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Aj tento rok máme až do konca aprí-
la možnosť rozhodnúť sa, kam po-
putujú dve percentá z našich daní. 
Na Slovensku pôsobí množstvo ob-
čianskych združení, neziskových 
organizácií či nadácií, ktoré nás žia-
dajú o podporu.

Občianske združenia a ďalšie 
neziskové organizácie sú veľmi vý-
znamným prvkom našej spoločnosti, 
ale nezaobídu sa bez pomoci svojich 
priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov 
a darcov, pretože o prerozdelení dotácií 
mimovládnym organizáciám nerozho-
duje štát, ale samotní občania. Aj preto 
nás prosia o podporu formou darova-
nia dvoch percent z našej už zaplatenej 
dane.

Zoznam prijímateľov na rok 2022 z 
komory notárov, ktorý je zverejnený aj 
na jej webovej stránke, obsahuje viac 
ako 17 000 organizácií uchádzajúcich 
sa o naše dve percentá z daní. Podporiť 
môžeme nadácie, ktoré bezplatne po-
skytujú nevyliečiteľne chorým a deťom 
domácu paliatívnu liečbu, či organi-
zácie, ktoré zabezpečujú podporu pre 
našich seniorov alebo sa venujú rozvo-
jovej a humanitárnej pomoci. O pomoc 
sa uchádzajú aj rôzne športové kluby, 

združenia zachraňujúce naše kultúrne 
dedičstvo, kultúrne spolky, centrá voľ-
ného času pre deti, hudobné zoskupe-
nia, tanečné štúdiá, ochranárske spol-
ky, združenia venujúce sa záchrane 
zvierat alebo zveľaďovaniu obcí či škôl, 
ako aj spolky združujúce ľudí s roz-
ličnými diagnózami a tiež množstvo 
nadácií venujúcich sa inej prospešnej 
činnosti. Je len na nás, koho si zvolíme.

Obetujme kúsok zo svojho voľné-
ho času pre zmysluplnú vec. Stačí si 
vybrať organizáciu a vyplniť tlačivo. 
Možno si povieme, čo už môže zmeniť 
tých zopár eur, ktoré práve my daruje-
me. Ale rozhodne sa nenechajme touto 
myšlienkou uchlácholiť, pretože pre 
neziskové organizácie aj takéto zdan-
livo bezvýznamné zrnko piesku môže 
znamenať veľa a rovnako aj pre celú 
našu spoločnosť, ktorej 
svojou činnosťou pro-
spievajú.

Nájdime si čas 
na pozornosť, spo-
lupatričnosť a po-
moc, nájdime si 
čas konať dobro.

Nájdime si čas konať dobro

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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PEKÁREŇ
   Kváskový chlebík

Malacky, Záhorácka / pri hlavnej križovatke

po – pia: 7:00 – 18:00, so 7:00 – 12:00

NOVO
OTVORENÁ

domáce kváskové chlebíky a bagety,
pagáče, vianočky, záviny, osie hniezda, ...

5
2

-0
0

0
5

-1
 

0908 437 079

� UPRATOVANIE

� ČISTENIE KOŽENÝCH

SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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MUDr. INGRID KRIVÁÒOVÁ
SÚKROMNÁ ZUBNÁ AMBULANCIA

Na Brehu 3, MALACKY | 0905 632 250 | www.zubky.eu

•ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA
•KERAMICKÉ MOSTÍKY•FAZETY

•PROTÉZY•LIEÈBA PARODONTITÍDY
•DENTÁLNA HYGIENA

•BIELENIE•PIESKOVANIE
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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0903 150 740, 0905 470 264

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

A JE  TO!A  JE  TO!

0 264

ŽBY
KIET
NIE
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STENY × STROPY × PODLAHY

STRECHY × PODKROVIA

ZÁKLADY

0908 873 577

STRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIE
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STAVEBNÁ ČINNOSŤ
• VÝSTAVBA RD
• PORADENSTVO
• ZATEPLOVANIE
• MAĽBY, NÁTERY

• SÁDROVÉ STIERKY
• SADROKARTÓNY
• BYTOVÉ JADRÁ
• SÁDROVÉ ŠTUKY

BENÁTSKE STIERKY SAN MARCO
0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com
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INZERCIA

MALACKO

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

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, Ma-
rianka, Gajary, Jakubov, Kostoliš-
te, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké 
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Pla-
vecké Podhradie, Plavecký Miku-
láš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, 
Závod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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PRÁCA
STROJNÍK

Hľadám strojníka na báger, 
   nakladač, valec - 8 € / h bru�o

0905 443 115
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Dňa 16. apríla 2022 oslávi 90. narodeniny

v Domove dôchodcov v Studienke naša drahá

rod. Skúpa z Malaciek.
Emília Ležovičová

lahoželanieB

Všetko najlepšie ku krásnemu jubileu, 
veľa zdravia a lásky prajú rodiny Šabíková,
Trokšiarová, Skúpa, Knéblová, Kainová a Mikušová.
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ

Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR po prvý raz v histórii 
samostatného Slovenska udeľovalo 
čestné štátne tituly „Zaslúžilý maj-
ster športu“ a „Zaslúžilý odborník 
v športe“.

Laureátmi titulu Zaslúžilý majster 
športu sa stali ôsmi olympionici: Michal 
Martikán, Peter a Pavol Hochschorne-
rovci, Elena Kaliská, Anastasia Kuzmi-
nová, Ladislav a Peter Škantárovci a 
Matej Tóth. Titul Zaslúžilý odborník v 
športe si prevzali siedmi odborníci: Jozef 
Martikán, Peter Hochschorner st., Peter 
Mráz, Juraj Martikán, Tibor Soós, Pavol 
Blaho a Natália Hejková.

„Štátne vyznamenania sa športov-
com udeľovali už za minulého režimu,“ 
hovorí Ivan Husár, štátny tajomník 
MŠVVaŠ SR pre šport. „Po revolúcii v 
tejto tradícii nikto nepokračoval. Zmenu 
priniesol až aktuálny zákon o športe, 
ktorý zaviedol možnosť udeliť čestné 
štátne tituly nielen športovcom, ale aj 
trénerom či iným odborníkom, ktorí sa 
významne zaslúžili o rozvoj športu,“ do-
dal Husár.

Podľa zákona o športe môže minis-
terstvo udeliť športovcovi čestný štátny 
titul „Majster športu“, alebo „Zaslúžilý 
majster športu“. Tréner, rozhodca či iný 
športový odborník môže získať titul „Za-
slúžilý odborník v športe“. Zákon myslel 

aj na funkcionárov a iných pracovníkov 
v športe, ktorým môže ministerstvo ude-
liť titul „Zaslúžilý pracovník v športe“.

„Aby si tieto tituly uchovali svo-
ju vážnosť, ministerstvo sa dohodlo s 
Olympijským a športovým výborom, že 
ministerstvu každý rok navrhne kandi-
dátov podľa jednotnej metodiky, ktorú 
akceptuje športové hnutie,“ vysvetľuje 
štátny tajomník. Návrh Slovenského 
olympijského a športového výboru 
(SOŠV) posudzuje Rada ministra pre 
šport, finálne slovo má minister škol-
stva. Tohtoročný ceremoniál udeľova-
nia titulov sa uskutočnil v spolupráci so 
Slovenským olympijským a športovým 
výborom v prostredí Slovenského olym-
pijského a športového múzea.

Ministerstvo verí, že čestné štátne ti-
tuly sa opäť stanú dôstojným ocenením 
práce výnimočných osobností v športe.

Ocenili prácu výnimočných 
osobností v športe

» ren
zdroj foto SOŠV, autor Andrej Galica

9. apríla 2003 
padol po invázii amerických vojsk režim Saddáma Husajna v Iraku.

Výročia a udalosti

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

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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0SMART 76 mm // HARMONY 82 mm

PLASTOVÉ OKNÁ

0911 690 217
0905 690 217MALACKY, BŘECLAVSKÁ 3

datom@datom.sk

www.datom.sk

NAŠA
PONUKA

» OKNÁ, DVERE, HST
» ROLETY, ŽALÚZIE, Z 90

» PARAPETY AL, PVC
» SIETE, SITOVÉ DVERE

» OPRAVY A SERVIS
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MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222

pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

www.kastaplus.sk

JARNE

i

NOVINKY
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obklady    dlažby    vizualizácie

MALOOBCHOD / VEĽKOOBCHOD
Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12
www.mastrend.sk » facebook.com/Mastrend
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ASPARAGUS, Veľké Leváre (pri kostole)
tel. č.: 0908 757 152

BIOASPA, Kúty, Hollého 406
tel. č.: 0918 220 888

Asparagus
908 73  VE¼KÉ LEVÁRE, è. 1135

s.r.o.

VEĽKÉ LEVÁRE

KÚTY

ŠPARGLE
PREDAJ

ZAČÍNAME PRED

VEĽKONOČNÝMI

SVIATKAMI
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Predaj 15 týždňových  kuričiek DOMINANT
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 20. 4.
/trhovisko/
Malacky 20. 4.
/trhovisko/
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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Keď umrie 
mamička, sl-
niečko zájde... 
V srdciach sa 
uhniezdi smú-
tok a chlad. Na 
celom svete sotva sa nájde, 
kto by ako mamička vedel 
mať rád. Dňa 11. 4. 2022 si 
pripomíname nedožité 55. 
narodeniny našej drahej 
Kvetoslavy Vápeníkovej. S 
láskou a úctou spomínajú 
deti a celá rodina.

Dňa 14. 04. 
2022 si pri-
p o m e n i e m e 
2. výročie, čo 
nás náhle 
opustila naša 
mama Marta Burclová z 
Gajar vo veku 70 rokov. S 
láskou spomínajú dcéra 
Andrea s rodinou, syn Ro-
man s rodinou, vnúčatá, 
pravnúčatá a celá rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

Dňa 24. 3. 
2022 uplynu-
lo 34 rokov 
od chvíle, 
keď nás vo 
veku 50 rokov 
náhle opustil môj manžel, 
otec, krstný, brat, švagor 
František Kleinedler. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou 
na neho spomínajú man-
želka Mária, syn Jozef, 
Ladislav, Jaroslav s man-
želkou, 6 vnúčat a ostatná 
rodina. To, že sa rana za-
hojí, je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť zostáva. 
Smútiaca rodina.

V minulom čísle sme nedo-
patrením zverejnili k uvede-
nej spomienke inú fotogra-
fiu. Za chybu sa úprimne 
ospravedlňujeme. 
                                 Redakcia

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

» Predám 2-kolesový prí-
vesný vozík nosn. 600 kg.
Tel. 0911393881
» Predám Citroen C3, 2010, 
1,4 benzín,servisná knižka, 
nový model,0911/615665

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim Škodu Oktáviu, ale-
bo Fabiu.Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

Občianska
riadková
inzercia

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

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 
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Dňa 15. 4. 2022 si pripomíname

smutné 10. výročie, čo nás navždy

opustila naša drahá a milovaná

MÁRIA ŠELBICKÁ
z Malaciek.

Už len kytičku kvetov
na Tvoj hrob môžeme
dať a pri plameni
sviečok tíško spomínať.

S láskou a úctou spomína krstná dcéra Jarka
a rodina Šelbická. Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby

~ Veľký výber rakiev

~ Nové vzory úmrtných oznámení

~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“

~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí

~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín

~ Viazanie vencov a smútočných kytíc

~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS

~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA

~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov

     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO

     NA POHREB

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

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky

034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk

NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

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

Radi Vás privítame v našej kancelárii. Vyberte si VZORKY kameňa a doplnkov.

2

ZĽAVY
AŽ DO 30 %

na všetky

kamenárske

práce

Pri objednaní
kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE
PÍSMA ZDARMA
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Akreditovaná spoločnosť v oblasti odbornej
prípravy a poradenstva ponúka

Zárukou sú kvalitní prednášajúci lektori!

0911 971 797, info@sebron.sk, www.sebron.sk

V školiacom stredisku  priamo v Malackách vás pripravíme na vykonanie

skúšky odbornej spôsobilosti, po ktorej obdržíte preukaz odbornej

spôsobilosti (POS) na výkon strážnej služby. Preukaz odbornej spôsobilosti

je podmienka pre prácu v SBS. Cena kurzu: 198 €.

Pre všetkých uchádzačov kurzov poskytneme zľavu na zakúpenie akejkoľvek

guľovej/brokovej zbrane v našej spoločnosti SEBRON s.r.o.

Cena kurzu s odbornou literatúrou: 59 €

KURZ NA ZÍSKANIE ZBROJNÉHO PREUKAZU

KURZ SBS - MALACKY

6
3
-5
3

1
6
-0
0
7
8

0910 925 357

• REKONŠTRUKCIE

   DOMOV A BYTOV

• MAĽOVANIE

• STIERKOVANIE

• SADROKARTÓN

• ZATEPĽOVANIE

   DOMOV A BYTOV

• ELEKTRO A VODO

   INŠTALAČNÉ PRÁCE
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KAMENÁRSTVO GEBO
v Rohožníku

Obchodná 566/13 (za poštou)

0907 493 164 • 0907 244 988

nové pomníky / oprava starých
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A k tomu odmena

za riadne splácanie až 864 € 

Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): celková výška pôžičky: 3 000 EUR, výška 
mesačnej splátky: 50,38 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 14,94 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR, počet splátok 96, 
doba splatnosti 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný 
zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 12,80 % p. a. ( xná), RPMN: 13,78 %, celková čiastka, ktorú zaplatíte: 
4 750,66 EUR. Po zohľadnení odmeny za celé obdobie splácania: úroková sadzba: 7,22 % p. a. ( xná), RPMN: 7,48 % a celková 
čiastka, ktorú zaplatíte: 3 886,66 EUR. Odmena Vám bude vyplatená za riadne splácanie každý rok vo výške až 108 EUR, t. j. 
dohromady u nás získate odmenu až 864 EUR.

Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch
a za predpokladu dĺžky kalendárneho roka 360 dní.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Mesačná splátka je uvedená zaokrúhlene, bez desatinných čísiel.

Navyše Parádnu pôžičku teraz získate úplne bez poplatkov.
Viac informácií na www.raiffeisen.sk/pozicka

3 000 €
LEN ZA 50 € MESAČNE
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» Kúpim škodu oktáviu, 
alebo fabiu 0905218938
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú. 
0907374235
» Kúpim motocykel jawa, 
čz. 0903416726
» KÚPIM STARE PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION AJ PO-
KAZENE DLHO ODSTAVENE 
PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04

» Hľadám do podnájmu 
ženu nad 50 rokov, Stu-
dienka.Tel. 0949306445
» Prenajmem slnečný 1,5-
izb byt v centre Ma.Tel. 
0940784789

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Vymením 1-izb byt 30 m2 
v Ma, Stupavská za byt v 
centre Ma.Tel. 0949240094
» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,- 0910539635
» Kúpim byt do 85000,- 
0910539635
» Kúpim dom do 85000,- 
0949375038

STAVBA 08

» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

» Predám rustikálny náby-
tok 2x komoda, 1x preskle-
ná vitrína, rohovú sedačku, 
konf.stolík, cena dohodou, 
Malacky.Tel. 0902567302

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám kurčatá mäso-
vé 1-týž 1,20 €/ks, 2-týž 
1,80 €/ks, 3-týž 2,40 €/
ks, živé vykŕmené 2,50 €/
kg, zabité očistené 3,50 €/
kg, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám zmesku pre nos-
nice 40 €/q, jačmeň 28 
€/q, M. Cauner, Kostolište 
č. 152. Tel. 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám zemiaky kon-
zumné a sadbové.Tel. 
0915957746

Občianska
riadková
inzercia

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

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

1 249 €

3 299 €
1
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JARNÁ AKCIA

V roku 2021 na území Slovenskej 
republiky vzniklo v odvetví lesného 
hospodárstva 101  lesných požiarov 
so spôsobenou škodou 205 940 €. Pri 
týchto požiaroch nebola zranená ani 
usmrtená žiadna osoba.

V porovnaní s rokom 2020 došlo pri 
lesných požiaroch k zníženiu počtu po-
žiarov o 120 prípadov (v roku 2020 bolo 
zaevidovaných 221 požiarov v lesnom 
hospodárstve). V porovnaní s rokom 
2020, kedy bola evidovaná škoda 574 
550 €, prišlo k zníženiu spôsobených 
priamych škôd v roku 2021 o 368 610 €.

V odvetví lesného hospodárstva 
vznikli v roku 2021 v okrese Malacky 
celkom 3 požiare, pri ktorých bola spô-
sobená škoda vo výške 975 €. V porov-
naní s rovnakým obdobím roku 2020 
vzniklo celkovo o 3 požiare menej a 
výška škody bola nižšia o 575 €.

Požiare, ktoré vznikli v roku 2021: v 
1 prípade bol požiar zaznamenaný v 
zmiešanom poraste, 1 prípad v lesných 
porastoch ihličnatých nad 10 rokov a v 
1 prípade v listnatom poraste.

V uvedených troch požiaroch boli 
stanovené príčiny vzniku požiarov 
nasledovne - 2x úmyselné zapálenie 
neznámou osobou, 1x fajčenie.

Charakteristickým znakom jarného 
obdobia je zvýšené nebezpečenstvo 
vzniku požiarov v prírodnom prostre-
dí. Zvýšený výskyt požiarov v prírod-
nom prostredí je spôsobený hlavne čin-
nosťou občanov, najmä pri spaľovaní 
suchej trávy, lístia, konárov orezaných 
stromov a kríkov. Nemalý počet požia-
rov je spôsobený práve neopatrnosťou 
pri zakladaní ohňov priamo v lese ale-
bo v jeho ochrannom pásme (50 m od 
hranice lesného pozemku). 

Málokto si však uvedomuje, že aj 
taká činnosť ako je spaľovanie, môže 
mať neblahé následky. Oheň sa na 
otvorenom priestranstve môže veľmi 
rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak 
škody na životoch, majetku, životnom 
prostredí.

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri 
plošnom vypaľovaní suchých porastov, 
napriek tomu, že vypaľovanie suchej 
trávy a iných porastov je zákonom o 
ochrane pred požiarmi zakázané. Kaž-
doročne však sú zaznamenané požiare 
lesných porastov spôsobené práve tou-
to činnosťou.

Lesné požiare v mnohých prípadoch 
začínajú horením pôdneho pokrytia a 
postupným šírením plameňa. Keď za-
čne horieť les, väčšinou je už neskoro. 
Navyše požiare v lesoch sa následkom 
vetra alebo vzdušných prúdov môžu 
preniesť aj na veľké vzdialenosti. 

Likvidácia takto vzniknutých po-
žiarov je veľmi náročná, vyžaduje si 
nasadenie veľkého počtu hasičov a 

hasičskej techniky. Obnovenie funkcie 
lesných porastov zničených požiarom 
môže trvať aj niekoľko rokov. 

  
S cieľom predchádzať vzniku požia-

rov v prírodnom prostredí žiadame ob-
čanov, aby dodržiavali zákaz vypaľo-
vania porastov bylín, kríkov a stromov.

Pri pobyte v lese a v prírode dodržia-
vajte najmä tieto pravidlá:

- oheň je možné zakladať iba na vy-
hradenom mieste, ktoré je na to určené,

- oheň môžu zakladať len  dospelé 
osoby, 

- počas dlhotrvajúceho sucha, pri 
silnejšom vetre je zakázané zakladať 
oheň v prírode,

- ohnisko musí byť izolované od 
okolitých ľahko zápalných látok, oblo-
žením kameňmi, obsypaním pieskom, 
vyhĺbením zeminy,

- pri zakladaní väčších vatier, je 
vhodné ohnisko oddeliť pruhom širo-
kým až 1 m, ktorý je zbavený všetkých 
horľavých látok,

- ohnisko musí byť vzdialené od 
okraja lesa najmenej 50 m,

-ohnisko je vhodné umiestniť v blíz-
kosti vodného zdroja,

- oheň nezakladajte pod konármi 
stromov, na koreňoch stromov, na su-
chom lístí, lesnej hrabanke, v blízkosti 
suchej trávy alebo mladého porastu,

- do ohňa nevhadzujte výbušné ma-
teriály, neroznášajte oheň ho po okolí,

- ohnisko nikdy nenechávajte bez 
dozoru, dozor musí vykonávať výlučne 
dospelá osoba, deti pri ohnisku nesmú 
zostať bez dozoru dospelej osoby,

- pred odchodom ohnisko dôkladne 
uhaste poliatím vodou alebo zasypa-
ním zeminou,  skontrolujte stav ohnis-
ka, pahreba nesmie obsahovať žeravé 
uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať, 
z ohniska sa nesmie dymiť, popol a 
pôda pod ohniskom musí byť chladná,

- je potrebné byť na eventuálny po-
žiar pripravený: voda, plachta na hase-
nie, piesok a pod., 

- ak sa vám oheň nepodarí uhasiť 
bezodkladne privolajte hasičskú jed-
notku - linka tiesňového volania č. 150, 
112,

- v prípade vyzvania poskytnite pri 
hasení osobnú pomoc,

- v lese nezahadzujte sklenené veci, 
ohorky z cigariet.

V prípade zistenia porušenia usta-
novení § 14 zákona o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov 
môže okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru fyzickej osobe ulo-
žiť v blokovom konaní pokutu do výšky 
100 € a v správnom konaní až do výšky 
331 €.

Veríme, že svojím zodpovedným ko-
naním prispejete k zamedzeniu vzniku 
požiarov a tým aj k zníženiu škôd na 
lesných a iných porastoch.

Chráňme si  lesy pred požiarmi

» Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru

v Malackách
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ZHORŠIL SA VÁM ZRAK?
MÁTE OKULIARE, ALE NIE JE TO ONO?

*
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU

• -10% PRE SENIOROV A ZŤP

• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

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

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

6
3
-0
0
3

Bocán s.r.o., 

AKCIA apríl 2022

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVY až do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certifikát

0910 902 635•0905 323 022
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» Predám brojlerové kurča-
tá týždňové aj dvojtýždňo-
vé.Tel. 0905835768
» Predám šteňatá jazve-
číka, čínske kačice biele a 
kamerunské kozičky, cena 
dohodou.Tel. 0917466935

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožitnos-
ti. Hodiny, mince, mažiare a 
pod.Tel. 0903818122
» Kúpim rôzne starožitnos-
ti, mince, staré hodiny, rá-
dio.0903765606

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám kompresoro-
vú hadicu 60 m dlhú.Tel. 
0911393881

RÔZNE - INÉ 14

» KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA 
0903 410 553

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

» Hľadám kamarátku 
od 40 do 50 rokov.Tel. 
0915204433

» HLADAM UPRIMNEHO 
PRIATELA NA VAZNY VZTAH. 
MAM 55R TEL.0904074193
» SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0940642703

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane..

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

4
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 roletky deň a noc · okná · dvere  

zasklenie balkónov · zimné záhrady

POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

 alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné !

na látkové roletky, 
interiér. žalúzie a siete   AKCIA-   20% zľava 
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Obec Borinka, Borinka 110, 90032 Borinka

vyhlasuje
v zmysle § 281 a ďalších ustanovení zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na 
prenájom priestorov - potravín vo vlastníctve 

obce Borinka v k. ú. Borinka. Nájom 
nehnuteľnosti sa uskutočňuje v zmysle § 663 

a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného  
zákonníka v znení neskorších predpisov,  

VZN 2/2021 O ZÁSADÁCH HOSPODÁRENIA 
S MAJETKOM OBCE BORINKA

Podmienky súťaže nájdete na 
https://www.obecborinka.sk/files/

verejne-obstaravanie/vos---potraviny/

vos---potraviny.pdf
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KLIMATIZÁCIE

www . k l i m a t i z a c i a . i n f o

0905 744 062 | info@klimatizacia.info

predaj   montáž   servis

aj na splátky

  
www.palivalanzhot.skwww.palivalanzhot.sk
Tel: +420 733 712 755

HNEDÉ UHLIEHNEDÉ UHLIE
BALENÉ BALENÉ 

Orech 1 (20-40 mm), Orech 2 (10-25 mm) 

25 kg
 balenie
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15. apríla 2019  
zachvátil katedrálu Notre-Dame vo fran-
cúzskom Paríži požiar.

17. apríla 1521   
bol Martin Luther exkomunikovaný.
 

Výročia a udalosti

Chcete si
podať
inzerát?
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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora o2 a 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 no-
vinách, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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IKEA Industry o.z. Boards v Malackách

hľadá skúseného kandidáta na pozíciu 

MECHANIK
Mechanik zabezpečuje kvalitné prevedenie údržby a opráv
zverených strojov a zariadení, diagnostikovanie porúch strojov,
zariadení a výrobných liniek a pravidelnú kontrolu linky počas
prevádzky. Nástup možný ihneď. Zváračský preukaz je
podmienkou. 
• Práca na 1 zmenu (7.00–15.30 h): základná mzda od 6,68 €/h

   brutto + dochádzkový bonus + príspevok na dopravu

Ak Vás pozícia zaujala, pošlite nám svoj životopis na e-mail:
eva.blazickova@inter.ikea.com

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

Le t ná ú d r ž ba c ie st a komu n i k ác i í v BA 
0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ 
“

C” Priemerná mzda 1.250,- € brutto

• VODIČ 
”

T” Priemerná mzda 1.100,- € brutto

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

v Malackách (Kaufland) Mzda: 4,379 €/h. brutto

v Malackách (Billa) Mzda: 3,713 €/h. brutto

POS nutný. Nástup ihneď. 
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Stupave (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 3,80€/h. netto
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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ELEKTRO-RÁC s.r.o. hľadá do TPP elektrikára
s platnou vyhláškou a vod. preukazom sk. B, min. prax 5 rokov
v obore, nástupný plat brutto 1450 €.  • Tel.: 0903 533 472

Navliekanie    800 EUR

Lisovanie    900 EUR

Lepenie    900 EUR

Brúsenie    900 EUR
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Time Bicycles Europe a.s., Továrenská 38, Gajar y
slovakia@timebicycles.com

TIME je celosvetová značka cyklistiky.

Prijmeme do nášho kolektívu

VÝROBNÝCH OPERÁTOROV
nepásovej výroby

na výrobu karbónových rámov:
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Spoločnosť aktívna vo vodnom
hospodárstve hľadá

do trvalého pracovného pomeru:

Kontakt: 0915 973 529

Požiadavky: vodičský preukaz skupiny B,

stredoškolské vzdelanie elektrotechnického

smeru. Nástupná mzda: 1100-1300 EUR brutto.

SERVISNÝ TECHNIK

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci

DPH

FO typ A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20-týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 € 549 €

769 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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KOLAGÉN S KYSELINOU
HYALURÓNOVOU

Krása
a mladosť

JÓDOVÉ
TABLETKY
150 mcg

,6035  s DPH
EUR

,2010  s DPH
EUR

Objednávky  a ďalšie produkty na:

alebo na tel.:
www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)

0904 552 345

Ako efektívne posilniť imunitu ?
Sme v období, kedy sa veľa z nás zamýšľa 

nad svojou imunitou. Dôvodov je viacero: 
na záver zimy a na začiatku jari sme ešte 
nezačali prijímať také množstvo vitamínov 
a minerálov, ako tomu bude v lete, keď je 
oveľa viac sezónneho ovocia a zeleniny. 
Významnú úlohu hrá končiaca epidémia 
COVID-19, ktorú značná časť obyvateľstva 
prekonala alebo práve prekonáva. A stále 
netrávime toľko času pohybom na čer-
stvom vzduchu, ako tomu bude, keď sa 
oteplí.

Najlepší recept ako podporiť imunitu je jesť 
veľa ovocia, zeleniny, vyvážená strava a do-
statok pohybu na čerstvom vzduchu. Ak to 
však nie je postačujúce, imunitu je vhodné 
podporiť aj doplnkami stravy. Hitom posled-
ného obdobia je však nová, účinnejšia forma 
– vitamíny a minerály v lipozomálnej forme.

 
Čo je lipozomálna forma?

Predpona „lipo“ znamená tuk a práve tuk 
tu hrá významnú úlohu. Pri lipozomálnej 
forme sa potrebné minerály a vitamíny na 
mikroúrovni obaľujú do maličkých čiasto-
čiek tuku. Táto forma je telu prirodzená a 
zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale pre-
dovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. To 
vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti príjmu 
vitamínov a minerálov podávaných práve v 
tejto forme. Štúdie hovoria až o 90% vstreba-
teľnosti. Tuky, do ktorých sa potrebné látky 
obaľujú sú pripravené z prírodných fosfolipi-
dov, sú biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôznymi 
mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, či 
konzumujeme. Naše biele krvinky tieto látky 
neustále odhaľujú, napádajú, neutralizujú a 
premieňajú na netoxický odpad, ktorý z tela 
vylúčime. A práve vitamín C a zinok patria 
medzi najdôležitejšie látky, ktoré biele krvin-
ky potrebujú na svoje správne fungovanie. 
Ich nedostatok sa prejavuje zvýšeným sklo-
nom k tvorbe zápalov a infekcií. 

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
toho má vitamín C veľa ďalších funkcií: 
zlepšuje a urýchľuje hojenie rán, podporuje 
tvorbu kolagénu, prispieva k antioxidácii or-
ganizmu, skracuje dĺžku trvania a zmierňuje 
príznaky nachladnutia, má ochranný efekt 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 

zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok v 
kombinácii s vitamínom C nielen prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systé-
mu, ale podieľa sa aj na regenerácii metabo-
lizmu, zlepšuje správne fungovanie nervové-
ho systému, podporuje rast vlasov a nechtov, 
pomáha bojovať proti akné a podporuje krv-
ný obeh.

Možno sa predávkovať?

Pri každom doplnku stravy je potrebné 
myslieť na dávkovanie. Doporučený príjem 
zinku u dospelého človeka je 10 mg denne, 
závisí však od viacerých faktorov. Viac by to 
malo byť u tehotných a dojčiacich žien, ale 
napríklad aj u ľudí s vyšším podielom stravy 
z obilnín. Maximálna dávka, ktorú sa neod-
porúča prekračovať je 25 mg denne. Pri zinku 
je možné predávkovanie, ktoré sa najčastej-
šie prejavuje nevoľnosťou. Tento účinok je 
tak silný, že vysoké dávky zinku sa používajú 
v látkach na vyvolanie zvracania. K nevoľ-
nosti sa pri predávkovaní pridružujú bolesti 
žalúdka a hnačky, prípadne pocity pripomí-
najúce chrípku ako horúčka, zimnica, únava 
a bolesti hlavy.

Pri vitamíne C je odporúčaná denná dáv-
ka u dospelého 80—100 mg. O polovicu až 
dvojnásobne viac by mali prijímať fajčiari. 
Maximálna denná dávka je 2000 mg. Vitamí-
nom C sa nemožno predávkovať, pretože pre-
bytočný vitamín C telo vylúči. Pri dlhodobo 
nadmerných dávkach však dochádza k zvý-
šenej záťaži obličiek a preto sa neodporúča.  
                                                                            » red.
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Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY

Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec

Tel.: 02/4592 3392, 0903 922 222

Ubytovanie vieme zabezpečiť

Mzda: 1 300 € + prémie / výkon

 strojníka pásovej píly - mebor 
 strojníka rámovej píly - gáter
 pomocný robotníka do drevovýroby
 údržbár - zvárač
   (nutný zváračský preukaz)
 

8
8
-0
0
2
0

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 

navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1


