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Týždenne do 27 450 domácností
ing. kubaška

Arogancia lomcuje
kedysi priateľským Slovenskom

52-0012-1

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT
PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN
MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

NASTRELOVANIE

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
So

10-0059

PIERCING
AJ BÁBÄTKÁM

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
10-0081

0905 549 332
MA • INKUBÁTOR

UPCHATÝ
ODPAD?

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

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

BENÁTSKE
STIERKY

KANALIZÁCIA?
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

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

TEPOVANIE

• Moravské
• Pezinské
• Tokajské
• Sudové od 1,20
• Fľašové

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
Po-So: 9-19, Ne: 10-19

Karol Mikláš

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

10-0004

www.cistyodpad.sk

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

0911 566 799

0904 466 799
10-0040

Burčiak

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV
ROZVOZ ZDARMA!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

16-0044

(štvrtok

0908 437 079

NONSTOP
0908 151 982

HĹBKOVÉ

od 26.8).

• čistenie kožených
sedačiek

10-0076

Každý chce mať svoj vlastný
priestor, každý chce mať svoje osobné záujmy, ktoré si udržiava alebo
rozvíja prevažne na úkor iných. Či už
ľudí alebo ostatnej prírody. Ignoruje
pritom, že aj iní chcú mať svoje iné
vlastné priestory, osobné záujmy. To,
čo si vyhradzuje ako svoje vlastné neodňateľné právo, automaticky upiera
iným. Z našej spoločnosti sa vytratila
úcta a rešpekt. A to dokonca aj úcta k
sebe samým. Nahradila ich arogancia
a ignorácia. A celoročne a všade prekvitajúca hlúposť.
Iba sa ticho a s čoraz väčším
úžasom prizeráme, čo si arogantní
ignoranti dovoľujú. A naozaj, nie,
nemyslím iba tých v uliciach a na námestiach.
Rovnako arogantní a ignorantskí
sú aj tí, ktorí nám tvrdia, že na to majú
dokonca od nás mandát, nezrušiteľný
mandát a to na celé štyri roky. Inak by
vraj boli porušené ich práva.
A kde sú naše práva? Nás, ktorí
nechodia kričať na námestia, neblokujú dopravu, nás, ktorí „iba“ chceme

dôstejne prežiť, ak nie už priam žiť?
Kde je naše právo na pokoj, šťastie,
ľudskú dôstojnosť? A či máme iba
povinnosť drieť, odvádzať dane a odvody na tých, ktorí sa oháňajú mandátom, ktorý predsa už dávno stratili
svojim správaním sa k občanom?
Máme iba povinnosť slúžiť arogantným ignorantom a tak, ako sa
vraví – inak „držať hubu a krok“? A
platiť? A pozerať sa, ako sa s našimi
odvodmi šafári? Pozerať sa na arogantné tváre na tlačovkách? Na tých,
ktorí sa s nami už o ničom nebavia,
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodujú z pohľadu vlastných potrieb a pre
udržanie moci ich strán?
Kombinácia arogancie a ignorácie je nebezpečný elixír. A Slovensko je vďaka nemu v smrteľnom kŕči.
Nikto tu nie je „niečo viac“ ako iný.
A tí, ktorí si myslia, že im patrí celý
vesmír, sa tragicky mýlia. Na úkor
nás všetkých. Škoda, skúsme proti
tomu niečo urobiť, nedajme priestor arogancii a
ignorácii. Vráťme sa do
čias, keď sme ešte boli aj
ľudskí!

10-0029

Bolo to dávno, keď sa u nás na seba
ľudia usmievali. Arogancia, nadutosť, domýšľavosť či spupnosť
je však novodobá pandemicky sa
šíriaca negatívna charakterová
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“.

• upratovanie

KLIMATIZÁCIE

HOLISTICKÁ DIAGNOSTIKA
palpáciou // magnetickým analyzátorom tela
PC analýza podľa symptómov a príznakov

MASÁŽE

predaj

reﬂexná // triger point // prístrojová lymfodrenáž
// jemné mobilizačné techniky // mäkké techniky
uvoľňovania fascií

montáž

servis

TERAPIE

PORADENSTVO // 0905 450 583 // MA

www.klimatizacia.info
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aj na splátky
16-0034

0905 744 062 | info@klimatizacia.info
10-0134

náprava pohybového aparátu // elektro - magnoto
punktúra // bankovanie // moxovanie

RADÍME / SLUŽBY

2

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

INZERCIA
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 (27.450 domácností)
Každý týždeň:
Malacky, Stupava, Borinka, Marianka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník,
Sološnica, Studienka, Suchohrad,
Závod, Zohor

Malacky

šiestich rokov osem eur.
V prípade, že občan nie je držiteľom
žiadneho cestovného pasu a má záujem
o dva cestovné pasy, môže o ne požiadať
aj súčasne.
Odcudzenie alebo stratu cestovného pasu v zahraničí je nutné nahlásiť na
O vydanie cestovného pasu možno zastupiteľskom úrade Slovenskej repubpožiadať na ktoromkoľvek oddelení do- liky a po návrate na Slovensko tiež na odkladov okresných riaditeľstiev Policaj- delení dokladov, kde bol doklad vydaný.
Je potrebné priložiť doklad o strate
ného zboru alebo na príslušnom zastupiteľskom úrade SR. „Občan musí byť pri alebo odcudzení cestovného dokladu
podaní žiadosti o vydanie cestovného od orgánu, kde ste stratu/odcudzenie
pasu osobne prítomný,“ upozornila ho- nahlásili, ak je doklad o strate alebo
vorkyňa. Na oddelenia dokladov je mož- odcudzení cestovného pasu v inom ako
né sa objednať.
slovenskom alebo českom jazyku, muPri podávaní žiadosti treba preuká- síte zabezpečiť aj osvedčený preklad do
zať občianstvo v SR. Predložiť treba pre- štátneho jazyka.
to občiansky preukaz, prípadne rodný
Neohlásením straty, odcudzenia,
list či cestovný pas. Alternatívou je tiež poškodenia alebo zneužitia cestovného
osvedčenie, prípadne potvrdenie o štát- pasu, sa občan dopúšťa priestupku, za
nom občianstve SR nie staršie ako šesť ktorý je možné uložiť pokutu až do 331 €.
mesiacov od jeho vydania.
Rovnako je potrebné predložiť
skôr vydaný cestovný pas SR. „Občan
SR môže byť držiteľom najviac dvoch
platných cestovných pasov rovnakého
druhu. Ak ostatné cestovné pasy neodovzdal, je povinný ich odovzdať bezodkladne orgánu, ktorý ich vydal, alebo
zastupiteľskému úradu v zahraničí,“ vysvetlila Bárdyová.
Správny poplatok za vydanie pasu
do 30 dní pre osoby nad 16 rokov je 33
eur. Za pas pre deti od šiestich do 16 ro» red
kov sa platí 13 eur a pre najmenších do

• sieťky proti hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €
0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, FIRMA KIPA
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

10-0072

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Občania Slovenskej republiky môžu
vlastniť najviac dva platné cestovné
pasy. Prvý sa vydáva s desaťročnou,
druhý s päťročnou platnosťou. Potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného
zboru Denisa Bárdyová.

16-0172

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk
NON STOP

16-0010

Redakcia:

Vedeli ste, že môžete mať dva pasy?

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
MAN, MERCED
st
• 8+1 miest • 20+1 mie
st
• 49+1 miest • 57+1 mie

0917 466 250

16-0118

MALACKO
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Stupava

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

OČNÁ OPTIKA

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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
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

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

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

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia
0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

Máme radi deti !!!

16-0152

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

-100 €
ZĽAVA
na detský
rám cez
VšZP

Veľké Leváre
Zdravotné stredisko

ORDINAČNÉ HODINY

Info v optike

0918 734 397

Malacky
Gen. M.R. Štefánika 36

www.oftalens.sk
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Po - Pia
09:00 - 19:00
So - Ne
9:00 - 12:00

Po 17:00 - 19:00
Str 17:00 - 19:00
Pia 17:00 - 19:00

0905 324 657

www.mavet.sk

16-0055

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

10-0142

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

SLUŽBY
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10-0003

MALACKO

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

Y
K
N
I
V
NO
I

16-0002

J
A
D
E
R
P
V
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SOCIÁLNY LABYRINT / SPOMIENKY, SLUŽBY

Najmä ženám (ale aj mužom), narodeným v r. 1957-65 nebola podľa vtedy
platného zákona zohľadnená výchova detí pri znížení dôchodkového
veku. Sociálna poisťovňa postupne
vypláca kompenzáciu.

0907 493 164 • 0907 244 988

Dňa 25. augusta 2021 uplynie 20 rokov
od smutnej chvíle, čo nás navždy opustil náš

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

A J E TO !
» 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

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02 AUTO-MOTO
» Kúpim moped, jawa, ČZ,
Štadion, babetu, vzduchovku Sláviu, pionier, aj pokazené aj náhradné diely.Tel.
0903765606
» KÚPIM STARÚ MOTORKU CZ
175 JAWA 250 JAWA 350 TYP
KÝVAČKA PERAK PANELKA
SPORTKA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ, PLATÍM IHNEĎ
PONÚKNITE 0915215406

OBNOVA STRECHY v najlepšej cene

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

00-0000

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka Pavlína,
deti Kveta a Ján, štyri vnúčence a štyri pravnúčence
a celá rodina. Kto ste ho poznali a mali radi, prosíme,
venujte mu tichú spomienku spolu s nami.

OBNOVA
> ETERNITOVÝCH
> PLECHOVÝCH
demont
áže
> PLOCHÝCH

BEZ

ŠPECIÁLNA ZĽAVA
pre dôchodcov
0907 480 810

LETNÉ ZNÍŽENIE CIEN

Materiá
l
prvotrie
dnej
kvality
Našou vizitkou je
spokojnosť zákazníkov
po celom Slovensku!
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od 93 €/t
od 168 €/t
od 153 €/t

41-09

Návod nájdete na strane 8 dolu.

Obchodná 566/13 (za poštou)

z/do nemeckého,
anglického,
slovenského,
českého jazyka
0905 442 325

» Predám 4 ks originál
BMW disky 19“ M Double-spoke style 647 jet čierne,
cena 1200 € + dohoda.Tel.
0948091425

Chcete si podať inzerát?

v Rohožníku

PREKLADY
KOREKTÚRY
PREPISY TEXTOV

JÁN KAISER z Veľkých Levár.

BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04

KAMENÁRSTVO GEBO

Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť,
nám zostali len spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám veľmi, otec náš.

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

03

Novootvorené

10-0065

Na hrob kvety
Ti nesieme,
všetci sa tu
zídeme, oči
sa nám zarosia, srdce nás
zabolí, spomienka na Teba
nám zabudnúť nedovolí.
Dňa 26. 8. 2021 uplynie 12
rokov, čo nás opustila naša
mamička Kvetoslava Vápeníková z Malaciek. S láskou
spomínajú deti a ostatná
rodina.

S láskou v srdci spomínajú manželka,
synovia a dcéra s rodinami.

16-0083

S tichou spomienkou k
Tvojmu hrobu
chodíme, pri
plamienku
sviečky sa
za Teba modlíme. Život Ti
nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach
zostávaš s nami žiť. Dňa 19.
8. 2021 si pripomíname 10.
výročie úmrtia našej milovanej manželky a matky
Márie Valachovičovej z Malaciek. S láskou spomínajú
manžel a syn.

Dňa 23. augusta 2021 si pripomíname
nedožité 80. narodeniny
JOZEFA ORTHA z Gajar.

10-0136

Čas ubieha
a
nevráti,
čo vzal. Len
láska, úcta
a spomienky
v
srdciach
zostávajú na Teba. Dňa 24.
7. 2021 uplynulo 13 rokov,
čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko
Stanislav Pur z Moravského
Sv. Jána. S úctou a láskou
spomína celá smútiaca rodina.

Sociálna poisťovňa priznáva automaticky, netreba o nič žiadať.
To, či sa poistencovi od 1. januára 2021
zmenil dôchodkový vek, je možné zistiť
prostredníctvom kalkulačky na výpočet
dôchodkového veku, ktorá je dostupná
na webe Sociálnej poisťovne pod nA ešte
Viacero poistencov sa na ňu obracia jedno upozornenie pre dôchodcov - do 31.
s otázkami, či na kompenzáciu majú au- augusta 2021 je potrebné oznámiť výšku
tomaticky nárok. Pravidlá spôsobu kom- dôchodku zo zahraničia. Dôchodcovia,
penzácie a okruh poistencov stanovuje ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia,
zákon o sociálnom poistení, ktorý od 1. majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť
januára 2021 nanovo definoval určovanie Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto
dôchodkového veku.
dôchodku. Tento rok je potrebné informáKompenzáciu možno priznať iba ciu zaslať už do 31. augusta 2021.
tým, ktorým sa podľa novej právnej úpraOznámenie o výške dôchodku zo
vy dôchodkový vek zmenil. Niektorým zahraničia Sociálna poisťovňa potrebuje
ženám sa však nezmenil. Ide o ženy na- pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto
rodené v rokoch:
roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri,
• 1957 – 1958, ktoré vychovali tri a viac čo je o mesiac skôr ako minulý rok. Zákon
detí,
stanovil aj skorší termín, do ktorého tre• 1959 – 1963, ktoré vychovali päť a viac ba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny
detí.
oznámiť – a to do 31. augusta 2021.
Zároveň platí, že nárok na kompenPostup pri oznámení výšky dôchodzáciu má len ten poistenec, ktorý by novo ku je rovnaký ako minulý rok. Dôchodurčený vek bol dosiahol pred 1. januárom covia tak urobia prostredníctvom e-for2021, teda v období, kedy mu v tom čase mulára, ktorý je zverejnený na webovej
účinný zákon určoval neskorší vek od- stránke Sociálnej poisťovne. Použitie
chodu do dôchodku. Tí, ktorí dovŕšili dô- e-formulára je jednoduché. Po vyplnení
chodkový vek až po 31. decembri 2020, už základných identifikačných údajov dôdo dôchodku môžu ísť skôr, a to od veku, chodca uvedie údaje o dôchodku z cuktorý platí podľa nových pravidiel. Zákon dziny a e-formulár odošle do Sociálnej
im preto nepriznáva nárok na kompenzá- poisťovne.
» Zdroj: Sociálna poisťovňa
ciu. Tým, ktorým kompenzácia patrí, ju

10-0144

SPOMIENKY

Odišiel si,
ale navždy zostaneš
v našich srdciach ...

16-0179

Ako je to
s kompenzáciami dôchodkov

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0011

Občianska
riadková
inzercia

88-0096
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SLUŽBY
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16-0003

MALACKO

Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

16-0015

63-06

Priamo vo vašej firme
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AJŇA

PRED

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Vymením 1-izb byt v Ma,
Stupavská ul. za 1-izb byt v
centre Ma.Tel. 0949240094
» Kúpime starší dom /
pozemok 500 m2+ v Ma,
zmluvy zabezpečíme, tiež
možná výmena za byt+ náš
doplatok v hotovosti.Tel.
0910867213
» MALACKY, kúpim byt do
75000€. 0949375038
» Kúpim garáž v MALACKÁCH, v osobnom vlastníctve do 7000€. 0949375038
» Kúpim dom do 25km od
MALACIEK, do 45000 €.
0910539635
08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
» Predám starú unimobunku rozmer 3 x 6 m,
starú značkovú tehlu a
želetné stojky 20 ks.Tel.
0915957746
» Kúpim stavebnú miešačku na 220 V.Tel. 0915957746
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

09

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg, Láb.Tel. 0908745587
» Predám kanáriky, andulky, korely, zebričky, rozely
a zdrobnelú hydinu.Tel.
0908776226
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg a ovos 18 € / 100 kg, Láb.
Tel. 0908745587
» Pšenica a jačmeň
0902127914
HOBBY
A ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT

11

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

52-0056-9

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

0907 721 667, Malacky

16-0017

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12

0907 211 797

63-93

Závlahové systémy | hadice na
polievanie | pračkové hadice
| WC | náhradné diely do WC
| tesnenie | filtre | radiátory |
drezy | umývadlá | sprchovacie
kúty | sprchovacie žľaby |
sprchovacie hadice | batérie |
kúpeľnové doplnky | a iný tovar

Kúpeľňové štúdio
Zariadenie kúpeľne od A po Z
Vodoinštalatérsky materiál
Čerpadlá, ohrievače, kotly
Obklady a dlažby
Maloobchod
Veľkoobchod

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov

K A M E N Á R ST VO
LETNÉ ZĽAVY

DO

30%

do konca
augusta

Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

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

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany
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63-10

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ
» Predám pozemok v Kostolišti o výmere 460 m2
vhodný na výstavbu rod.
Domu, bližšie informácie
Tel. 0918723764

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

16-0106

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

S VÝRAZNÝMI ZĽAVAMI

10-0024

» Prenajmem 1-posteľovú
izbu v Ma, cena 150 € / mes
s en.Tel. 0903214187
» Prenajmem 2-izb byt v RD
so samostatným vchodom
aj dvorom.Tel. 0944632867
» Dáme do prenájmu samostatnú izbu s kuchynkou, sociálnym zariadením,
wifi a parkovacím miestom,
cena 290 €.Tel. 0908195071
» Dám do prenájmu v Skalici prerobený 2 iz.byt. Nájom pre 2 os 430 eur včetne
energií čt 0918550494
» Dám do prenájmu 3izbový byt, Veľké Leváre, novostavba, 0911615665

UVÁDZACIE CENY

RENÁ
OTVO

16-0178

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Z konope sme kedysi robili
plátno, dnes najmä CBD
Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, používa sa aj v kozmetike. Za posledných desať rokov na trh dorazili produkty s látkou
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotnícka organizácia spomína klinicky overené
účinky proti epilepsii, základný výskum potvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti.
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%.
Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z listov
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technická plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté
časy v 19. storočí, rástla až na 20-tisícoch
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrábali z jej stonky vlákna na plátno a laná, z pazderia napríklad izolačný materiál, listami
a kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu
siatu poznali už v starovekej Číne. V roku
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.
V 20. storočí pestovanie konope ustúpilo kvôli zámene technického konope
s indickým, z ktorého je možné vyrábať
marihuanu. Technické konope však nemá
nič spoločné s marihuanou, pretože obsahuje len zanedbateľné a neškodné množstvo psychotropnej látky THC. Za to sa však
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodarne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej
tradícii sa už pripája moderná veda.
Na začiatku je pestovanie a zber konopy
siatej. „Farmárov máme napríklad v Taliansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal

Niektoré CBD výrobky však aj po spracovaní obsahujú malé množstvo THC na hranici
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti
a sú certifikované pre svoju neškodnosť.

5% CBD olej

0

31,5

EUR

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj
vo farmaceutickom priemysle a čoraz obľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 %
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pravidiel, v akej forme sa môže CBD predávať
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále
nové a nové potenciálne možnosti tejto látky pre ľudský organizmus. Preto možno očakávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už teraz sa úspešne používa proti nespavosti, pri
úzkostných stavoch, kožných problémoch,
ale aj pri neurodegeneratívných ochoreTőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB- niach ako Alzheimerova, Parkinsonova
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. choroba, roztrúsenej skleróze a chronických
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne bolestiach kĺbov a svalov.
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD
Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu
vyextrahuje vedecky overenou metódou. vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v 98 substancií je stále organického pôvodu. Aj
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú z tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prídesiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ rodnej alternatíve alebo doplnku k chemictvrdí M. Tőzsér.
» red.
ky vyrobeným liekom.
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10% CBD olej
,90R

45

EU

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0060

MALACKO

HLAVU HORE / SLUŽBY

8
Občianska
riadková
inzercia
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Nie sme zlí
Mnohí politici vnímajú svojich občanov ako zlých ľudí, ktorých treba sledovať, viesť a chrániť.

12 DEŤOM 12
DEŤOM

Niektorí šéfovia si myslia o svojich
podriadených, že ich treba kontrolovať,
lebo majú sklony zašívať sa, podvádzať
a kradnúť. Mnohí ekológovia považujú
človeka na zemi na ničivý mor. Katastrofy a pandémie ukazujú skutočnú tvár
človeka. Áno, vždy sa nájdu takí, ktorí
vykrádajú zničené domy alebo okrádajú
chorých a mŕtvych. Ale drvivá väčšina
pomáha tým, ktorí to potrebujú. Ľudia sú
dobrí a práve v ťažkých časoch nachádzame v sebe to najlepšie. V médiách vidíme
často vybuchujúce bomby, utekajúcich
ľudí, zemetrasenia, tornáda alebo zničené budovy. Ale v obraze nevidieť ľudí,
ktorí pomáhajú trpiacim a bezmocným.
Aj v bežnom živote, bez vojen a katastrof,
väčšina ľudí nekradne, vracajú stratené
peňaženky a pomáhajú druhým.
Pre ľudí je prirodzené robiť dobré
veci. Je to základný zdroj radosti. Hádajte, kto má z poznania prirodzeného
dobra v ľuďoch strach? Ľudia, ktorí sú
motivovaní robiť dobro, nepotrebujú nad
sebou politikov ani manažérov. Vedia
spolupracovať v sieti bez dozorcov a audítorov, sú schopní spravovať si svoje ko-

13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Dám nábytok 1946, kvalita, skriňa, sekretár, gauč,
0949142545
14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Hľadám pre 90-ročnú
ženu v Malackách opatrovateľku,
spoločníčku,
denne na 3,5 hod, prípadne dve na striedanie.Tel.
0904851024
» Kúpim dvojkolesovú káru.
Tel. 0905387063
15

16 ZOZNAMKA
ZOZNÁMENIA
16
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

Chcete si
podať
inzerát?

» Ján Košturiak

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera MA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP MA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

449 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
16-0174

2300

1500

1500

399 €

10% ZĽAVA

1500

15 HĽADÁM
PRÁCU
HĽADÁM
PRÁCU

munity aj bez úradníkov.
Médiá nám prinášajú rôzne reality
show. Dovezú ľudí do divočiny na ostrov
a ukazujú rôzne podrazy a konflikty medzi nimi. Existujú však reálne príklady
ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situácie a prežili vďaka vzájomnej dôvere,
spolupráci a pomoci. V reálnom živote
ide o prežitie. V reality show o „zábavu,“
ktorá sa vytvára štvaním a provokovaním účinkujúcich, aby sa hádali a robili
si zle. Médiá veria tomu, že negatívne
a šokujúce informácie priťahujú pozornosť. A tak nám ich prinášajú. A ľudia
vyzerajú ako sebeckí a racionálni individualisti, bojujúci medzi sebou. Viete
si predstaviť redaktora v médiách, ktorý by ukazoval spoločenstvo, kde ľudia
spolunažívajú v láske, spolupracujú, dôverujú si a nikto nerobí nikomu nič zlé?
Sledovanosť by možno
klesla a prišiel by
o prácu. Nenechajme sa kŕmiť otráveným krmivom, ktoré
prinášajú médiá. Zostaňme dobrí, konajme dobro
a dostaneme
radosť.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

29.

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom

MA21-33 strana -
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splátky od 98 €

021

8. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

SLUŽBY

MALACKO

L ETNÁ
AKCIA
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POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

žalúzie · siete · rolety · roletky
roletky deň a noc · okná · dvere
zasklenie balkónov · zimné záhrady

Letná AKCIA- 20% zľava
DCD708 D2S

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

41-01

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov.
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,
alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

195 ,95

2x 18V
2,0 Ah

179 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition
E4117

72 ,95
7
850 W
m
125 mm

59 ,95
ŠPECIÁLNA CENA

D25133

800 W
2,6 J

155 ,95
1

139 ,00
ŠPECIÁLNA CENA

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

• Naviga썊n쏯 syst썗m s 8” LCD displejom
• Bezk쎗쏒썊ov쏯 pr썿stup a 쏃tartovanie vozidla (Smart Key)
• Sada bezpe썊nostn쏯ch syst썗mov DRIVE WiSE

Kia Motors Sales Slovensko s. r. o.: Bli쏹쏃ie inform쌴cie o ponuke sa dozviete u ka쏹d썗ho autorizovan썗ho predajcu Kia.
Kombinovan쌴 spotreba paliva 5,5-9,0 l/100 km, emisie CO2 : 145–204 g/km / WLTP. *Z쌴ruka 7 rokov / 150 000 km. Obr쌴zok je ilustra썊n쏯.
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16-0087

Malacky Auto, s. r. o.
Pezinsk쌴 37, Malacky
tel.: 0948 303 226
kia-predaj@malacky-auto.sk
www.malacky-auto.sk

16-0127

Malacky, Brezová 2,
časť Padzelek (HOBBI)
tel.: 0911 914 813
e-mail: predajna@metiron.sk
www.metiron.sk
Po - Pia: 7:30 - 18:00 h
So: 7:30 - 13:00 h

• Disky kolies z 쎗ahk쏯ch zliatin a doplnky karos썗rie
v lesklej 썊iernej farbe
• LED predn썗 aj zadn썗 svetlomety
• Predn썗 a zadn썗 parkovacie senzory a zadn쌴 kamera

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Frézovanie

SBS GUARDING s. r. o.

• VODIČ "B", "T" - 3,58 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie
do výšky 1,85 €/hod. brutto
• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie
do výšky 2,10 €/hod. brutto

komínov

v Malackách
Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0083

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto

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

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

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

v Stupave

ZĽAVAEZ

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
36-0002

Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

SUCHEN

Spoločnosť ELEKTRO-HARAMIA s.r.o.
so sídlom v Lozorne hľadá do svojho tímu:

KELLNER/IN
KÜCHENHILFE
SPEISENTRÄGER

KONŠTRUKTÉRA – PRÍPRAVA VÝKRESOV DO VÝROBY
Pracovná náplň: príprava technickej dokumentácie/podkladov do výroby
v programe AutoCAD • podľa zadania a špeciﬁkácie projektuje , kreslí/rysuje
konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu k výrobkom - trafostaniciam
• kontinuálne vytvára výrobnú dokumentáciu pre výrobu skeletov trafostaníc
a kompletizovanie trafostaníc
Vzdelanie technického zamerania: stredoškolské s maturitou • nadstavbové
odborné vzdelanie • vysokoškolské I. stupňa • vysokoškolské II. stupňa
Pozícia vhodná aj pre absolventa
Ostatné znalosti: word, excel – pokročilý • AutoCAD – pokročilý
TPP - Mzda (BRUTTO): od 1200 EUR/mesiac, 13.plat

Vollzeit-Teilzeit
-Geringfügig
Führerschein
zum Vorteil
Deutsche
Spreche ﬂiesend

Kontakt
0043 664 2783480

10-0138

10-0007

NA NER

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

príjme strážnikov na prevádzky

36-0002
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MURÁRA / FASÁDNIKA / STAVEBNÉHO ROBOTNÍKA
Pracovná náplň: murárske práce na stavbách, pomocné práce, fasády,
zateplenie (práca zaručená do konca roka 2021)
Vzdelanie: základné vzdelanie • stredoškolské bez maturity • stredoškolské
s maturitou • nadstavbové odborné vzdelanie
Živnosť - Mzda (BRUTTO): 8 EUR/hod.

ELEKTROINŠTALATÉRA
Pracovná náplň: elektroinštalačné práce v sídle spoločnosti
Vzdelanie elektro zameranie: stredoškolské bez maturity • stredoškolské
s maturitou • nadstavbové odborné vzdelanie
Živnosť - Mzda (BRUTTO): 9 EUR/hod.

41-77

10-0145

e-mail: haramia@elektroharamia.sk
tel: 02/659 68 267 volať od 7:00 do 16:00 h

PONUKA PRÁCE
Sme lídrom na trhu
v montáži KOKPITOV

brutto

brutto

Ďalšie benefity:

variabilná zložka
50 – 130 € po zaškolení

zmenové príplatky
a iné benefity

stup

SAS Automotive s.r.o.
Opletalova 71, 841 07 Bratislava

IHNED

zabezpečená doprava
a ubytovanie

+421 902 557 655 | +421 902 557 825

Career.Bratislava@faurecia.com

nadštandardne odmeňovaná
nadčasová práca

MA21-33 strana -

10

náborový príspevok
až do výšky 500 €

32-0106

Operátor výroby 962 €
Nástupný plat 822 € + 140 € variabilná zložka
Manipulačný
pracovník
€
ná
993
v sklade Nástupný plat 853 € + 140 € variabilná zložka

KULTÚRA

MALACKO

C
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OR
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O

AC RA
O
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R

OD . A
A
OD 10.
MARCA
NA
JOJKE
NA JOJKE
66-0195
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ZDRAVIE / SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny

OZDRAVNÁ
REKREÁCIA

Oravský Podzámok č. 396,
www.oravskahoraren.sk

37-0096

Návrat k zdraviu
po ľahkej forme COVID-19
Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou
penziou a bohatým programom
iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci,
ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou
iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10.,
4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10.,
25.10.-30.10.
Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár,
0918 591 942, 0918 494 494,
recepcia@oravskahoraren.sk

PRÁCA V ČR
PRE KAŽDÉHO

KŠX-DELTA, s.r.o. prijme

OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

65-012

Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509
Mail:nabor.idelta@gmail.com

85_0617

Mzda: 20.000 - 25.000 Kč netto/mes.
dlhodobá práca, týždenné zálohy,
mim. odmena 2 000 Kč
po odpracovaní 1. mesiaca

PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 €
DO 1300 € / MESAČNE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
10-0041
87-0012

0800 500 091

85_0343
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