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MALACKO
Týždenne do 27 450 domácností

PREDAJ
KVALITNÝCH
KRMÍV

VÝVOZ ŽÚMP

www.miropinte.sk

NONSTOP
0908 151 982

0907 737 557 / malackykotly@triangel-ba.sk

94-0096

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

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
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ED
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MA

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

10-0144

10-0014

0917 466 250

16-0068

st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

Slovenská Grafia a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

• Moravské • Sudovéod 1,10 eur
• Pezinské • Tokajské
• Fľašové
viac druhov

výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

So mnou predáte Vašu nehnuteľnosť
bez starostí
Mgr. Vlasta
Hlaváčová
0911 310 555
16-0185

vlasta.hlavacova@re-max.sk
RE/MAX Mr & Mrs

PRIJME IHNEĎ

● krtkovanie,
monitoring
a lokalizácia
kanalizácie
● inštalatérske práce
● hodinový manžel
● preprava tovaru,
sťahovanie... a iné
tel.: 0902 348 648

KAMENÁRSTVO

Mzda od 820 € - 1 500 €

(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

s 20-ročnou praxou a dlhoročnými skúsenosťami na trhu!

Požiadavky:

1-hrob 1200 € na komplet
et
2-hrob 1600 € na komplet
et

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

Záhorácka 12, Malacky

Bližšie informácie:

10-0001

Po – Pia: 10.00 – 16.00, So: 9.00 – 12.00
Radi sa s vami stretneme aj mimo otváracích hodín!

• TLAČIAROV
• ROBOTNÍKOV do výroby
• NASTAVOVAČOV orezových liniek
• KNIHÁROV - zoraďovačov
• KNIHÁROV - rezačov

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111
e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk
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52-0083

Po-So: 9-19, Ne: 10-19

všetko pre váš dom, chatu,
záhradu, kanceláriu...

16-0191

16-0122

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom

0948 650 959

Miro PINTE
0911 390 050 / miro.pinte@aurealba.sk

Najlepší výber KOTLOV

KANALIZÁCIA?

Prvých 50
zákazníkov

● rýchly a bezstarostný predaj
● poradenský a právny servis

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00
MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

0908 437 079

15 rokov prax

ROZVOZ ZDARMA!

10-0031

www.krtkozahorie.sk

• čistenie kožených
sedačiek

REALITNÝ MAKLÉR

PREDAJ NOSNÍC

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

UPCHATÝ
ODPAD?
www.cistyodpad.sk

0915 879 349

16-0030

0904 466 799
10-0066

0911 566 799

0905 662 395

• upratovanie

32-0061

KANALIZÁCIE

ing. kubaška

52-0009-1

ČISTENIE

HODINOVÝ ÚDRŽBÁR
Drobné opravy
Údržba firiem
Záhrada
Elektrika,
voda, obklad

10-0122
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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

VYCVIČÍM vášho
PSA, profesionál
✆ 0908 728 081

kvalitne • rýchlo • lacno
KONTAKT: 0903 427 569

ZÁCLONY A ZÁVESY
BYTOVÝ TEXTIL
www.annastudio.sk

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

VSTAVANÉ
SKRINE
ZĽAVA -30%

0908 739 902
viktor.ondrus23@gmail.com /

OČNÁ OPTIKA

Ideálne pre izoláciu a zateplenie podkroví
rodinných domov a priemyselných budov

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

LETO S NAMI

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

pokračuje

MULTIFOKÁLNE
SKLÁ

10% ZĽAVA
339 €

-50%

PRVÝ
PÁR
PRVÝ
PRVÝ
PÁR
alebo PÁR

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

FIRMA VRABČEK » 0903 712 878

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

1+1 PÁR

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

DRUHÝ PÁR ZDARMA

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

MERANIE DIOPTRIÍ
OČNÝ LEKÁR
A OPTOMETRISTA
0918 734 397
www.oftalens.sk
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10-0134
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Vstavané skrine Ondrúš

PROFESIONÁLNE PREVEDENÉ NÁSTREKY
POLYURETÁNOVOU PENOU PUR A PIR

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

západné Slovensko

10-0113

OPRAVY STRIECH
10-0138

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

KONTAKT: 0905 528 713

10-0038

InzercIa

ELEKTRO

INŠTALÁCIE • OPRAVY

63-0043

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

akési spasiteľské eurofondy, občania
poukazujúci na nevyčistené priekopy,
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo?
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetónovali?
Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili
Nie, nie je na vine Medard – vravia meteorológovia a argumentujú, že gazdovia a keď tí gazdovia ešte gazMedard „prší od západu“, kým toto po- dovali, bolo všetko akosi inak. Každý
časie, ktoré tu v júni máme, prichjádza si pred domom svoju priekopu praviod východu. Je mi veľmi ľúto všetkých delne čistil aj bez eurofondov, z hory
pracovitých ľudí, ktorým živel v se- doviezol iba toľko dreva, koľko potrekunde zmenil ich domovy, celoživotné boval na stavbu či opravu chalupy, z
dielo, na skládku už viac nepoužiteľ- kameňov na roliach staval hrádze, meného odpadu. Určite v rámci mojich dze, na ktorých vyrastali remízky, veosobných možností nejako pomôžem. del, že na svahu sa orie po vrstevnici a
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich nie v smere spádu toho svahu. Aj domy
si naši predkovia v určitých lokalitách
robí ľuďmi.
Ľúto mi je pri pohľade na takú stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a meter nad úroveň okolitého terénu.
Naši predkovia to vedeli a dokáčoraz častejšie opakuje. Viac menej prichádza s každým lokálnym silnejším zali sa pred prívalmi vody
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú účinne brániť. My máme
nás malé potôčiky a jarky, priekopy. poistky v poisťovniach a
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté oči pre plač. Ale to naozaj
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo nestačí. Treba sa vrátiť k
večerných spravodajstvách – hádam rozumu. K prírode. K
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia ohladuplnosti k nej.
Je najvyšší čas.
sa udiala takmer pred štvrťstoročím.
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostáva- S pozdravom
jú. Ustaraní starostovia, čakajúci na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10-0136

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Povodne. Kým pred dávnejšími desaťročiami našich predkov zaplavovali veľké vodné toky, dnes nám
ničia domovy a záhrady potôčiky a
jarky.

16-0183

Bernolákova 1 A
MaLacKY
malacko@regionpress.sk

16-0008

redakcia:

A sú tu zas

51-0004

MALACKO
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Gurmánsky Grob

3
Chorvátska 41
Slovenský Grob

Dostali ste chuť na husaciu hostinu?
Pripravíme vám pečenú húsku, fantastickú husaciu pečienku, čerstvé lokše,
domácu polievku a ďalšie chuťovky z našej domácej kuchyne a samozrejme
aj iné delikatesy, ktoré si môžete vychutnať na našej záhrade s detským rajom

• LETNÁ ZÁHRADA
• RODINNÉ POSEDENIE
• TEAMBUILDINGY
• OSLAVY, SVADBY
• DETSKÝ RAJ

Pri odbere so sebou vám dáme 20% zľavu
na celú objednávku. Ak nemôžete prísť,
tak vám hostinu radi privezieme domov.

Objednávajte na čísle: 0903 450 453, 0905 200 818
Menu nájdete na stránke: www.GurmanskyGrob.sk
51-0111

)

..
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Navždy nás opustila pani Eva Kristinová

casso 1,8 benzín, 86.000
km, r.v. 2003, veľmi zachovalý, aut.klimatizácia, + 4
náh.kolesá, Malacky.Tel.
0907170009
» Predám BMW E61, r.v.
2007, 335 tis km, STK + EK
04/21, cena 4500 €. Tel.
0915 826 355
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim oktáviu alebo fabiu.Tel. 0903416726
» 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
» Predám samostatne
stojacu panelovú garáž
22 m2 v Ma - Juh, cena
12.000 €. Tel. 0948 091425
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA 0908205521
» Kúpim doma robený
traktor-starý samohyb.
0944963682

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

Predám 2 izbový
byt v Studienke.Tel.
0908761258

»

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Prenajmem v RD v MA.

Tel. 0910418101

» Prenajmem 1izb byt v MA

zariadený s parkovacím
miestom a pivnicou tel.
0911112822

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéry a syn s rodinami.

To, že rana sa zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.

Dňa 2. 7. 2020 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil vo veku 52 rokov

ŠTEFAN BERTOVIČ
z Lábu.

S láskou a úctou spomínajú mama
Helena, sestry Eva a Terézia s rodinami,
rodina, priatelia a známi.

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

AKCIA 2020

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

10-0141

» Predám Citroen Xara Pi-

zo Závodu
a dňa 23. 7. 2020 si pripomenieme
jeho nedožité 90. narodeniny.

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

• 1-hrob od 990 €
AKCIA • 2-hrob od 1300 €
všetky
JÚL

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

kamenárske
práce

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

0910 308 881 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05

www.kamenarstvo-jablonove.sk

» Predám RD v Malackách.

16-0187

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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94-0096

Tel. 0908761258

INZERCIA

0908 979 469

16-0066

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

MARTIN HORVÁTH

www.kamenarstvo-bocan.sk

Dňa 1. 7.
2020 si pripomenieme
30. výročie
od
smrti
našej sestry
Eriky Burclovej. S láskou
spomíname.

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľudovej poézii, piesňam a obradom sa odvinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene.
Eva Kristinová začala štúdium na Protipólom jej ľudových postáv boli krebratislavskom Odbornom divadelnom ácie kráľovských typov žien, kde v predkurze v roku 1948. Už po prvom ročníku nese mohla uplatniť sklony k heroickému
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth,
pedagóg Odborného divadelného kur- Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.
„Buďte sami sebou! Neštylizujte
zu Jozef Budský prijal za členku súboru
Slovenského národného divadla. Našej sa do póz, nekopírujte si na tvár masky
prvej divadelnej scéne ostala bez prestáv- iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte
ky verná ďalších takmer štyridsať rokov. a bol vám daný, aby ste sa čo najviac doEva Kristinová dokázala svoje posta- zvedeli dobrého, čo najviac potrebného
vy na divadelných doskách, v televízii a v a potom uvidíte, že len na tom sa dá burozhlase vykresliť s psychologicko-realis- dovať celý svoj zmysluplný život. Keď do
tickým detailom. Stvárnila ženy pevných seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na
názorov, ktoré radšej ako ideály obeto- nej nebudete môcť nič stavať, lebo plytvali vlastný život. Pozornosť si získala kosť je piesok. Ten sa rozsype.
V živote treba vybudovať pevné funako predstaviteľka shakespearových
postáv, ale aj v postavách hier nemecké- damenty a robiť to s radosťou a chuťou.“
ho dramatika Bertolta Brechta. Preslávili (Eva Kristínová)
S úctou...
ju televízne spracovania titulných úloh
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo
slovenskej klasiky stvárnených pred kamerou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie.
Vynikala v recitačnom umení. Prezident
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti
rozvoja slovenského divadelného umenia a kultúry.
Na divadelných doskách stvárnila
Eva Kristínová približne 80, väčšinou
» red

63-0008
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Dňa 4. 7. 2020
si pripomenieme
1. smutné výročie,
čo nás navždy
opustil náš manžel,
otec, starý otec
a prastarý otec

Navždy nás opustila významná divadelná a filmová herečka a recitátorka
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020)
vo veku nedožitých 92 rokov.

AKCIA na farebné zákryty

Občianska
riadková
inzercia
SPOMIENKY
SPOMIENKY

Najčítanejšie regionálne noviny
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Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.
Veľká úspora peňazí
a času.
Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.
+421 905 471 325

41-0015

www.zatopime.cz

STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

85_0163

63-0097

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

• 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

16-0001

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

AKCIA PRE VÁŠ DOM AJ ZÁHRADU
Premac KLASIKO
KOMBIFORMÁT 6 cm
mušľová alebo sivo-grafitová
11,99 €/m2 s DPH

+421 917 622 472
stavebninykrajn@krajn.sk

Premac obrubník
parkový sivý 100/20/5
1,45 €/ks s DPH

Široký sorment
sor
sorm hutníckeho materiálu za vynikajúce ceny!
Ohyby priamo na mieste v našej ohybárni.
Akcia pla do 13.7.
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16-0016

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

.
020
6. 2
30.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

BÝVANIE

6
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Občianska
riadková
inzercia
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06
Predám 70á stav.
pozemok v Plaveckom
Štvrtku, všetky inžinier.
siete, cena 70 € / m2.Tel.
0904644830
» Predám stav.pozemok v
Kostolišti.Tel. 0908761258
» Predám pozemok, tichá
zastavaná ulica, Záhorská Ves. 0905606249
»

REALITY
- INÉ/ iné
07 REALITY

07

» Vymením byt v Malackách, Stupavská ul.,
prízemie, rozloha 29 m2,
vlastná kotolňa, vlastné
park.miesto, pivnica 2 m2
za byt bližšie k centru.Tel.
0944011168
» Predám samostatne
stojacu panelovú garáž
22 m2 v Ma - Juh, cena
12.000 €. Tel. 0948 091425

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.

0908532682

DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

09

» Predám propan butánovú fľašu k šporáku, Kostolište.Tel. 0903406475
» Kto by mi mohol darovať
obývaciu stenu za odvoz?

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám brojlerové kurčatá 1-dňové a staršie.Tel.
0905835768
» Predám 2 baranov, cena
dohodou.Tel. 0944682112
» 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 čínske kačice aj s mladými 2-týž a
3-týždňové, Kostolište.Tel.
0903406475

HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

» Kúpim staršiu vzduchovku a babetu.Tel.
0907374235
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0907374235

10-0016

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 8 dolu.
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MALACKY, PEZINSKÁ 11 • tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h
www.kastaplus.sk

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

4.50
TRIČKO BASIC

TRIČKO CITY

AKCIA

-61%

6.00

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

MA20-26 strana -
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16-0202

9.00

Dámske
minišaty
a tričká

16-0201

ŠATY LOVE

SENIORI / SLUŽBY

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

13

RÔZNE
- INÉ/ iné
14 RÔZNE

14

» Hľadám záhradníka - okolo RD v Stupave.
0903780280

HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU 15
» Anglický jazyk - učím individuálne so zaručeným
úspechom v písaní, čítaní,
rozprávaní, kanadská lektorka.Tel. 0902649353
» Naučím hru na klavír v
MA pre dospelých i deti.
Tel. 0902307680

16

» Hľadám si priateľku od

45 do 49 r.Tel. 0915204433

» Som 70 r vdovec, hľa-

dám gazdinú družku.Tel.
0907343983

Tvrdí to európsky štatistický úrad
Eurostat. Podľa tejto inštitúcie vo všetkých susedných krajinách, napríklad
rakúski dôchodcovia, minú seniori mesačne iba tretinu výdavkov na potraviny a bývanie.
Priemerné ročné hrubé peňažné
príjmy slovenského dôchodcu predstavujú (podľa Eurostatu) sumu 5368 eur,
výdavky sú na úrovni 4145 eur. Ročné
spotrebné výdavky domácnosti slovenských dôchodcov sú na úrovni 3760
eur. Dôchodcovia minú ročne na bývanie 987 eur, čo je najviac zo všetkých
sledovaných skupín obyvateľstva. Na
potraviny a nealkoholické nápoje dávajú ročne vyše 1000 eur, treťou najnákladnejšou položkou je doprava so
sumou 290 eur ročne. Zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva majú aj
jedny z najvyšších výdavkov na lieky, a
to na úrovni vyše 210 eur. Suma zahŕňa
výdavky na lieky, respektíve doplatky
na ne či zdravotnícke pomôcky, ktoré
neprepláca zdravotná poisťovňa.
Podľa údajov Eurostatu za rok 2018
si slovenský dôchodca dopraje ročne
ovocie a zeleninu len za 170 eur. Nemíňajú ani na odievanie a obuv, iba ak
necelých 120 eur ročne.

Bývanie, voda, energia a palivá
stojí najviac dôchodcov na Slovensku a
v Českej republike. V Česku za ne dajú
28,6 percent z celkových spotrebných
výdavkov na Slovensku 28,3 percent.
Najnižšie podiely zo svojich spotrebných výdavkov dávajú v priemere dôchodcovia na Malte s hodnotou len 9,4
percent.
Počet dôchodcov pritom v súvislosti so starnutím populácie pribúda. Najviac dôchodcov vzrástlo za posledných
desať rokov v Bratislavskom kraji, a to o
13,5 percenta. Najmenej ich pribudlo v
Banskobystrickom kraji o 4,8 percenta.
Predmetné údaje zverejnil Európsky štatistický úráda Eurostat.

0908 367 227

CHUDÍK » KOBERCOV
» ČALÚNENÉHO
NÁBYTKU

16-0036

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

Slovenskí dôchodcovia majú v rámci 27 krajín Európskej únie najvyššie
výdavky na bývanie a potraviny. Až
57 percent z celkových mesačných
výdavkov minú na tieto položky.

PÍLA
STUDIENKA
• dosky
60 €
• fošne 1/m
3
• hranoly
• strešné laty
• stavebné rezivo
• krovy

ODVOZ
ODPADU
KONTAJNEROVÁ
DOPRAVA

INZERCIA

0903 192 287
Stupava

0908 979 469

10-0149

Naši dôchodcovia sú na konci

Občianska
riadková
inzercia

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

Najčítanejšie regionálne noviny
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KLIMATIZÁCIE

Máte vysokozdvižný vozík
a batéria dlho nevydrží?

za mimosezónne ceny!

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
zabezChcete si podať
inzerát?
pečuje
ELET, s.r.o.
Návod nájdete
na strane 10 dolu.

0910 111 100
0905 744 062
www.klimatizacia.info

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

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: 7:45-16:00 h.
BÝVALÉHO AGROSTAVU
zatvorené
Sob:

MA20-26 strana -
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32-0021-5

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

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

servis

16-0047

Chcete si
podať
inzerát?

montáž

16-0019

predaj

SLUŽBY

MALACKO

9
www.kia.sk

KIA RIO EXTRA

so zvýhodnením až 1900 €

POKOSÍM
ZA VÁS

JARNÁ
AKCIA

138*

138 € / MESIAC
VRÁTANE
POISTIEK

DOSTUPNÉ
IHNEĎ

Husqvarna Automower® 305

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

JARNÁ
AKCIA

Akciová cena: 1 099 €

Zacnite žit znova naplno s programom
#KiaSpoluVpohybe.

Bežná cena: 1 199 €

Predstavujeme vám jedinečný program #KiaSpoluVpohybe so 7 garantovanými istotami Kia, s ktorými získate
prevratné šesťročné financovanie Kia Light s nulovým úrokom, historicky najnižšími splátkami a možnosťou ich
odloženia až na tri mesiace, cenové zvýhodnenie až do 1900 €, ročnú dialničnú známku a plnú nádrž paliva
zadarmo. K tomu, samozrejme, získate aj jedinečnú 7-ročnú záruku Kia. Neváhajte a využite 7 garantovaných istôt
Kia pri kúpe modelu Kia Rio, teraz v akčnej výbave EXTRA už od 11 390 € s výbavou v hodnote 300 € zadarmo.
Cenníková cena auta je 12 590 €, akciová cena 11 390 €. Uvedená výška splátky 137,94 €* obsahuje PZP a havarijné
poistenie pri 25 % akontácii (2 847,50 €) a dĺžke splácania 84 mesiacov. Výška spracovateľského poplatku
predstavuje 341,70 €, poplatok za prevod vlastníctva po ukončení je 68,34 €.
Všetky informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

Husqvarna Automower® 305

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 %.

30䝖/䜋;䜋36,"

Husqvarna Automower 430X
®

( " 3 " / $ * "  , 7" - * 5 :

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 %.

Malacky Auto, s. r. o., Pezinská 37, Malacky, T: 0948 303 226, E: kia-predaj@malacky-auto.sk
W: www.malacky-auto.sk

Spoločnosť MALACKY AUTO, s. r. o., bol na rok 2016 nositeľom
najprestížnejšieho ocenenia pre predajcu vozidiel KIA na Slovensku!

Akciová cena: 3 049 €

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Táto ponuka platí len na skladové vozidlá, bližšie informácie sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba paliva: 5,5-6,4 l/100 km, emisie CO2: 126-146 g/km / WLTP. * Záruka 7 rokov/150 000 km. O odklad splátok na maximálne 3 mesiace
s možnosťou predlženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona c. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 požiadať Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná osoba) alebo
Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie pre zákazníkov
o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na webovom sídle nášho financného partnera www.csobleasing.sk.

Bežná cena: 3 249 €

16-0074

Navštívte našu predajňu:

NOVÁ STK + EK

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

PONÚKAME VÁM VYPRACOVANIE:
• Energetickú certifikáciu budov, viď Zákon

Priemyselná 278, Senica
0911 791 471
RÝCHLE
034/651 39 64 TERMÍNY

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 €

č. 555/2005 Z.z. a tiež Vyhl. 35/2020 Z.z. Vyhl. 55/2020 Z.z.

• Energetický audit budovy, celého podniku:
63-0079

www.stksenica.sk

Bežná cena: 3 249 €

• Stanovíme Vám hodnotu

strojných zariadení v zmysle Vyhl. č. 492/2004 Z.z.

16-0105

Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval článok „Zur
Elektrodynamik bewegter Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity.

KONTAKTUJ
T

30. júna 1905

malacko@regionpress.sk

1. júla 1850

E NÁS

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.

• Miestne prevádzkové predpisy

pre vyhradené technické zariadenia plyn, tlak,
viď. Vyhl. 508/2009 Z.z. a tiež STN 38 6405

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Navštívte našu predajňu:

viď Zákon 476/2008 Z.z., Zákon 321/2014 o energetickej
efektívnosti, Vyhl. 179/2015 o energetickom audite

0905 859 679, 0908 979 469

MA20-26 strana -
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info: 0908 780 960

Husqvarna Automower® 430X

v habsburskej monarchii vydali prvé poštové známky.

51-0122

Akciová cena: 1 099 €

SLUŽBY
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náradia

Odťahová služba zadarmo

63-0005

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

» 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

10-0028

0910 925 357

Exteriérové
riešenia na kľúč
Brány / Bránky / Ploty

CIA
INZER79 469

0908

0907-798 926
0915-063 805

9

Frézovanie

komínov

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE

KANALIZÁCIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

ZĽAVAEZ
ER

63-0017

NON STOP

0915 213 700

www.upchaty-odpad.sk

MA20-26 strana -

hafismalacky@gmail.com
www.hafismalacky.sk

10-0145

zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

HLINÍK V CENE OCELE

10

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

10-0049

A J E TO !

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

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

0910 620 160

Výročia a udalosti
je svetový deň diabetikov, mnoho z nich je
medzi nami.

27. júna

• REKONŠTRUKCIE
• DOMOV A BYTOV
• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• SADROKARTÓN
• ZATEPĽOVANIE
• DOMOV A BYTOV
• ELEKTRO A VODO
• INŠTALAČNÉ PRÁCE

16-0003

0907 211 797

63-0083

16-0064

0907 721 667, Malacky

× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE
× SADROKARTÓN
× MAĽOVANIE

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

16-0194

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

S TAV E B N É
P R ˘C E

16-0204

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

OBKLADY A DLAŽBY

16-0035

www.123pozicovna.sk

Duklianskych hrdinov 5
Malacky (oproti Gajdárovi)
tel.: 0940 64 00 64

10-0146

NAČO
KUPOVAŤ
K
drahé
náradie,
PRÍĎTE
SI
P
ho
h k nám
POŽIČAŤ

MALACKO

SLUŽBY

11

300 000 €
na podporu umenia v Bratislavskom kraji
Spojili sme sa, aby sme dokázali viac!

94-0093

Veríme, že umenie vytvára hodnoty, ktoré sú dôležité za každých okolností. Aby sme
dokázali ešte viac, spojili sme sa s Nadáciou Tatra banky. Z individuálnych dotácií
pôjde na podporu kultúry 150 000 eur a Nadácia Tatra banky ich navýši o ďalších
150 000 eur. Spolu tak pomôžeme umeniu a kultúre, ohrozeným krízou COVID 19,
sumou vo výške až 300 000 eur.

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

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

16-0007

NOVINKY V PREDAJI

MA20-26 strana -
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Mandátna zmluva

MALOOBCHOD – VEĽKOOBCHOD

mandanta je najmä odovzdanie mandatárovi informácie a veci, ktoré sú potrebné
na vykonanie obchodnej záležitosti a nahradenie mandatárovi účelne vynaložené
náklady a dohodnutú odmenu. Obsahom
povinností mandatára je zas postupovať
pri výkone obchodnej záležitosti s odbornou starostlivosťou, vykonať obchodnú
záležitosť osobne, ak zmluva neurčuje inak
a odovzdať mandantovi veci, ktoré od neho
prevzal za účelom vykonania obchodnej
záležitosti, vrátane povinnosti nahradiť
prípadnú škodu, ktorú spôsobil na týchto
veciach.
Medzi najčastejšie dôvody zániku
zmluvy patrí splnenie záväzku, teda vykonanie obchodnej záležitosti. Vzájomná dohoda o ukončení a taktiež samozrejme smrť
mandatára, resp. zánik, ak mandatárom
bola právnická osoba. Mandátnu zmluvu
však možno za zákonom ustanovených
podmienok aj vypovedať, a to buď čiastočne alebo v celom rozsahu. Účinnosť výpovede nastáva okamžite, ako je výpoveď
doručená druhej strane. Pri výpovedi zo
strany mandatára však nastáva účinnosť
výpovede až koncom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená mandantovi.

~ 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.

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

NONSTOP: 0905 522 662, 0905 522 663

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

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

16-0048

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk
www.pohrebníctvo-ecker.sk
VÝROBA A PREDAJ
• sieťky proti
hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431
www.sietky.wbl.sk

10-0012

Mandátnou zmluvou sa osoba označená ako mandatár zaväzuje obstarať určitú obchodnú záležitosť za odplatu pre
druhú osobu – mandanta, v jeho mene
a na jeho účet.
Obchodnou záležitosťou môže byť
napr. vedenie účtovníctva, poskytovanie
právnych služieb, uzatváranie poistných
zmlúv, predaj podniku a podobne. Mandátna zmluva je svojim obsahom a účelom
príbuzná príkaznej zmluve upravenou Občianskym zákonníkom a spolu s komisionárskou zmluvou a zmluvami o sprostredkovaní, resp. obchodnom vedení, ju
zaraďujeme medzi obstarávateľské zmluvy.
Mandátna zmluva pre svoju platnosť
vyžaduje naplnenie podstatných náležitostí. Medzi tieto náležitosti patrí určenie
zmluvných strán - mandant a mandatár.
Vymedzenie obchodnej záležitosti a spôsob zariadenia obchodnej záležitosti - obchodnú záležitosť, ktorú má mandatár v
mene mandanta vykonať, musí byť určité a
presne špecifikované. Poslednou podstatnou náležitosťou je odplata - v mandátnej
zmluve musí byť dohodnutá odmena pre
mandatára.
Mandátna zmluva patrí medzi neformálne zmluvné typy to znamená, že
zákon nevyžaduje písomne vyhotovenie.
Výnimkou je prípad, keď predmetom zmluvy je záväzok mandatára, ktorý spočíva vo
vykonaní právnych úkonov v mene mandanta, kde mandant musí udeliť písomné
plnomocenstvo.
Najpodstatnejšími
povinnosťami

KLIMATIZÁCIA
3,5 Kw

0907 598 168

16-0163

PREDAJ / MONTÁŽ / SERVIS

16-0106

STUDNIARSKE RÚRY
A VODOMERNÉ ŠACHTY

999 €

s montážou

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

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

žalúzie · siete · rolety · roletky
· okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady
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41-0066

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ
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Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0084

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY
0903 526 876 | 0910 114 407

SLUŽBY

MALACKO

13

Aj teraz záleží na každom z nás
Pomôžme Bratislavskému kraju spolu!

Nakupujme lokálne produkty

Dovolenkujme v našom kraji

Podporíme tak zamestnanosť v regióne.

Naše peniaze ostanú tam, kde žijeme.

33-0051

94-0080

www.bratislavskykraj.sk

MA20-26 strana -
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HOBBY / SLUŽBY

Je tu čas húb

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

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

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

KONSAD
Tabarín
Gen. M. R. Štefán
ika

HĹBKOVÉ

16-0129

Po tomto „základe“
si pripomeňme aj ďalšie súvislosti.
Každý z nás má právo na oddych a
relax. Ale treba dodržiavať určité pravidlá a predpisy. Napríklad „zákon o
cestnej premávke“ zakazuje vjazd na
poľné a lesné cesty, okrem určitých výnimiek a hubárčenie medzi ne nepatrí.
Platí to pre všetky poľné a lesné cesty
- nespevnené, spevnené dokonca aj asfaltované. Ani nemusia byť označené
zákazom vjazdu.
Huby, aspoň nahrubo, čistíme
priamo v lese. Na odrezkoch z hlúbikov
sú výtrusy a zostanú tam, kde majú. Z

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky
0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com,
otváracie hodiny: po – pia: 9 – 18, so: 8 – 12

masliakov stiahnime kožu z klobúka,
aby nám neznečistili ostatné huby.
Nazbierajme iba toľko húb, koľko
dokážeme spracovať, poprípade urobiť
radosť rodine, priateľom a dobrým známym.
A ešte čosi - „čo do lesa prinesieme,
to z neho aj vynesieme“. V lese nekričme, nepúšťajme nahlas hudbu. Veľké
„zverstvo“ je rozkopávanie húb. Každý
hubár by mal mať aspoň základné znalosti o spracovaní nazbieraných húb,
aby predišiel problémom po ich konzumácii. Týka sa to najmä skladovania, krájania, tepelného spracovania,
sušenia, mrazenia, konzervovania a
prípadného konzumovania za surova.
Hubárčenie je krásna záľuba, ale pamätajme na to, že huby dokážu byť aj
zákerné. Preto, čím viac o nich vieme,
tým lepšie.

Karol Mikláš

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

» red

10-0047

Určite zbierajte iba také huby, ktoré
bezpečne poznáte. Zbierajte nie príliš
staré, ale dobre vyvinuté plodnice,
bez známok hniloby a plesne. Huby
nezbierame do nevzdušných (napríklad plastových) tašiek a nádob, ale do
košíkov, prípadne tašiek z prírodných
materiálov. Huby spracujeme čo najskôr, pretože rýchlo podliehajú skaze.
Vždy ich dobre prevaríme, prípadne
inak tepelne upravíme. Jedlá z húb by
sa nemali opakovane prihrievať. Huby
konzumujeme striedmo, do polosýta,
pretože sú ťažko stráviteľné, nikdy ich
nekombinujeme s alkoholom.

KONSAD s.r.o.

Bratislava • Malacky

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

10-0023

Pršalo, teplo je, tak začali rásť. Hubárčenie však má byť koníček, nie
rabovanie prírody. Ako na to? Ponúkame rady skúsených hubárov.

Najčítanejšie regionálne noviny

POSTAVTE SI
S NAMI
KOMPLET DOM

STUPAVA
LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

TOP CENY na všetko

a špeciálna cena na materiál
do základov Vášho domu
podrobnos na www.krajn.sk
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NEZISKOVÝ SEKTOR / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

MALACKO

15

Neziskovky
potrebujú po karanténe pomoc
Neziskové organizácie a občianske iniciatívy preukázali svoj veľký význam v
mobilizovaní dobrovoľníkov v boji proti COVID-19. Snahu pomôcť sme videli
všade okolo nás.

0905 859 679

10-0225

NÁSTUP IHNEĎ

v Stupave

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

Príjmeme
ZORAĎOVAČOV
do ČR

36-0002

PANELU

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

PANELU
33-0050

(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabezpečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov.
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavovanie a údržba strojov.

prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

OPERÁTOROV VÝROBY do ČR
Bližšie informácie na tel. čísle

0915 932 584.

Prijmeme

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

PONUKA ZAMESTNANIA

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV

Pracujte u nás na pozíciach

čašníka / čašníčku
v Malackách
predavačku na predaj
zmrzliny v Závode

VODIČ VZV

Plat: 800 € brutto

TEL.: 0908 120 859

903 € brutto + príplatky a bonus za dochádzku a výkonnosť

OPERÁTOR VÝROBY
788 € brutto + príplatky a bonus

10-0030

Doprava zabezpečená | Príspevok na ubytovanie alebo Vás ubytujeme
10-0148

(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 760 € 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

51-0007

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.
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94-0092

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" - od 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

INZERCIA

príjme strážnikov na prevádzky

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter

0915 645 146
www.izoldetail.sk

SBS GUARDING s. r. o.

HĽADÁ
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE

Z PVC FÓLIE

85_0403

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HYDROIZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

15

0908 979 469

32-0076

Happening Drumfest Slovakia 2020, vytvorenie digitálnej databázy objektov drobnej
ľudovej architektúry BSK, či 3. detská banícka akadémia JUDr. Dušana Vilíma.
V Modre napríklad podporujeme Tvorivé dielne proti pocitu izolovanosti senioVďaka však nepatrí len dobrovoľní- rov v MCSS, Orechový háj pod smrekom,
kom, ktorí investovali svoj čas a schopnosti organizujeme projekt Hráme sa spolu ako
do potrebnej expresnej akcie. Rovnako dô- jedna rodina – ide o vytvorenie nového
ležití sú aj darcovia, ktorí dodali potrebné priestoru na realizáciu detských nápadov a
finančné zdroje na nákup materiálu, či snov, v Budmericiach zas tradične podpoiných potrebných zložiek. Medzisektorová ríme letný Divadelný festival Kasiopeafest
spolupráca a súdržnosť je kľúčom k rozvoju 2020.
Ak máte záujem pomôcť aj vy a ešte
spoločnosti a očividne aj k stabilizovaniu
krízových situácií aj na lokálnej úrovni. ste neodovzdali svoje Daňové priznanie, či
Avšak spoluprácu, filantropiu a dobrovoľ- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplateníctvo treba pestovať a dlhodobo trénovať, nej dane, poskytnite svoje percentá Nadáaby v čase potreby rýchlo priniesla výsle- cii REVIA do vládou stanoveného termínu
a staňte sa naším darcom jednoduchým
dok.
Grantový program Nadácie REVIA to príspevkom, o ktorom viac detailov nájdete
robí už 24 rokov. Prostriedky získané od nawww.revia.sk.
darcov, najmä z percenta z asignovanej
dane, putujú do projektov rozvíjajúcich
náš región a motivujú obyvateľov k akcii.
Aj teraz sme podporili trinásť občianskych
iniciatív sumou 5200 eur. Dobrovoľníci realizujúci projekty k získanej finančnej podpore pridajú svoj čas a schopnosti a vytvárajú tak komunitu, ktorá napreduje, je silná
a schopná reagovať na potreby jej členov.
V Pezinku tento rok podporujeme
projekty ako napr. Seniori a ich ochrana
» Lucia Finková, REVIA
– zakúpenie ochranných kombinéz pre
Zariadenie opatrovateľskej služby, akciu
Malokarpatská komunitná nadácia

ZDRAVIE / SLUŽBY

47-095

Najčítanejšie regionálne noviny

ZĽAVA

25%

0944 113 140
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