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Týždenne do 27 450 domácností

Zázrak bytia

ing. kubaška

KRMIVÁ

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

0917 568 470

OTVORENÉ:

Po-Pia 7.30 – 19.00
So
8.00 – 13.00

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

NAJLACNEJŠÍ

• čistenie kožených
sedačiek

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

na Slovensku
Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

00-0000

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

10-0024

52-0012-1

PREDAJ KRMÍV, SENA,
SLAMY A VŠETKÝCH
DRUHOV OBILNÍN

MALACKY, Kozia 46/B

K A M E N Á R ST VO

• upratovanie

0908 437 079

ROZVOZ ZDARMA!

KANALIZÁCIA?

10-0059

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

UPCHATÝ PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV
ODPAD?

16-0207

Ľudský život je naplnený bytím.
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba
pretvárka, predstavenie pre naše okolie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho
vyberáme, my si ho formujeme a my si
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflektorov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre
obklopení slušnosťou, morálnosťou a
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak
sa podarí, aby tu na tomto našom svete aj po sebe niečo vzácne zanechali.
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné.
Nie účty a plné trezory v bankách, to je
pofidérna hodnota.
Práve na takých ľudí si v týchto
hodinách spomíname. Na všetkých
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili
nás a do našich životov vryli nezabudnuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si
málo uvedomujeme, čo máme. Že vôbec sme, že existujeme. Že žijeme, vnímame, smútime, tešíme sa, že nás tu a
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič.
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí.
Lebo to je to pravé bytie.
Nedávno sa nás, poslucháčov z rozhlasových vĺn Českého verejnoprávneho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste,
že žijete, že vnímate... Že večer unavení
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili,
videli, počuli? Že vnímate život? Proste, že ste?“
Zdá sa, že tieto dni spomínania sú
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľadanie odpovedí v sebe na Csendlikove
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme,
prečo tu vlastne ešte sme.
Čo je našou misiou na
tomto svete kým sa poberieme za tými, na ktorých
už iba spomíname.
Pekné spomínanie
a úspešné nachádzanie, vážení čitatelia, vám želá

10-0004

Sme. Ráno vstávame, potom vzdorujeme nástrahám dňa v súkromnom živote i v práci. Bijeme sa za
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým
i a ypsilonom fakt kúzelná.)
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CIGÁNSKE

INZERCIA

PEČIENKY

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

3,00
EUR

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

MASÁŽE

Y
M
R
I
F
E
R
P
VARÍME NÉ CENY
ZA VÝHOD
EUR

OBJEDNÁVKY
0903 262 515

HĹBKOVÉ

Pizzéria Žaba, Kostolište 67

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

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

0901 714 410

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

PRIPÁJANIE ELEKTROSPOTREBIČOV

0903 793 108

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

10-0164

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

0,70 € za kg

STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE

BEZ

Jadrové vŕtanie
50 – 450 mm

KONKURENÈNÉ

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

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

Montáž a prenájom
fasádneho lešenia

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany
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0905 803 145 • jankovych@jankovych.sk

16-0189

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

ELEKTROINŠTALÁCIE

balené po 25 kg na zimné
uskladnenie
s dovozom k vám domov

3x BONUS

0907 721 667, Malacky

• RD, bytov, priemysel. objektov
• rekonštrukcie elektroinštalácií
• videovrátniky a dom. telefóny
• montáž LED osvetlenia
• bleskozvody, revízie

KVALITNÉ ZEMIAKY

16-0224

Západné Slovensko

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

PREDÁM

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky

Stupava

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

OBKLADY A DLAŽBY

Karol Mikláš

TEPOVANIE

pondelok - štvrtok: 11.00 – 23.00 h
piatok: 11.00 – 24.00 h
sobota: 8.00 – 24.00 h, nedeľa: 13.00 – 23.00 h

10-0134

PORADENSTVO // 0905 450 583 // MA

16-0017

4,50
EUR

TERAPIE
náprava pohybového aparátu // elektromagnetopunktúra // bankovanie // moxovanie

10-0163

4,95

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

MENU denne na výber:
1 druh polievky, 3 druhy jedla

MENU
ROZVOZ

Malacky

sobota:
8.00 – 22.00 h
nedeľa:
13.00 – 20.00 h

10-0029

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

CENA

16-0220

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

75-90

PIZZÉRIA
ŽABA

Bernolákova 1 A
MALACKY
malacko@regionpress.sk

10-0200

Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny
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UBYTOVANIE

TV
WiFi

HOTEL (kapacita 15 ľudí)
• 2-posteľová izba
45 € / noc

MOTEL (kapacita 41 ľudí)
• 2, 3, 4, 5-posteľové izby
12,50 € / os/noc (cena izby od 25 €)

0903 522 601
DLHODOBÉ UBYTOVANIE PRE FIRMY ZA VÝHODNÉ CENY »

10-0003

Hotel Tatra | Záhorácka 5 | 901 01 Malacky | recepcia: 0948 816 049

10-0200

Otváracie hodiny: denne od 6:00 do 24:00 h
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04 BYTY
/ prenájom04
BYTY
- PRENÁJOM
» Prenajmem pekný slnečný
1,5 izb. byt v centre Ma.Tel.
0940784789
» V RD dám do prenájmu
väčšiu dvojlôžkovú izbu
k dispozícii je kuchyňa,
kúpeľňa, wifi, parkovacie
miesto, na relax po práci je
slnečný dvor s altánkom.Tel.
0908195071

Sebaistota:
„Robiť dobrovoľníka je
výhodou, pretože zistíte
oveľa skôr ako vaši rovesníci, že školské vedomosti
vám na kariérne uplatnenie
stačiť nebudú, dôležité sú
aj zručnosti, ktoré za lavicou nezískate, preto som sa
rozhodla vystúpiť zo svojej

Komunikačné schopnosti a tímová práca:
„Keď sa ma niekto opýtal, či mám dobré komunikačné zručnosti, samozrejme som odpovedala áno,
veď rozprávať viem a nebojím sa. To som však nevedela, čo všetko komunikácia
zahŕňa, vďaka projektu

06 POZEMKY
/ predaj06
POZEMKY
- PREDAJ

08 STAVBA08
STAVBA
» Kúpim haki lešenie.Tel.
0908532682
09 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
09
» Predám výhodne nové
dvierka na kuchynskú linku,
rôzne.Tel. 0919176233
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
» Predám zemiaky na zimné
uskladnenie ružové a žlté,
Malacky.Tel. 0915957746
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

v Rohožníku
0907 493 164 • 0907 244 988

komfortnej zóny a hľadať
cestu k vlastnému rozvoju cez dobrovoľníctvo. Na
bežné otázky tínedžera: Čo
chceš robiť? Na akú školu
chceš ísť? Najčastejšia odpoveď je ... neviem ... Podobne je to aj na začiatku
projektu, skvelý nápad tu
je, ale až postupnými krokmi som sa naučila tento cieľ
napĺňať, čo je dôležité, na
čo nezabudnúť a ako tento
cieľ dosiahnuť. To najdôležitejšie je veriť v samú seba
a svoj potenciál, to som sa
tiež musela naučiť, zo začiatku to nebolo jednoduché a ani samozrejmé.“

som sa naučila komunikovať telefonicky, ale aj emailom, správnym oslovením,
vyslovením požiadavky a
poďakovaním. Práca v tíme
nie je taká jednoduchá, ako
by sa mohlo na prvý pohľad
zdať, pretože každý človek
v tíme má vlastné povahové črty, predstavy, potreby,
ale aj očakávania, a s tým
som sa stretla pri realizácii
projektu aj ja. Museli sme
sa naučiť počúvať druhých,
pomôcť slabším, ak v projekte nestíhali, ale hlavne
udržať všetkých „spokojných“, aby nestratili motiváciu pracovať na projekte,

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

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

to je to najťažšie. Udržať tím
projektu pokope, to sa nám
podarilo vďaka komunikácii a možnosti diskutovať
o napredovaní projektu, o
prekážkach a hľadaní riešenia.

AKCIA

NOVEMBER

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

Pre nás, ktorí tento projekt riadia je najdôležitejšia
práve pozitívna spätná väzba od účastníkov. Napĺňa
nás úspech mladých ľudí a
ich novo nadobudnuté vedomosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu. Efektívna
komunikácia, práca v tíme,
pocit zodpovednosti, samostatnosť a sebaistota sú
dôležité faktory, ktoré hrajú
kľúčovú rolu v živote dospelých ľudí. Ak sa to ale mladí
ľudia nenaučia, môžu mať
pri dospievaní problémy
a nemusia svoj potenciál
naplniť. My veríme, že naši
účastníci svoje nové skúsenosti a vedomosti využijú
a dosiahnu tým svoje ciele.
Šťastie praje pripraveným!
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KRTKOVANIE
ČISTENIE KANALIZÁCIE
VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
NON STOP

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

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• 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

0911 566 799

4

16-0217

Obchodná 566/13 (za poštou)

Aká je spätná väzba od účastníkov?... aké zručnosti nadobudli?

05 DOMY
/ predaj 05
DOMY
- PREDAJ

07 REALITY
REALITY
- INÉ / iné
07
» Vymením 1-izb byt v Ma
Stupavská ul. za 1-izbový v
centre Ma.Tel. 0949240094
» Kúpim dom do 25 km od
MALACIEK do 45000 €.Tel.
0910539635
» MALACKY, kúpim byt do
75000 €.Tel. 0949375038
» Kúpim záhradu, do 3000
€.Tel. 0949375038

KAMENÁRSTVO GEBO

16-0073

03

Novootvorené

Prichádzajúce zmeny, rovnako ako veľké zmeny v priemysle, ktoré sa odohrali v minulosti, vyprodukuje víťazov, ktorí z nej budú profitovať a porazených ktorí pocítia straty.
Automatizácia a digitalizácia vytvorí nové príležitosti pre pokrok, ekonomickú prosperitu, zlepšenie kvality života a individuálny a regionálny rozvoj.
Úspech však závisí od našej schopnosti prispôsobiť sa.
Základom úspechu sa stane VZDELANIE.
Kým doteraz sme sa sústredili na formálne vzdelanie a tituly, kľúčom k pracovnému
trhu budú ZRUČNOSTI.
Napríklad analytické myslenie, kreativita, leadership, kritické myslenie ,Adaptabilita,
spolupráca, komunikácia, schopnosť motivovať iných, dôraz na detail.
Podľa prognóz bude do roku 2022-2023 potrebovať preškolenie a zvýšenie kvalifikácie
najmenej 54 % všetkých súčasných zamestnancov.
Ďalšie prieskumy hovoria, že nesúlad zručností so súčasnými požiadavkami trhu práce vykazuje každý štvrtý pracovník v krajinách OECD.
Automatizácia a digitalizácia prinesie požiadavku na celoživotné vzdelávanie sa a
NOVOU MENOU na trhu práce budú ZRUČNOSTI.
Rozvoj zručností a uplatniteľnosť mladých ľudí LEŽALO NA SRDCI aj Nadácii Granvia,
ktorá v roku 2021 podporila realizovanie dlhodobého rozvojového programu pre mladých
ľudí z vidieckeho regiónu Záhorie.
Každý človek, má potenciál uspieť a PRÍLEŽITOSŤ na dobré , kvalitné a inkluzívne
vzdelanie mu pomôže naplniť jeho potenciál.
Podporujeme mladých ľudí v ich samostatnosti , motivujeme ich k dosahovaniu ich
vlastných snov a cieľov.

16-0010

02 AUTO-MOTO
AUTO-MOTO
- INÉ / iné 02
» Kúpim babetu, starú
vzduchovku aj pokazenú.
Tel. 0907374235
» Kúpim Škodu Oktáviu, alebo Fabiu.Tel. 0905218938
» Kúpim havarované, alebo motoricky poškodené auto aj motocykel.Tel.
0903416726
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

SERVIS A OPRAVY
tel.: 0917 977 235

0904 466 799
10-0040

01 AUTO-MOTO
/ predaj
AUTO-MOTO
- PREDAJ
01
» Predám naftový vysokozdvižný vozík Gliwice, predám BMW X3.Tel.
0915957746

0905 621 229

10-0202

SPOMIENKY
V
týchto
dňoch si pripomíname 5.
výročie úmrtia p. Ernesta
Sítha z Kostolišťa. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

94-0101

Rozvoj zručností a uplatniteľnosť
mladých ľudí v živote LEŽÍ NA SRDCI
aj Nadácii Granvia

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY
/ predaj
BYTY
- PREDAJ

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0083
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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
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16-0002

MALACKO
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Občianska
riadková
inzercia

11 HOBBY
A ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT

11
» Predám kvalitné LP, SP, CD,
DVD z obdobia 60. rokov.Tel.
0917854057
» Kúpim hudobný nástroj.
Tel. 0903765606
» Kúpim rôzne starožitnosti.
Hodiny, mince, mažiare a
pod.Tel. 0903818122

12 DEŤOM 12
DEŤOM
13 RÔZNE
/ predaj 13
RÔZNE
- PREDAJ
» Predám 200 l ocelové
sudy s uzáverom, na vodu
alebo obilie, Malacky.Tel.
0903406475

VEĽKÁ
JESENNÁ AKCIA

AJ VÝKONNÉ STROJE MÔŽU
BYŤ TICHÉ, PRAKTICKÉ
A S DLHOU DOBOU
PREVÁDZKY

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Akumulátorová píla
STIHL MSA 140 C-BQ

Montáž
aj u zákazníka

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

www.taznezariadenie.eu

0904 832 593

15

ZOZNÁMENIA
16 ZOZNAMKA

16

SET

AKCIA
499.00
SET

14 RÔZNE
RÔZNE
- INÉ/14iné
» Kúpim prázdne PB bomby
Tel. 0905387063
HĽADÁM
PRÁCU
15 HĽADÁM
PRÁCU

AKCIA
449.00

Akumulátorová
á kosačka
STIHL RMA 339
39
16-0223

» Predám kurčatá na mäso
1-týž/1 €, 2-týž/1,50 €,
3-týž/2 €, živé na zabitie
1,90 € / kg a očistené 2,90
€ / kg. M. Cauner, Kostolište 152. Tel. 0908151966.Tel.
0911206783
» Predám pšenicu, kŕmnu
mrkvu a cukrovú repu.Tel.
0905695828
» Predám 7-mesačné poloťažké sliepky Amrox pred
znáškou 12 € / ks. Darujem
za symbolickú cenu poštové
holuby. Predám 7-mesačnú
morku domácu aj do chovu.
Tel. 0903406475
» Pšenica a jačmeň
0902127914

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

Chcete si
podať
inzerát?

Motorový krovinorez
ez
STIHL FS 55

AKCIA

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 PlatChcete si podať
inzerát?
baMobilom.sk
technicky
zabezNávod nájdete
na strane 10 dolu.
pečuje
ELET, s.r.o.

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

ZADARMO

AKCIA
249.00.00
299

KVALITA PRE REMESELNÍKOV
MALACKY, BREZOVÁ 2

08-018 TT37

časť Padzelek
0911 914 813
predajna@metiron.sk

MA21-43 strana -
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www.metiron.sk
Po - Pia: 7.30 - 18.00, So: 7.30 - 13.00

16-0127

6

SLUŽBY

MALACKO

Frézovanie
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Kto povedal, 쏹e nem쎦쏹ete
vyrazi쏉 vo ve쎗kom 쏃t쏯le.

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

Objavte nov쏒 Kia Sportage Black edition

ZĽAVAEZ
10-0007

ER

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

00-0000

63-10

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

A J E TO !
• 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

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

16-0003

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.

16-0087

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

16-0011

0903 150 740, 0905 4700264
264

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

MA21-43 strana -
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SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800

449 €

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

rttrade@rttrade.sk

16-0001

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-05

1500

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

399 €

www.hydroizolacie-senica.sk

INZERCIA
0905 859 679

Vrecko k vysávaču
lístia náhradné

MA21-43 strana -
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63-123

• plochých striech
• základov budov,
terás, balkónov
Tel.: 0907 211 797

63-06

HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

SLUŽBY
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Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabinoidný systém a že psy majú ešte zložitejší
endokanabinoidný systém s viacerými
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je každým dňom vyhľadávanejšou témou, pozrime sa aký súvis má CBD na metabolizmus
zvierat.
Kĺby a CBD pre zvieratá
Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov.
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú
pečeň a obličky vášho domáceho miláčika. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cornell University dokázali, že psy s artritídou,
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú
znateľný pokles bolesti.

Foto: S. Mrenová

nadšení, keď zaznamenali zníženie epileptických záchvatov až u 89% psov, ktoré
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekvenciu záchvatov vďaka interakcii s endokanabinoidným systémom. Predpokladá sa, že
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neuEpilepsia a CBD pre zvieratá
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlepUkázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými šuje fungovanie nervového systému aby k
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov záchvatom nedochádzalo.
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými nepríjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. VäčšiPsy trpiace úzkosťou
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptikami. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň.
Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov,
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie prečo majitelia svojich domácich miláčikov
účinky, často nepomáhajú.
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat
Vedci z Colorado State University boli prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná agresivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie
účinky.
Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom
podávala CBD uviedla, že mal veľmi priaznivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú,
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavujú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako
pociťujú posttraumatickú poruchu.
CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv
má, ak je látka podávaná denne počas určitého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres.
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli
podávané opakované dávky CBD vykazovali menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všetkých zvierat.
A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej
pohode vášho miláčika.
Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné nastavenie záleží od váhy, pričom platí, že na
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať
» red.
0,5 mg denne.

CBDexpert

6% CBD olej

3% CBD olej

0

34,8

EUR

0

28,8

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
Na našej stránke nájdete presný
výpočet dávkovania podľa
váhy zvieraťa.

alebo kúpiť v predajni:

Malacky, Jánošíkova 4
0917 498 229, 0903 454 504
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.

33-0089

MALACKO

LEN U NÁS

X\#?+8DjǜǘǛȽj;89jS

H A L L OW E E N S K A Z LyAVA

30 - 70 %
NA VŠETKY

o ku l i a r o vé s k l á
OPTIKADROPTIK

DR.OPTIK_SK

0918 237 833

MA21-43 strana -
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WWW.DROPTIC.SK

75-03

AKCIA DO 7.11.2021.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

CENA

195 €
POBOČKA ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

KURAM

32-0131

Volajte: 0904 001 475

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

BRIGÁDA V BA IHNEĎ
- pomocné práce v logistike BA ►4,60 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA ►4,00 € / hod. (brutto) muži + ženy
- manipulačné práce v sklade BA ► 5,80 € / hod. (brutto) muži + ženy
(Nutný preukaz na VZV a potravinársky preukaz vieme vybaviť )

na látkové roletky,
interiér. žalúzie a siete

+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

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

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

32-0134

AKCIA- 20% zľava

kurz začína 15.11.2021

KLIMATIZÁCIE
montáž

Info: 0948 427 428

servis

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

aj na splátky

www.klimatizacia.info

MA21-43 strana -

16-0034

predaj

JIT (práca na zmeny)
MKD (kolečká SK-D, víkend doma)
Mzda 623 € brutto + variabilná zložka
(netto 1800 – 2100 €) // Zálohy

10

16-0215

41-01

PONUKA PRÁCE VODIČA

ZAMESTNANIE

MALACKO
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Hľadáme
MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
V STUPAVE
Ak máte skúsenosti s opravou a údržbou strojov, zariadení,
motorových vozidiel, drobných motorových vozidiel,
elektrických častí strojov a hydrauliky pošlite nám svoj
životopis na email: zivotopis@elvba.sk
Mzda: 1100 € brutto (až do 1250 €)

10-0194

hlavný pracovný pomer

99-143

Hľadáte prácu? Pridajte sa k nám.
príjme strážnikov na prevádzky

automechanika

BILLA Malacky Mzda: 3,58 €/h. brutto
Kaufland Malacky Mzda: 4,247 €/h. brutto

v Stupave
16-0219

900 € brutto + odmeny
0901 714 410

Spoločnosť aktívna vo vodnom hospodárstve
hľadá do trvalého pracovného pomeru:

HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA

SERVISNÝ TECHNIK

do objektu v Malackách
Mzdové ohodnotenie: 623 €/brutto + odmeny
Pracovná doba: ranná, poobedná

vodičský preukaz skupiny B
stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
nástupný plat 900 EUR brutto
(po zaškolení 1100 EUR brutto)

0908 979 469

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte
10-0170

75-09

Ubytovanie ZDARMA

Kontakt: 0915 973 529

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

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

Info v slov. jazyku:
A. Fratrik
mail: ﬁliale03@feibra.at
tel.: +43 676 838 84650
(po-pia 8:00 - 16:00 h)

MA21-43 strana -

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:
10-0185

v Stupave

0905 348 509

145 KČ/ NETTO HODINA

roznos letákov a novín
vo Viedni

príjme strážnikov na prevádzky

na tel. č.

HRADEC KRÁLOVE

Rakúska ﬁrma ponúka prácu
SBS GUARDING s. r. o.

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

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

36-0002

Nástup ihneď.

Mzda

10-0057

v Autopriemyselnom parku Lozorno. Práca
od pondelka do piatka na rannú a poobednú
zmenu. Nástupný plat je od 550 € netto.
Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.
Viac info na tel: 0918 445 908

SBS GUARDING s. r. o.

Ponúkam voľné
pracovné miesto

52-0193

Ponúkame voľné pracovné miesto
na pozíciu UPRATOVAČKA

11

0800 500 091

+420 702 193 121

85_0655

www.spie-elektrovod.sk

ZDRAVIE / SLUŽBY
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

47-001

Facebook: aiwsk

32-001-7

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.
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miesto:

Tel: 0919 496 49
��������������������

85_0831
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KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

ANT ÉNOVÉ ajj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTKOVÉ
PROTILÁTK
TESTY
V pponuke
onuke
onu
ke
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85_0832

37-140
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www.lekarenplus.sk
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