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Týždenne do 27 450 domácností

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

10-0154

• upratovanie
• čistenie kožených
sedačiek

0908 437 079

0 kg

DPH / 96
valcové od 200 € +
DPH / 960 kg
tehlové od 210 € +

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

16-0118

ROZVOZ ZDARMA!

MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

10-0059

OTVORENÉ:

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

MALACKY - Jána Hollého 1, za kinom
Po-So: 9-19, Ne: 10-19
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16-0044

Burčiak

PREDAJ KRMÍV, SENA A SLAMY
PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

0917 568 470

SStudienka 29, 0905 496 263
SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

PREDAJ NOSNÍC DOMINANT
MALACKY, Kozia 46/B

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

DREVENÉ BRIKETY

Luxusná a pohodlná
.
doprava vozidlami zn
VW
,
ES
ED
RC
ME
N,
MA
0917 466 250

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
10-0029

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

Karol Mikláš

10-0153

0905 621 229

HĹBKOVÉ

TEPOVANIE

0908 979 469

16-0083

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

ing. kubaška

INZERCIA

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY
•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA
•BIELENIE•PIESKOVANIE
Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

10-0266

O niekoľko dní si možno viacerí
pripomenú smutné výročie zo 7. septembra 2011 – pri leteckom nešťastí
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ,
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastupuješ nejakú cestu, robíš si plány čo
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič.
Koniec.
Moja stará mama, zbožná, hlboko
veriaca žena, vždy svojským slovníkom nám všetkým okolo nej pripomínala: „Čo si človek predkladá, to si Pán
Boh za ric odkladá“. Inak povedané,
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch,
potrebách, predstavách. Život je tu a
teraz. My chceme mať moc a majetky
o rok, o dva, po voľbách. Celý život našich politikov je podriadený iba tomuto
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokorných politikov vo výkonných funkciách máme pramálo. Takých, čo nemyslia iba na seba, na svoje ego, na stranu
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme.
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme.
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme
každý deň, každú hodinu.
Škoda reči, to sa u nás nezmení,
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučíme žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú
nám sľuby o krásnej politickej a teda –
vraj – našej budúcnosti zo strany egoistov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je
slušné, dôstojné, ľudské, až potom príde aj tá správna politická voľba. Naša.
Zabúdame na to biblické - „nikdy
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je
nám daný. Nevyužívame príležitosti,
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch
samotných. Naše bytie zabíjame a ak
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a
nenávisťou, ktorú do nás zámerne zasievajú predstavitelia nespoločenskej
politiky, aby sme si menej všímali ich
podnikanie so štátom, so stranou, s
mocou.
Nastupujeme do lietadla, v ktorom
doslova chceme obletieť celý svet a ono
pritom môže padnúť už na konci vzletovej dráhy.
Snívať je krásne a povznáša to.
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité,
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej
prítomnosti vytláčať všetko
zlé, neprijateľné, neakceptovateľné a odsúdenia
hodné. Ide predsa o nás,
o náš život a nie o ich takzvané blaho a pokoj!
Všetko
dobré
do začínajúcej sa
jesene

52-0012-1

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že
človek ani netuší, kedy sa priblíži
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny“ - Evanjelium
podľa Matúša.

ZDRAVIE, SLUŽBY
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Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

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

0902 899 431 / www.sietky.wbl.sk

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

Hotel Atrium
Malacky

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

Máme radi deti !!!

PONÚKA NA PRENÁJOM
NEBYTOVÝ OBCHODNÝ
PRIESTOR 63,50 m2

-100 €

(orientácia na OD Stred)
Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

ZĽAVA

Novootvorené

na detský
rám cez
VšZP

KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku
Obchodná 566/13 (za poštou)
0907 493 164 • 0907 244 988

Info v optike

0918 734 397

www.oftalens.sk

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
10-0157

Stupava

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

BENÁTSKE
STIERKY

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

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

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

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

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

0911 566 799

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

KLIMATIZÁCIE
predaj

montáž

UPCHATÝ
ODPAD?

servis

KANALIZÁCIA?
NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

www.klimatizacia.info
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NONSTOP
0908 151 982

aj na splátky

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

16-0034

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

0904 466 799

16-0174

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

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

10-0040

Malacky

16-0186

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

• sieťky proti hmyzu od 17 €
• žalúzie od 17 €

10-0072

OČNÁ OPTIKA

16-0179

Redakcia:
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www.cistyodpad.sk

10-0004

MALACKO
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AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

5

ZÁRUKA

3x BONUS

ROKOV

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

najlepšie
ceny
v regióne

Veľmi obľúbené
� Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
�
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

16-0188

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0064-1

AKCIA

stoličkového výťahu peňažný príspevok

BEZ

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
i

16-0002

A
N
N
E
S
E
J
ponuka
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SLUŽBY, SPOMIENKY

K A M E N Á R ST VO

BYTY
- PREDAJ
03 BYTY
/ predaj

03

» Predám v Ma 3-izb byt po
celkovej rekonštrukcii, RK
nevolať.Tel. 0905320880
BYTY
- PRENÁJOM
04 BYTY
/ prenájom04
» Dám do prenájmu izbu
v rodinnom dome v príjemnom prostredí, vhodné
aj pre náročnejších. Tel.
0908195071

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

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

Regenerácia trakčných
batérií

NOVÉ POMNÍKY
Všetky
kamenárske
práce
ZDARMA:
doplnky,
chodníky zo
zámkovej
dlažby,
doprava
do 100 km

» Predám pozemok v Kostolišti o výmere 460 m2
vhodný na výstavbu rod.
domu, bližšie informácie.
Tel. 0918723764
» Predám v Gajaroch slnečný pozemok 882 m2,
šírka 25 m na stavbu rod.
domu, RK nevolať.Tel.
0905320880
» Kúpim záhradu, prípadne
aj pozemok so starým domom vo Veľkých Levároch.
Nie som RK. Volať prosím po
16.h.Tel: 0907490297
REALITY
- INÉ / iné
07 REALITY

S láskou v srdci spomínajú manželka
a synovia s rodinami.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Priamo vo vašej firme

AKCIA
R
SEPTEMBE
HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

A J E TO !

krátka
dodacia lehota

Cena, ktorú hľadáte. Kvalita, ktorú potrebujete

JABLONOVÉ 391

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

www.kamenarstvo-jablonove.sk

Dňa 6. 9. 2021 si
spomíname na nášho
otca, starečka, prastarečka
na nedožitých 100 rokov

» 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

JÁNA STUDENIČA zo Závodu,
ktorý nás opustil vo veku 56 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu modlitbu.
Rodiny Eglová, Studeničová, Baňárová,
Paráková. Odpočinutie večné daj mu Pane.

INZERCIA
0905 859 679

Dňa 5. 9. 2021 uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil vo veku 66 rokov
manžel, otec a dedo
RUDOLF ELIÁŠ z Malaciek.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

07

» Vymením 1-izb byt v Ma,
Stupavská ul. za 1-izb v
centre Ma.Tel. 0949240094
» Predám, alebo dám do
prenájmu záhradu v obci
Sološnica 0904482310

Dňa 3. 9. 2021
uplynie 20 mesiacov,
čo nás navždy opustil
vo veku nedožitých
62 rokov brat, krstný
otec, švagor

STAVBA
08 STAVBA08
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
DOMÁCNOSŤ
09 DOMÁCNOSŤ

Dňa 7. 9. 2021 uplynie 1. výročie,
čo nás navždy opustil vo veku 80 rokov
náš drahý manžel, otec, dedo a pradedo

ALOJZ KAŠUBA z Malaciek.

DOMY
- PREDAJ
05 DOMY
/ predaj 05
POZEMKY
- PREDAJ
06 POZEMKY
/ predaj06

10-0024

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

10-0156

» Kúpim rôzne starožitnosti,
hodiny, mince, motoristické
trofeje.Tel. 0903818122
» Kúpim havarované, alebo motoricky poškodené
auto aj motocykel.Tel.
0905218938
» KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
JAWA 90 AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915215406

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

16-0015

AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
02
AUTO-MOTO

na Slovensku

16-0011

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

NAJLACNEJŠÍ

16-0073

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

Ďakujeme za všetko,
aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach ostávaš
stále s nami.

16-0187

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

10-0158
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JOZEF ŠKOPÍK z Malaciek.

09

S láskou a úctou spomína sestra, brat,
krstný syn. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

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

MA21-35 strana -
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16-0187

ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC

SLUŽBY
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10-0003

MALACKO

Pýtame sa za vás:
Ako je to s očkovaním mamičiek?
„Na zdraví obyvateľov kraja nám záleží, a preto sme sa rozhodli priniesť odpovede na
najčastejšie otázky a obavy. Do informačnej kampane sme zapojili známe osobnosti, ktoré
sa pýtajú za vás,“ ozrejmil župan Juraj Droba.
S prof. MUDr. Jozefom Záhumenským, PhD. sa zhovára herečka Kristína Tormová

Vychádzame z odporúčaní odborných spoločností
vo svete. Sedia tam„najkorunovanejšie hlavy“ v danom
odbore. Prezrú publikovanú literatúru k danému času
a zhodnotia kvalitu dôkazu. Nielen to, čo tá literatúra
prináša, ale aj to, ako kvalitne k tomu pristupovala. Na
základe toho formulujú odporúčania.
Aký je výsledok? Majú sa tehotné ženy očkovať?
Momentálne najlepší pôrodníci a gynekológovia
na celom svete stoja za očkovaním tehotných žien.
Anglické a americké spoločnosti jednoznačne
odporúčajú očkovať tehotné bez akéhokoľvek
rozdielu, pokiaľ nemajú kontraindikácie, ktorých je
málo, ide najmä o ťažké imunitné stavy alebo alergie.
A inde vo svete?
Zaujímavé je Nemecko. Gynekologicko-pôrodnícka
spoločnosť jednoznačne odporúča tehotným ženám
očkovanie proti covidu, ale Kochov inštitút infekčných
ochorení je trošku menej radikálny. Tvrdí, že sa má

očkovať výberovo a hlavne ženy, ktoré sú tou infekciou
v tehotenstve ohrozené. V Česku sa zhodli, že to má
byť ponúknuté všetkým a zvlášť ženám, ktoré sú
rizikové.

Vek nad 35 rokov, obezita, vyšší tlak, cukrovka pred
otehotnením, ale aj tehotenská cukrovka.

né IgA v slinách. Ak by som dostal kvapôčku s koronavírusom, tak protilátky IgA by mali vírus neutralizovať
skôr, než sa dostane do tela. Takto funguje napríklad
očkovanie proti HPV. Protilátky IgA sa dokázali v mlieku, a to znamená, že protilátky IgA matky by mohli byť
na slizniciach jej dieťaťa napríklad v čreve či dýchacom trakte. Sú dokázané a teraz sa dokazuje, či majú
neutralizačný potenciál a či dokážu toho novorodenca ochrániť. Ja si myslím, že áno.

Poďme k téme dojčenia. Keď je žena zaočkovaná,
dostanú sa protilátky aj dieťaťu?

Celý rozhovor nájdete na
bratislavskykraj.sk/koronavirus

Ak spomíname riziká, aké sú to?

Dokázalo sa, že protilátky, ktoré sa tvoria po
zaočkovaní pomerne masívne, po druhej dávke
prechádzajú do mlieka. Otázka, ktorá nie je úplne
jasná, znie, ako u novorodenca účinkujú. Pretože tam
idú protilátky typu IgG, ktoré sú v krvi. Zistil som, že
v krvi novorodenca sa nenachádzajú. Okrem IgG
sa tam dostávajú aj protilátky typu IgA a tie sú na
slizniciach. To je vlastne prvá línia obrany.
Ako to funguje?
Ideálne by bolo, aby zaočkovaný človek mal obran-

MA21-35 strana -
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Kristína Tormová v rozhovore s Jozefom Záhumenským, prednostom
Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, Nemocnica Ružinov

94-0079

Čo predchádza tomu, kým sa odborníci zhodnú
na nejakom názore, napríklad na očkovanie?

SLUŽBY

6
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Občianska
riadková
inzercia

PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

41-08

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Frézovanie

Senica

komínov

Čáčovská cesta 5315/125

13

09 144 225, milanzburin@gmail.com
0907
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
w
Od septembra pokračujeme s predajom
a rozvozom mládok pred znáškou.

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

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

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

0907 721 667, Malacky

ZĽAVA

Privezieme až do vášho kurníka!
Predávame aj kŕmne zmesi
od belgického
výrobcu Versele Laga.

OBKLADY A DLAŽBY

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

16-0017

Predaj hydiny
na ďalší chov

EREZ

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

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

10-0007
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» Predám TV Panasonic
82 cm cena 80 €, manž.
posteľ 160 cm + matrace +
nočné stolíky 350 €, video
prehrávač 20 €, bezdrôtové sluchátka 20 €.Tel.
0905927082
» Predám dvojkolesový
ročný vozík - káru, cena 45
€.Tel. 0908151981

Predajňa: Trnava
Rybníková 14 • 0905 160 148

08-0 TT23

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

DEŤOM
12 DEŤOM 12
RÔZNE
- PREDAJ
13 RÔZNE
/ predaj

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143

16-0172

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

41-0030

» Darujem 2 mesačné mačiatka do dobrých rúk. Tel.
0918327985
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg, Láb.Tel. 0908745587
» Predám pšenicu 19 € / 100
kg a ovos 18 € / 100 kg, Láb.
Tel. 0908745587
» Predám bystrické slivky,
cena dohodou, je možný
samozber, Láb, Vŕšok 460.
Tel. 0902104309
» Pšenica jačmeň 0902 127
914
» Predám 4-mesačné nosnice amrox a bresse 12€/
ks A kohúty 8€/ks kontak:
0903406475

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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

2300

1500

399 €

10% ZĽAVA

449 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

MA21-35 strana -

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE
• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797
www.hydroizolacie-senica.sk

63-59

0903 342 475

599 €

16-0010

NON STOP
800

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

52-0056-10

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
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0908 979 469

63-123

63-06

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

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.

41-05

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

KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

1500

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

00-0000

Chcete si
podať
inzerát?

SLUŽBY
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
porúch. Tie majú často psychologický pôvod.
Insomnia je podľa platformy Harvard Health
Publishing bežná pre viac ako polovicu ľudí s
úzkosťami.
CBD pomáha regulovať náš nervový systém,
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či
iné psychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku
zlepší kvalita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľNajčastejšie ide o insomniu alebo nespa- ko štúdií.
vosť, ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním,
prejavuje sa prerušovaným spánkom či skorým prebudením. Vniká najmä v stresovom
období, pri nadmernom toku myšlienok alebo
zvýšenej citlivosti na vonkajšie prostredie.
Kvalitný spánok je základným predpokladom telesného a duševného zdravia. Sedem
až desať hodín spánku denne telu dodá potrebnú energiu, posilní imunitu a regeneruje
svalstvo. Zdravý spánok však nie je pre každého samozrejmosťou, spánkovými poruchami
môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až tretina ľudí na planéte Zem.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mnohých prípadoch riešiť prírodným spôsobom,
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarmakologické postupy pri boji s nespavosťou
efektívnejšie.
Jedným z týchto prírodných spôsobov je užívanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD
v našom tele stále učíme. Mnoho experimentov však preskúmalo jeho nepriame účinky na
náš endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v
tele reguluje dôležité funkcie, napríklad náš
nervový či hormonálny systém.
Vzťah medzi CBD a spánkom
Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže
CBD zmierniť aj niektoré príčiny spánkových

Foto: freepik / jcomp

CBDexpert

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť bolesti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí protizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri
migréne či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš spánkový cyklus.
Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo
štúdií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z
Bratislavy: „CBD vo forme oleja používam
nepravidelne pred spaním. Účinkuje na mňa
uvoľnením tela, svalov, spomalením dýchania
a asi aj istým nervovým uvoľnením. Opadne
stres a rušivé myšlienky a ľahšie upadnem do
kvalitnejšieho regeneračného spánku.“
Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci
CBD môže efektívne doplniť či dokonca nahradiť syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým
nespavosť zmierniť, je odstránenie možných
príčin nespavosti.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné peDávkovanie
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo
Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý
spánok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí trkaždý deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 per- pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po
cent z nich zhodnotilo, že pociťujú menej úz- prebudení.
kosti a 67 percent zaznamenalo lepší spánok.
Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš
Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie
na 10 ročné dievča s úzkosťou a post-trauma- vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Optickým stresom. Popri užívaní farmaceutic- timálna dávka závisí od jednotlivca, odporúča
kých liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý sa začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom.
priniesol okrem poklesu úzkosti zlepšenie Pokiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov,
dávku môžete zvýšiť.
kvality a dĺžky spánku.
» red.

5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,90

45

EUR

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

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0063

MALACKO

Nominujte osobnosti
na ocenenia Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára možnosť navrhnúť výnimočné osobnosti na získanie
ocenení za rok 2021. Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občianske združenia či iné organizácie
so sídlom v Bratislavskom kraji. Uzávierka návrhov na kandidátov je 20. septembra.
„Som presvedčený o tom, že v žiadnom inom
kraji nenájdete také množstvo osobností, ktoré
skvalitňujú život obyvateľov a robia náš kraj krajším.
Je pre mňa úžasné vidieť, koľko zaujímavých
osobností máme vo svojom okolí. Častokrát o nich
ani nevieme a to je škoda. Verím, že o možnosť
uctiť si takéto osobnosti neprídeme a spoznáme
ďalšie zaujímavé mená. Tak neváhajte a nominujte,
určite máte vo svojej práci, v okolí, či doma takýchto
výnimočných ľudí,“ vyzval bratislavský župan Juraj
Droba.

Podľa župana Juraja Drobu„od začiatku udeľovania
ocenení v roku 2003 ubehli už takmer dve desaťročia
a za ten čas bolo ocenených viac ako 180 laureátov,

Slávnostný galavečer 2021: predseda BSK Juraj Droba

ktorí reprezentujú náš kraj, prispievajú k jeho
rozvoju, a tiež šíreniu dobrého mena. Patria medzi
nich vedci, umelci, pedagógovia, lekári, športovci
či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblasti. Ocenenia BSK
sú poďakovaním za ich prácu, elán, tvorivosť, sú
znakom toho, že si zaslúžia uznanie.“
V Sieni slávy BSK nájdete aj osobnosti ako sú Emília
a Magdaléna Vášáryová, Mária Kráľovičová, Marta

MA21-35 strana -
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Od roku 2018 pribudla kategória Historická
osobnosť regiónu. Cena in memoriam bola udelená
slovenskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi,
hudobnému teoretikovi Eugenovi Suchoňovi,
legendárnemu česko-slovenskému hokejovému
brankárovi a trénerovi Vladimírovi Dzurillovi a
lekárovi a akademikovi Ladislavovi Dérerovi. Titul je
udelený in memoriam maximálne jedenkrát ročne
na návrh predsedu BSK.
Súčasťou nominácie musí byť súhlas a podpis
nominovaného, stručný životopis alebo ekvivalentný záznam aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie, ako aj podpis nominujúceho. Prihlasovací formulár a bližšie informácie
nájdete na internetovej stránke Bratislavského
kraja: bratislavskykraj.sk/ocenenia

94-0085

Nominácie môžu podať obyvatelia kraja,
občianske združenia či iné organizácie so sídlom
v Bratislavskom kraji. BSK každoročne udeľuje
ocenenia v kategóriách – Výročná cena Samuela
Zocha, Čestné občianstvo BSK, Pamätný list
predsedu BSK a Historická osobnosť regiónu.

Sládečková, Eva Rysová, Juraj Kukura, Daniel Hevier,
Mikuláš Huba, Peter a Pavol Hochschornerovci či
Hilda Múdra. A v ostatnom 18. ročníku získal cenu
i pán Milan Lasica.

SLUŽBY
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VEĽKÁ

Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

JESENNÁ AKCIA

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY
Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Set obsahuje akumulátorový stroj,
akumulátor AK 30 a nabíjačku
AL 101.

AKCIA
449.00
SET

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39

AKCIA
499.00
SET

Set obsahuje akumulátorový
mulátorový
stroj, akumulátor AK 20
a nabíjačku AL 101.
01.

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

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

Motorový krovinorez
ez
STIHL FS 55
16-0087

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.

AKCIA
+ žacia hlava
AutoCut 25-2
v hodnote
29,90€

ZADARMO

POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

AKCIA
249.00.00
299

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

KVALITA PRE REMESELNÍKOV

Letná AKCIA- 20% zľava

MALACKY, BREZOVÁ 2

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

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

41-01

www.metiron.sk

MA21-35 strana -
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Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0127

• 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

MALACKO
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75-03

Chráni zdravie očnej šošovky a sietnice pred negatívnymi vplyvmi modrého svetla.
Vhodné i do okuliarov bez dioptrií.
Poskytuje maximálny vizuálny komfort.

SLUŽBY
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STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

9Èâ+2='5$9271e+267$98

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

352)(6,21È/1(
%(=%2/(671e

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

9é6/('.<,+1(Ć
$-35('(7,
$-35(6(1,2529
52.<35$;(
63-10
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Výročia a udalosti



otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

$.&,$¼

ZZZGLDJQRVWLNDHVWUDQN\VN

16-0003

0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0152

4. septembra 2005

99-006

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

35Ë52'1È/,(ý%$

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zimné záhrady

zasklievanie zádverí

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

10.

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

splátky od 149 €

splátky od 99 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom

63-36

splátky od 98 €

021

9. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

LETNÁ AKCIA

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862
MA21-35 strana -
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www.kfkservis.sk

16-0173

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

ZAMESTNANIE

MALACKO
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OBEC MALÉ LEVÁRE
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Prijmeme na TPP do prevádzky v Zohore

ADMINISTRATÍVNEHO
PRACOVNÍKA

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V MALÝCH LEVÁROCH

Mzda: 850,- eur brutto

Bližšie informácie sú uvedené na
web stránke obce www.malelevare.sk

SBS GUARDING s. r. o.

HOTEL ATRIUM
PRIJME

príjme strážnikov na prevádzky

v Malackách

9. septembra 1928

KUCHÁRA/ku

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

bol založený Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, najstarší profesionálny orchester na Slovensku

36-0002

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Dodávateľ komponentov
pre automotive v DNV

na TPP, prax min. 3 roky,
zmluvne dohodnutý plat
od 1200 do 1700 EUR brutto
Informácie v kancelárii hotela prípadne
na tel.è. 034/ 773 40 77

Prijme Elektromechanika s §.21

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

V prípade záujmu nám neváhajte poslať svoj životopis.
mail: turansky@sdcba.sk, alebo tel.: 0908 297 123

CENTRÁLNY SKLAD MÖBELIX
v Lozorne pri Bratislave prijme do HPP

PONÚKAME PRÁCU V ČR

Základná zložka mzdy
+ príplatky a ODMENY

94-0093

• RUČNÝ PRACOVNÍK – 3,58 €/hod. brutto + osobné
ohodnotenie do výšky 1,45€/hod. brutto
Letná údržba ciest a komunikácií v Bratislave
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Ponúkame:
▪ nástupný plat od 1 250 € / brutto
+ var. zložka až do 150 € / brutto
▪ 13. a 14. plat v závislosti od
hospodárskych výsledkov

32-0121

Požiadavky na kandidáta:
▪ platnú el. vyhlášku §. 21
▪ mechanická zručnosť
▪ kreativita a tímovosť
▪ práca na 3 alebo 4 zmeny

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

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

v Stupave
Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.

0800 500 091

85_0655

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:
36-0002

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

16-0186

8. septembra 1967

SKLADNÍKOV - VODIČOV VZV
(aj manuálna práca)
Miesto výkonu: priemyselný park Lozorno
Termín nástupu: ihneď
Podmienky: nástupný plat 880 € brutto
+ výkonostná prémia od 100€
Zvyšovanie platov po 3 a 6 mesiacoch,
príspevok na dopravu, preplácanie nadčasov,
jednozmenná prevádzka pondelok až piatok,
zamestnanecke zľavy v sieti Möbelix,
stravné lístky
Vaše životopisy zasielajte na email:
verwaltung.lozorno@moebelix.sk
Volajte na tel. číslo +421 257 353 611

10-0147

Výročia a udalosti
v Prahe sa začala stavba diaľnice Praha –
Bratislava

16-0062

skopek@krajn.sk, 0917 754 966

10-0155

s nástupom od 1. 11. 2021.

Pre záujem a informácie nás kontaktujte na:

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
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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

ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD GALANTA

MUŽI - ŽENY - PÁRY ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

0800 500 808
0800 500 909

47-091

NABOR@PROJOB.SK

�����������
�����������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

������������������������

OPERÁTOROV
VÝROBY

���TO, RÝCHL���������������

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

87-0012

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

�����������������
�������� 0911 478 509
���������������������������

85_0654

������������������������������������
���������������������������������
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