia piecť chlieb, musia
zachraňovať čo sa dá a najmä, musia
rozhodovať. Tu, teraz, sami a hneď.
Vymýšľači hesiel, tak podobní kibicom, v súčasnej situácii a podobe už
ani na rozdiel od legendárneho Kecala z Predanej nevesty nebavia. Naopak, škodia, brzdia, hádžu polená
pod nohy, predlžujú zbytočne to, čo
mohlo byť kratšie a užívajú si chvíľky
svojej bezvýznamnej slávy.

94-0056

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

Karol Mikláš

TEPOVANIE

Nerecitujme heslá, prosím... Konajme. Tak, ako je to správne a najmä tak, ako nám to radia
odborníci s príslušným
vzdelaním i s dobrými
výsledkami v praxi!
Dôverujme
múdrosti
a prestaňme adorovať prázdne, hoci
vzletné heslá.

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

0911 566 799

10-0066

UPCHATÝ
ODPAD?

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

KANALIZÁCIA?

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

www.cistyodpad.sk

10-0014

NONSTOP
0908 151 982

SLNEČNÉ
OKULIARE

ČISTENIE

-30%

KANALIZÁCIE

OTVÁRACIE HODINY
Pon – Pia: 9.00 – 15.30

0904 466 799

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

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY
• KOVOVÝROBA

BENÁTSKE
STIERKY

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

10-0063

Prežívame dobu hesiel. Priam ich
zborové spevy. Vždy sa nájde zdatný
predspevák, vypustí heslo a a už znie
ako chorál ponad sociálnymi sieťami,
v celom mediálnom priestore, vyslovujú ho tí, ktorí mávajú spravidla

priebežnú absenciu vlastných myšlienok a tvorivosti. Vyslovené heslo sa
ozýva zo všetkých strán ako pokusné
„haló“ návštevníkov jaskýň, skúmajúcich nimi rôzne netušené rozmery.

16-0053

Heslami možno „odkomunikovať“ všetko, do pôvodnej slovenčiny
preložené – zblbnúť každého. Sú ľudia, ktorí heslá vymýšľajú a zväčša
na tom dobre zarobia, to sú takzvaní
„marketingoví mágovia“, potom sú
ľudia, ktorí nie sú schopní vymyslieť
nič, ale keď už tie heslá tak zvučne
znejú, tak sa nimi oháňajú ako rybár
repelentom proti komárom. A napokon, bez ohľadu na to, že tu máme
tridsať rokov „po“, tak máme medzi
sebou aj zdatných jedincov, ktorí
heslami fanatizujú masy. Masy prevažne slepé, prevažne hluché a masy
manipulovateľné, pretože masy netrpia na niečo také, akým je napríklad
individuálne myslenie a schopnosť
samostatne posudzovať javy a fakty v
súvislostiach.

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

10-0047

Máme radi heslá, lebo heslá mobilizujú. Heslá neraz aj spájajú, a to
doslova celé masy. Čím viac hesiel
a masových vyjadrení k nim, tým
viac mi to pripomína prvé, respektíve deviate máje za minulého režimu. Tie ôsme si budem pamätať
do smrti s najvyššou úctou.

Najlepší výber KOTLOV

VÝVOZ ŽÚMP

www.krtkozahorie.sk
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www.annastudio.sk

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

10-0038

0915 879 349

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
16-0030

www.oftalens.sk

OPTIKA
0918 734 397
OČNÁ AMBULANCIA
0948 777 971

10-0102

Meranie dioptrií

ZDRAVIE / SLUŽBY, BÝVANIE
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Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTrIBúcIa (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb,
Lozorno, Malé Leváre, Marianka,
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Sološnica, Studienka, Mást, Stupava,
Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká
pri Morave, Závod, Zohor, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Lozorno,
Závod, Gajary, Marianka, Závod

Malacky

Stupava

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

16-0124

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

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

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou.
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka.
V ponuke máme aj kŕmne zmesi
od belgického výrobcu Versele Laga.

» red

STAVE BN É
PR˘CE

OBKLADY A DLAŽBY

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE
0910 620 160

Predaj hydiny
na ďalší chov

0905 859 679

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

0907 721 667, Malacky

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

KRTKOVANIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

INZERCIA

0908 979 469

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

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

BluEvo
BluEvolution
82 mm
NOVÝ
NEMECKÝ
PROFIL

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0911 690 217
0905 690 217
datom@datom.sk
www.datom.sk

MA20-16 strana -

2

10-0104

BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

41-0041

InzercIa

Vladislav Abel
0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Pohľad na hladiny cukru pri rannom meraní nalačno asi nikoho v týchto dňoch neteší. Nemusí však zostať iba
pri ňom. Stačí naozaj málo. Inokedy by
napríklad pomohli prechádzky, teraz sa
však diabetikom príliš neodporúča vychádzať von z dôvodu možnej nákazy.
Takže – žiadne biele pečivo, chlieb
obmedzene a iba ak tmavý, ražný. To by
malo byť automatické. Čo najviac obmedziť potraviny, pripravené z bielej múky.
Naopak, zvýšiť príjem tých, ktoré majú
vyšší obsah vlákniny. Nerozpustnú vlákninu nájdete napríklad v semienkach,
celozrnnom pečive, celozrnných cestovinách a ryži, rozpustnú zas v ovsených
vločkách, jablkách, fazuli. Pacientom
s diabetom druhého typu urobí dobre
návyk na jablčný ocot. A to dve až štyri
polievkové lyžice jablčného octu denne.
Z jablkového octu si môžete spraviť nápoje alebo si ho pridať do šalátov. Jablčný
ocot by ste ale nemali piť samotný, buď

16-0003

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

si ho pridajte už do spomínaného jedla
alebo ho zrieďte s vodou. Ak však máte
cukrovku 1. typu, tak sa jablčnému octu
radšej vyhnite.
Grapefruit nie je u nás príliš obľúbené ovocie, ale pri jeho dennej pravidelnej
komunikácii dosiahnete významný pokles glykémie. Najvhodnejší je červený
a treba ho konzumovať aj s blanitými šupinami medzi „mesiačikmi“. Mimochodom, ak si do čistej vody, ktorou hasíte
smäd, pridáte pravidelne trochu šťavy z
citróna, tak isto si robíte iba dobre.
Neverili by ste, čo dokáže škorica a
preto napríklad jablčný čaj so škoricou
je takmer zázrak. Škorica dokáže glykémiu nielen znížiť, ale zabráni aj jej väčším výkyvom počas dňa. Pozor však,
nepreháňať. Čajová lyžička škoricového
prášku na deň je tak asi horná bezpečná
hranica.
Účinný je aj chróm, ale ten umelý v
podobe výživového doplnku z lekárne
vám bude najskôr asi nanič a ak to preženiete s dávkou, skôr vám ublíži. Chróm
preto konzumujte vo vajíčkach, v brokolici – to je fakt výborný pomocník zdraviu, v orechoch, v hnedej ryži, nájdete ho
aj v syre a v zemiakoch – na ne však zas
pozor, pretože obsahujú aj škrob.

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0084

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Sme po sviatkoch, sme prejedení
a dokonca – podľa poznatkov obchodníkov sme prejedení výsostne
nezdravo. Nasvedčujú tomu nákupy
bielej jemnej múky, droždia či konzerv a na druhej strane pomerný nezáujem o čerstvú zeleninu a ovocie.

51-0004

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

16-0064

redakcia:

Ako znížiť podomácky krvný cukor

16-0113

MALACKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222, 0904 569 724
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

16-0007

v predaji

-61%

3x

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

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

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

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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16-0135

AKCIA

HLAVU HORE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

Baťovci by zaplakali

Mgr. Vlasta Hlaváčová
0911 310 555
vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

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

0903 150 740, 0905 4700264
264

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

41-0022

• 1-hrob od 990 €
AKCIA • 2-hrob od 1300 €
APRÍL

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

Zregenerujeme Vašu batériu
priamo vo Vašej firme.
Výhoda: vyššia kapacita, cena,
kapacitný protokol.

03

» Predám 3 - izbový byt,
68 m2, v Bratislave, na ul.
Poľnohospodárskej, vo Vrakuni. T. č.: 0902 057 755
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu plne
vybavenú garsónku v
centre MA. 300€/mesiac.
0904401700

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Kniha Tvojho života zavrela sa skoro,
osud Ti nedoprial viac tu s nami byť.
Chýbaš nám a my musíme
ďalej s bolesťou v srdci žiť.

Sú vety, ktoré mu už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy
nezabudneme, sú okamihy, na
ktoré stále spomíname.

Dňa 19. 4. 2020 si
pripomíname 6 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka,
mamička, sestra, teta,
babka

ANNA KUROVÁ

Dňa 19.4. 2020 si so žiaľom v srdci pripomíname 6. smutné
výročie úmrtia nášho milovaného LUKÁŠA MATEJKA
z Perneku, ktorý nás náhle a bez rozlúčky opustil vo veku
26 rokov.

rod. Hollá z Gajar.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Augustín,
deti Augustín, Katarína a Michal s rodinami.

S láskou spomínajú rodičia , sestra a brat s rodinami.
Za tichú spomienku ďakujeme.
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10-0105

03 BYTY / predaj

krátka
dodacia lehota

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

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO

BYTY - PREDAJ

všetky
kamenárske
práce

JABLONOVÉ 391

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

» Kúpim staré auto alebo
motocykel ČZ, Jawa, aj náhr.
diely a všetko od motorizmu (trofeje).Tel. 0903818122
» Kúpim havarované alebo
motoricky poškodené auto.
Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

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

389 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

» Ján Košturiak

A J E TO !

So mnou predáte
Vašu nehnuteľnosť
bez starostí

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

16-0066

V láske sme
žili, radi sme
sa mali. Prišla
chvíľa, keď sa
Tvoje očká navždy zatvorili.
19. apríla 2020 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná Marcelka
Dávidová rod. Mikuličová
z Malaciek. S láskou a úctou spomína manžel Emil
a blízka rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Poskytujeme doklad o likvidácii
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10-0103

S tichou spomienkou
k
Tvojmu hrobu
chodíme, pri
plamienkoch
sviečok sa za
Teba modlíme, život Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš
stále žiť. 17. 4. si pripomíname 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko Milan Holič
zo Sološnice. Spomínajte s
nami. Smútiaca rodina.

Ja vnímam podnikateľa ako človeka, ktorý dokáže vymyslieť a dodať vo
svojom produkte alebo službe hodnotu, za ktorú mu zákazník dobrovoľne
zaplatí. Hodnota, ktorú si zákazník
kupuje, zlepšuje jeho život, podnikanie, pomáha ľuďom v spoločnosti alebo
prírode. Podnikateľ teda opravuje svet
a nepoškodzuje druhých. Je to zároveň
človek, ktorý dokáže inovovať, prekonávať prekážky, tvrdo pracovať, uskromniť
sa, keď treba a niekedy aj riskovať so svojimi peniazmi, o ktoré môže pri nepredvídateľných situáciách prísť. Keď toto
niekedy hovorím pred ľuďmi, tak si niektorí o mne myslia, že mi šibe. Ukazujú
mi príklady „podnikateľov,“ ktorí nikdy
nič užitočné nevymysleli, len rôzne triky
na obchádzanie zákonov. Nikdy riadne
nepracovali a priživovali sa na rôznych
stimuloch a dotáciách. Zdierajú svojich
zamestnancov, riskujú s peniazmi svojich zákazníkov a keď je zle, tak neplatia
svoje dlhy a posielajú svojich spolupracovníkov štátu.
Tomáš Baťa povedal: „Podnikatel si

zber - výkup autovrakov

musí troufat zaměstnávat lidi i přes dobu
krizí a neposílat je panu státu na krk,
aby je živil, když přijdou těžké časy. Těžké časy jsou časté a právě tehdy je třeba
podnikatelů nejvíce. A tenkráte je to, kde
bankéř již na to nestačí. Je takový zákon,
který by jej přinutil? Ten zákon se nazývá
poctivost. Chci dokázat ne slovy, ale skutky, že závod dle našich zásad spravovaný
je v konkurenčním zápase nezdolný i vůči
nejsilnější konkurenci. K této své práci
nepožaduji podpory od nikoho, jmenovitě ne od státu. K této své práci potřebuji
jediné - aby mi bylo dovoleno pracovat.“
Predstavujem si v tomto čase život
v rôznych scenároch - strata zákazníkov,
predajných kanálov, dodávateľov, zastavenie cash flow, vypnutie internetu a
pod. Skúsme pracovať na tom, aby sme
znovu boli autonómnou a sebestačnou
krajinou, ktorá má
skutočných podnikateľov a inovátorov.
Aby sme tak dokázali prežiť aj zlé časy
a aby sa Baťovci za
nás nemuseli hanbiť.

16-0019

Dňa 8. 4. sme
si pripomenuli 6. výročie
úmrtia Jaroslava Foltýnka z Malaciek.
Spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.
Venujte mu s nami tichú
spomienku.

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

16-0035

SPOMIENKY
17
SPOMIENKY

Tomáš Baťa pôsobil ako tvrdý chlap.
Aj Ján Antonín. Asi nezvykli plakať.
Dnes by možno zaplakali. Nad niektorými podnikateľmi.

16-0134

Občianska
riadková
inzercia

63-0005

4

BÝVANIE, SLUŽBY

MALACKO

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES
+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

5

VÝNIMOČNÁ PONUKA DLAŽIEB
obrubník parkový 1 m
1,42 € s DPH/ 1 ks

premac klasiko 20x10x6
7,56 € s DPH/m2

dlažba zatrávňovacia 60x40x8
2,13 € s DPH/ 1 ks

Akciu m
Akciu
máme
áme pre
pre vás
vás o
od
d ssoboty
oboty 1
18.4
8.4 d
do
o ssoboty
oboty 2
2.5.
.5. P
Potom
otom zzačína
ačína ď
ďalšia.
alšia.

pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

Bratislava • Malacky

garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány

63-0017

www.rolvex.sk
0905 485 891

10-0023

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR

16 0016
16-0016

DEKA vymývaný betón 40x40x4
2,50 € s DPH/ 1 ks

ZABEZPEČTE si svoj
MAJETOK
~ 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

alarmy
bez nutnosti naťahovania káblov

zabezpečenie
obvodových múrov a plotov
mikrovlnné bariéry, infračervené závory

kamerové systémy

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

∙ statické a otočné kamery
∙ sledovanie obrazu aj z vášho mobilu
∙ skryté kamery - sledovaný nevie, že je nahrávaný
∙ termo kamery - sledujete aj v noci

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

audio a video vrátniky
a prístupové systémy

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

zabránia vstupu nepovolaným osobám

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk
16-0048

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

Bezplatné poradenstvo, obhliadka a cenová ponuka.

MA20-16 strana -

Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky
tel: 0905 329541, email: servis@zvacsystems.com
www.zvacsystems.com

5

16-0136

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

SLUŽBY

6
Občianska
riadková
inzercia

KONSAD s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12
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» Kúpim starý dom so záhradou či väčším dvorom.
Prípadne aj veľkú záhradu.
Do 35000 €. RK nevolať.
0949375038
STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám prívesný vozík
do 600 kg a stavebnú miešačku, cena dohodou.Tel.
0911393881
» Predám značkovú staršiu
tehlu.Tel. 0915957746
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

PREDAJ OKRASNÝCH RASTLÍN
z vlastnej produkcie za nízke ceny

POKOSÍM
ZA VÁS

~ 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
Továren
~ VODNÉ PRVKY
ská ul.
(POTOKY, JAZERÁ)

PREDAJŇA OTVORENÁ!
pondelok – piatok 9.00 – 18.00
sobota
8.00 – 12.00

Husqvarna Automower® 305

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

15

» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

10-0225

0915 645 146
www.izoldetail.sk

16

» Muž ŤZP 40/80 85kg hľadá ženu alebo ŤZP len sms
0944023252
» Hľadám kamarátku na
víkendy možno aj viacej od 40 do 50 odp sms
0940912173

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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.

Prémiový
model
pre€ všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
Bežná
cena:
1 199
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect
vrátane sledovania kosačky cez GPS v prípade jej odcudzenia.
■ Plocha: 3 200 m² +/– 20 %, sklon: až 45 %.

Bežná cena: 3 249 €

75-28

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

Akciová cena: 1 099 €

Husqvarna Automower® 430X

Akciová cena: 3 049 €

Chcete si
podať
inzerát?
www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Navštívte našu predajňu:

Husqvarna Automower® 430X

Prémiový model pre všetkých užívateľov s veľmi členitými záhradami
do veľkosti 3 200 m². Max. sklon 45 %. GPS navigácia a prevedenie
X-line s LED svetlometmi. Vybavený aplikáciou Automower® Connect
vrátane
sledovania
kosačky
cez
GPSAkcia
v prípade
Ceny
sú iba
odporúčané
vrátane
DPH.
platí dojej
17.odcudzenia.
6. 2020.
Zodpovednosť
za tlačové
chyby
vylúčená.
Spoločnosť
■
Plocha: 3 200
m² +/–
20 %,
sklon: až
45 %. Husqvarna neustále

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
cena:
jeAkciová
registrovaná
ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

3 049 €

UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s. r. o.

Bežná cena: 3 249 €

Navštívte našu predajňu:

Pri bitúnku 610, Šaštín - Stráže

HNEDÉ UHLIE
od 86 €/t
ČIERNE UHLIE od 200 €/t
BRIKETY
od 160 €/t
KOKS
od 295 €/t

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 17. 6. 2020.
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špeciﬁkácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

PREDAJ ŠTRKU A OKRASNÝCH KAMEŇOV
ZA 11 EUR/t. ZABEZPEČUJEME DOPRAVU.
Vaše objednávky prijímame na tel.:

41-0015

13

RÔZNE
- INÉ/14iné
14 RÔZNE
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

Z PVC FÓLIE

Ceny sú
vrátane DPH

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité záhrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

11

» Kúpim rôzne starožitnosti, odznaky, mince,
staré hodiny, trofeje.Tel.
0903416726

Akciová cena: 1 099 €

Husqvarna Automower® 305

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

ZNÍŽENIE
CIEN

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

JARNÁ
AKCIA

Bežná cena: 1 199 €

36-0007

» Predám kuratá na ďalší
chov 1-týždňové a staršie,
očistené 2,90 € / kg, živé na
zabitie 1,90 € / kg, M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 0908
151 966.Tel. 0911206783
» Predám sadbové aj konzumné zemiaky ružové a
žlté, 15 kg a 25 kg balenie.
Tel. 0915957746
»
PREDÁM
JAČMEŇ
0907495693

Robotická kosačka s kompaktnými rozmermi v odolnom prevedení.
Jednoduché ovládanie a údržba. Ideálna pre menšie a členité záhrady. Na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých svahov.
Možnosť umývania hadicou. Súčasťou výbavy je meteorologický
časovač a senzor mrazu.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

POKOSÍM
ZA VÁS

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

JARNÁ
AKCIA

034/659 2101, 0905 471 325

MA20-16 strana -
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16-0105

POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

16-0129

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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KLIMATIZÁCIE

Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá
do trvalého pracovného pomeru:

za mimosezónne ceny!

SERVISNÝ TECHNIK

servis

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického
smeru. Plat 900 - 1000 EUR brutto.

0910 111 100
0905 744 062
16-0047

www.klimatizacia.info

OBCHODNÝ ASISTENT
Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,
stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
chemického alebo ekonomického smeru.
Nástupný plat 950 EUR brutto.

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk

Kontakt: 0915 973 529

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

10-0061

montáž

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

v Stupave

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407
41-0019

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
• Ručný pracovník, KOSEC / PILČÍK - 580 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "B", "T" - 700 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
• VODIČ "C" - 805 € mesačne brutto + osob. ohodnotenie
Letná údržba ciest a komunikácií v BA
Základná zložka mzdy
Miesto výkonu práce BRATISLAVA
+ príplatky a ODMENY
0948 / 374 149, dispecing2@aii.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz - 13,50 €/m2 bez DPH AKCIA -30%
Frost 2/10 číra - 8,26 €/m2 bez DPH AKCIA -20%

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

36-0002

predaj

94-0055

MALACKO

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

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

DOPRAVA CELÁ SR

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

16-0076

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

eshop.zenitsk.sk

36-0002

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

721200086

v Malackach

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
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www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Chcete chovať hydinu?

NU
UNIVERZÁLNY
DEZINFEKČNÝ
PRÍPRAVOK

0944 113 140

13 120 0155

83-0133

Zvyšný sortiment a podrobné info pošleme e-mailom.

0901 75 22 99 I info@jasclean.sk

a

ríl

-2
5
ca

on

Minimálny odber 500 ks.

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

do

Minimálny odber 1000 ks.

AK
C
k IA

od 0
0.99€
99€ bez DPH

%

0.5l - 5.19€ bez DPH
1l - 6.59€ bez DPH
5l - 32.99€ bez DPH

ap

MEDICÍNSKE
RÚŠKO FFP3

100% záruka kvality

ntáž
Jahodová pla žnej
u
L
j
v Dunajske

ÁCU
PONÚKA PR í predtým

ŤAŽNÉ

Z ARIADENIA
Montáž aj u zákazníka

0904 832 593

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky
na čísle 0911 870 026 alebo píšte na mertusova@dobrejablka.sk

16-0137

www.taznezariadenie.eu

32-0044
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4 € / ho
É
JE ZABEZPEČEN
UBYTOVANIE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0008
33-0040

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €
63-0056

splátky od 98 €

atia 0.
y pl
2
Zľav 0. 4. 20
do 3

zimné záhrady

zasklievanie terás

MA20-16 strana -

8

