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V posledných rokoch sa smartfó-
ny udomácnili v našich životoch a 
máme ich neustále na dosah. Sme 
vždy a kdekoľvek online. Mnohí 
sa aj vďaka nim čoraz viac pripú-
tavajú k sociálnym sieťam a život 
na nich dokonca uprednostňujú 
pred životom reálnym.

Keď som pred časom na terase 
kaviarne popíjala čaj, k susedné-
mu stolu si prisadol mladý pár. Obaja 
vytiahli z vreciek mobilné telefóny a 
zaujato do nich ťukali. Táto činnosť 
ich natoľko pohltila, že ani nezare-
gistrovali príchod čašníčky. Hneď 
potom, ako urobili objednávku, opäť 
sa pohrúžili do svojho virtuálneho 
sveta a zotrvali v ňom aj vtedy, keď 
im čašníčka priniesla kávu. V jednej 
ruke šálka, v druhej mobil. Občas 
sa naň dokonca aj usmiali, občas 
urobili nejakú grimasu a popri tom 
sŕkali rozvoniavajúci nápoj, nevní-
majúc jeden druhého, tobôž okolitý 
svet. Čo im však istotne neuniklo, 
boli správy či statusy na Facebooku.

Mobilné telefóny a počítače 
majú vplyv na náš každodenný 
život a či sa nám to páči, alebo nie, 
stali sa pre nás najdôležitejšími ko-

munikačnými prostriedkami. Pla-
tíme pomocou nich účty, uzatvára-
me dôležité obchody, nakupujeme, 
vzdelávame sa, vyhľadávame infor-
mácie, komunikujeme s okolitým 
svetom, sledujeme videá, zabávame 
sa. Mnohí ľudia majú na sociálnych 
sieťach dokonca viac priateľov ako 
v reálnom živote a sú, žiaľ, aj takí, 
ktorí sa od mobilov stávajú úplne 
závislými.

Pravdou je, že pokrok nezasta-
víme. Veda sa uberá vpred míľový-
mi krokmi a neustále prichádza s 
novými technológiami, ktoré nám 
skvalitňujú a uľahčujú život. Len 
mám občas strach, že nás všetky 
tie vylepšenia jedného dňa úplne 
prevalcujú. Často si kladiem otázku, 
ako nájsť rovnováhu medzi virtuál-
nym a reálnym svetom, 
ako dosiahnuť to, aby 
sme zostali v kontak-
te s modernou do-
bou a zároveň ne-
prekročili medze 
únosnosti?

Pokrok nezastavíme, ale...

» Renáta Kopáčová, redaktorka

1
0
-0
0
1
5

PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ROZVOZ ZDARMA!
PREDAJ NOSNÍC DOMINANT

KRMIVÁ

MALACKY, Kozia 46/B

0917 568 470

PREDAJ KRMÍV, SENA, SLAMY
A VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
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0908 437 079

� UPRATOVANIE 

� UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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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, ...
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ
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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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ELEKTROINŠTALÁCIE
A REVÍZIE

www.elektrabs.sk 

0903 633 586
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP
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STENY × STROPY × PODLAHY

STRECHY × PODKROVIA

ZÁKLADY

0908 873 577

STRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIE
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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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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

KOZMETICKÝ SALÓN

ODSTÚPIM zariadený

sprevádzkovaný na výhodnom
mieste v centre Malaciek

tel.: 0903 441 685
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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
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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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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

Objavte Brdárku, idylickú dedinku 
ležiacu v náručí gemerských vŕškov a 
ovocných sadov, ktorá skrýva sloven-
ský a možno aj európsky unikát. Keď sa 
nabažíte pohľadu na stovky kvitnúcich 
čerešní, môžete sa vypraviť na príjem-
nú túru na Malý a Veľký Radzim, kochať 
sa výhľadmi i obdivovať vzácnu flóru.

Obec Brdárka leží v takzvanej slneč-
nej pasci, vďaka čomu tu aj v nadmorskej 
výške 600 metrov rastie približne 4000 
čerešňových stromov minimálne 50-tich 
rôznych odrôd. Keď na konci apríla za-
kvitnú, stávajú sa najfotografovanejším 
miestom na Gemeri. Romantické potulky 
pomedzi tieto bielo kvitnúce stromy dáva-
jú návštevníkom pocit prechádzky rajskou 
záhradou. Popri čerešniach tu nájdete aj 
približne 2000 stromov hrušiek, jabloní a 
vlašských orechov rôznych odrôd.

Podniknite túru na dvojvrchol Malý a 
Veľký Radzim - V dedine i v okolí vyvie-
rajú pramene kvalitnej pitnej vody, ktorú 
si určite nezabudnite nabrať do zásoby 
pred túrou na dominantu obce i okolia - 
dvojvrchol Malý a Velký Radzim (991 m 
n.m.). Obzvlášť obľúbené je jedno z jeho 
vyhliadkových miest, známe ako Vdovčí-
kovo kreslo. Kreslo doslova, sťaby vápen-
cový trón, do ktorého sa môžete pohodlne 
usadiť a vychutnávať si výhľady až na 70 
km vzdialené Bukové hory v Maďarsku, 
alebo na viac ako 300 metrov hlboko uču-
penú Brdárku. Z vyhliadkových miest se-

vernej strany Radzima možno za dobrého 
počasia zhliadnuť Kráľovu hoľu i vrcholky 
Vysokých Tatier.

Východiskovým bodom túry na Ra-
dzim je obec Brdárka. Trasu tam aj späť s 
dĺžkou 4 km zvládnete za 2 hodiny.

Objavte vzácnu flóru - Poloha a prírodné 
podmienky lokality sa zaslúžili o vznik 
a zachovanie osobitej vzácnej flóry. Mož-
no tu vidieť kriticky ohrozený, zákonom 
chránený endemit - Jazyčník sivý (Ligula-
ria glauca), ktorý nenájdete nikde inde v 
strednej Európe, ale tiež karpatský suben-
demit Prilbicu moldavskú (Aconitum mol-
davicum). Pozorné oko zazrie aj Kyjanôčku 
zelenú (Buxbaumia viridis), nenápadný 
mach, ktorý patrí medzi druhy európskeho 
významu a pokladá sa za indikátor konti-
nuity prírodného lesa a pralesa, ktorý tu 
má rozlohu temer 39 hektárov. Na južných 
skalnatých svahoch sa vyskytujú mnohé 
teplomilné druhy, ktoré tu v rámci Sloven-
ska dosahujú svoje výškové maximum.

Brdárka – rajská záhrada Gemera

» ren

Zdroj informácií a foto OOCR Gemer

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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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

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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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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Reforma ochrany prírody prináša 
jednotnú správu štátnych pozem-
kov v národných parkoch pod jed-
nou strechou a deväť národných 
parkov zároveň získalo právnu sub-
jektivitu. Ide o Tatranský národný 
park, Národný park Nízke Tatry, Ná-
rodný park Slovenský raj, Národný 
park Muránska planina, Národný 
park Malá Fatra, Národný park Veľ-
ká Fatra, Národný park Poloniny, 
Národný park Slovenský kras a Pie-
ninský národný park.

Správy tak začínajú spravovať 
štátne pozemky v národných parkoch 
a s tým súvisiaci hnuteľný i nehnuteľný 
majetok, lesníkov a ďalších zamest-
nancov, ktorí prešli v rámci delimitácie 
z organizácií v zriaďovateľskej a za-
kladateľskej pôsobnosti Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR pod rezort životného prostredia. 
„Sme na začiatku dlhej cesty, ktorá 
pomôže slovenskej prírode a ľuďom v 
regiónoch. Našou snahou bude zlepšiť 
národné parky, ich vnímanie medzi 
verejnosťou a nastaviť fungovanie tak, 
aby sa podporovalo základné poslanie 
– ochraňovanie prírody a krajiny, ale 
zároveň umožniť ľuďom prírodu zažiť,“ 
vysvetlil riaditeľ odboru správy národ-
ných parkov MŽP Matej Dobšovič.

Zásadne sa mení spôsob hospo-

dárenia v národných parkoch, pri-
čom prioritou je zastaviť úbytok lesov, 
biodiverzity, podporovať udržateľné 
hospodárenie v lesoch národných par-
kov a menej zásahov.

Do troch mesiacov od zriadenia 
správy parku bude pri správach ná-
rodných parkov zriadený poradný, od-
borný, konzultačný a iniciačný orgán 
– Rada národného parku. Zastúpenie 
v rade budú mať samosprávy, miestni 
podnikatelia, vedci a ďalší zástupcovia 
odbornej verejnosti, či záujmové zdru-
ženia, pôsobiace na území národných 
parkov.

Ďalšie štátne pozemky na území 
národných parkov v 3. stupni ochra-
ny sa presunú pod správu národných 
parkov po prijatí zonácie, ktorú chystá 
rezort životného prostredia.

Národné parky 
začínajú slúžiť prírode

» ren
Ilustračné foto. zdroj pixabay
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Dňa 3. 4. 2022 
uplynulo 45 
rokov, čo nás 
opustil náš 
m i l o v a n ý 
otec, dedo a 
pradedo Ralbovský Ján zo 
Sološnice. S úctou a večnou 
spomienkou spomínajú 
dcéra Eva a vnuci Marcel a 
Patrik. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomien-
ku.

Dňa 11. 4. 
2022 sme si 
pripomenuli 
10. smut-
né výročie, 
čo nás na-
vždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, svat 
a kamarát Ivan Chvála z 
Kuchyne. S láskou spomí-
najú manželka, synovia, 
nevesty, vnuci a vnučky. 

To, že sa 
rana zahojí 
je len klam-
né zdanie, 
v srdci nám 
bolesť zostá-
va a tiché spomínanie. Dňa 
17. 4. 2022 si pripomíname 
12. výročie úmrtia Milana 
Holiča zo Sološnice. S lás-
kou spomínajú manželka, 
syn a dcéra s rodinami.

Dňa 22. 4. 
2022 si pri-
p o m í n a m e 
10. výročie 
úmrtia náš-
ho otca, 
deda Emila Illého z Ma-
laciek. S láskou a úctou 
spomína syn Vladimír s 
manželkou Mirkou a dcérou 
Nikolkou.

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. Tel. 0911615665 

AUTO-MOTO - INÉ 02
» Kúpim Škodu Oktáviu, ale-
bo Fabiu.Tel. 0905218938
» Kúpim motocykel Jawa, 
čz. 0903818122

BYTY - PREDAJ 03

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem slnečný 1,5-
izb byt v centre Ma.Tel. 
0940784789

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 
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Dňa 19. 4. 2022 si
pripomíname 8 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka,
mamička, sestra, 
švagriná, teta, babka

ANNA KUROVÁ 
rod. Hollá z Gajar. 
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Odišla si tmou,
ticho so svojou bolesťou,
nebolo Ti dopriate s nami byť,
nebolo lieku, aby si mohla žiť...

S láskou spomínajú manžel Augustín,
deti Augustín, Katarína a Michal s rodinami.

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

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 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

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.
Tel. 0903410553
» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú. 
0907374235
» Kúpim rôzne starožit-
nosti: hodiny, mince, rádio. 
0903765606

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

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

Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 
bronz

13,00 €/m2 s DPH

Ultralight 2/10
číra 

10,57 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk

-25%

-30%
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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
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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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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH

Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme

  
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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0907 721 667, Malacky

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

CHUDÍK - 

0908 979 469

INZERCIA

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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

Púpava lekárska ( Taraxacum of-
ficinale ) rastie všade, nájdeme ju 
na lúkach, medziach a takmer v 
každej záhrade. Mnohí však mož-
no netušia, že sa môže pochváliť 
množstvom liečivých a priaznivých 
účinkov na naše zdravie. Využiť mô-
žeme jej kvety, listy aj koreň.

Liečivé účinky - Púpava má veľa 
priaznivých účinkov na náš organiz-
mus, pričom jedlá je celá rastlina. Jej 
listy obsahujú vitamín C, vitamíny sku-
piny B a tiež provitamín A, rovnako aj 
množstvo minerálov – draslík, sodík, 
hliník, meď, železo, vápnik, kremík, 
síru a fosfor. Púpava má močopudné 
účinky, podporuje tvorbu žlče a žalú-
dočnej kyseliny a pomáha upravovať 
trávenie. Povzbudzuje činnosť pečene, 
žlčníka, obličiek a čriev, podporuje 
rast červených krviniek, znižuje krvný 
tlak. V ľudovom liečiteľstve sa púpava 
využíva pri liečbe močových kameňov, 
cukrovky, lymfatických uzlín ako aj pri 
chronickej únave.

Zber - Z púpavy môžeme využiť kve-
ty, listy aj koreň. Listy a kvety zbierame 
na čistých lúkach, ďalej od komuniká-
cií, najlepšie po daždi. Koreň zbierame 
zväčša na jeseň, pričom ideálne sú na 

to mesiace október a november, pretože 
práve v tom čase sú korene rastliny veľ-
mi bohaté na liečivé látky.

Použitie - Z kvetov púpavy si môže-
me pripraviť púpavový med, ktorý sa 
užíva ako prevencia najmä v chrípko-
vom období, ale aj pri liečbe ochorení 
dýchacích ciest. Mladé čerstvé listy si 
môžeme pridávať do šalátov a obohatiť 
ich tak o cenné vitamíny. Púpavový čaj 
z koreňa rastliny zasa pomáha pri trá-
viacich ťažkostiach, ale aj reume, dne a 
problémoch s kĺbmi.

Pozor! - Púpava nie je vhodná pre 
ľudí, ktorí trpia vážnymi ťažkosťami 
obličiek, žlčníkovými kameňmi, ob-
štrukciou žlčových ciest či žalúdočný-
mi vredmi. Ak nie ste si istí, poraďte sa 
o jej použití s lekárom.

Púpava lekárska

» ren
Púpava lekárska. zdroj foto pixel2013 pixabay
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0902 272 708

Vykonávame rôzne
rekonštrukcie

domov a izolácie
plochých striech
a omnoho viac

za prijateľné ceny
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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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ŠPECIÁLNE CENY
NA CELÝ SORTIMENT

26. – 27. 4. 2022 ∙ PREDVÁDZANIE NÁRADIA26.

SADA
DT70705

13,95

KOTÚČE
DT3507

7,95

SADA
DT70730

19,95

DCF899P2

2 x 18 V

5,0 Ah

950 Nm

369,95

DW088CG

zelený lúč 164,95

DCF892P2

2 x 18 V

5,0 Ah

813 Nm

339,95

DCF922P2

2 x 18 V

5,0 Ah

406 Nm

299,95

DCD708P2

2 x 18 V

5,0 Ah

65 Nm

259,95DCF887P2

2 x 18 V

5,0 Ah

205 Nm

239,95

DCD790D2

2 x 18 V

2,0 Ah

60 Nm

189,95

DWE490

230 mm

2000 W

109,95

DWE4117

125 mm

950 W

57,95

DCD708D2

2 x 18 V

2,0 Ah

65 Nm

169,95

DCD703L2T

2 x 12 V

3,0 Ah

4 typy
sklučovadiel

279,95

DCK2080P2T

2 x 18 V

5,0 Ah

459,95

DCG409NT

125 mm 195,95

DCG089D1G

3 x 360°

zelený lúč

519,95
zelený lúč 16

DCD796
+

DCG405

SÚČASŤOU PREDVÁDZACÍCH DNÍ BUDÚ AJ UKÁŽKY LESNEJ A ZÁHRADNEJ TECHNIKY                                  A 
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MALACKY, BREZOVÁ 2 (časť Padzelek)
tel./fax: 034 / 772 68 54, 0911 914 813

e-mail: predajna@metiron.sk
Po - Pia: 7:00 - 17:00 h, So: 7:30 - 12:00 hKVALITA PRE REMESELNÍKOV

www.metiron.sk

NAKÚP DeWALT,
VYHRAJ DeWALT
Nakupujte stroje
a príslušenstvo
DeWALT a za 
každých 20 EUR
získate 1 lístok
do tomboly
s cenami v hodnote
cca 1000 EUR.

HLAVNÁ VÝHRA
v hodnote

189,95 EUR

A ĎALŠIE HODNOTNÉ CENY

Akcia platí v dňoch

Žrebovanie prebehne

26. – 27. 4. 2022

27. 4. 2022
o 16.00 h

,95

,95

,95

,95

DCH133NT

2,6 J 179,95

D25144KP

3,0 J

900 W

209,95

D25033

2,0 J

710 W

119,95

DWE398

osadený plátok DT2976
na tehly do hustoty 20

449,95

DCM565P1

18 V

5,0 Ah

30 cm

299,95

DWE7492 + DWE74911
799,95

DWD241

1800 W

3 rýchlosti

219,95

DWE560

1350 W

65 mm

139,95

DWE349

650 W 115,95

DWS780 + DE7023
979,95

DWE315KT

300 W

sada
príslušenstva

165,95

ý lúč 16

                                  A KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV

AKU
SKRUTKOVAČ
DCD790D2

TOMBOLA
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Aktuálna novela zákona o azyle 
okrem iného upravuje aj poskyto-
vanie príspevku za ubytovanie osôb 
s udeleným štatútom dočasného 
útočiska. Tento príspevok budú 
ubytovateľom vyplácať samosprávy 
z prostriedkov poukázaných z mi-
nisterstva vnútra.

Výška príspevku za ubytovanie 
sa bude vyplácať v závislosti od veku 
ubytovaných osôb, pričom za maloleté 
osoby do 15 rokov bude tento príspevok 
vyplácaný v polovičnej výške.
Príspevok sa poskytuje vo výške:
-7 eur za jednu noc ubytovania odíden-
ca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕši-
la vek 15 rokov, 
-3,50 eura za jednu noc ubytovania od-
ídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá 
nedovŕšila vek 15 rokov. 

Na príspevok za ubytovanie majú 
nárok osoby a subjekty, ktoré nepo-
skytujú ubytovanie na základe živnos-
tenského oprávnenia:
-vlastníci bytov a rodinných domov, 
-takzvané ubytovacie zariadenia ur-
čené na krátkodobé ubytovanie / pod-
mienkou je, že ide o nepodnikateľské 
subjekty/, 
-obce a vyššie územné celky / ak uby-
tovanie poskytnú bezodplatne priamo 
alebo prostredníctvom svojej rozpoč-
tovej alebo príspevkovej organizácie /. 

Podmienky získania príspevku 
za ubytovanie - základnou podmien-
kou pre získanie príspevku je uzavretie 
zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi 
majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. 
„Musí ísť o osobu odídenca, teda o oso-
bu so štatútom dočasného útočiska. 
Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s 
odídencom zmluvu predloží obci. Obci 
zároveň po skončení každého kalen-
dárneho mesiaca predloží výkaz o poč-
te nocí, v ktorých skutočne poskytoval 
odídencovi ubytovanie,“ upozorňuje 
rezort vnútra.

Príspevok bude oprávnenej osobe 
vyplácať obec - na účet v banke alebo 
v hotovosti. K výplate finančných pro-
striedkov prenajímateľovi dôjde až po 
tom, ako obec tieto finančné prostried-
ky dostane od ministerstva vnútra.

Príspevok za ubytovanie 
utečencov pre občanov

» ren
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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

OKULIARE

OD

ŠTEFÁNIKOVA 514

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0918 237 833     WWW.DROPTIC.SK   
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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
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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
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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.

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 1.350,- € brutto

• VODIČ 
”

B” Priemerná mzda 1.200,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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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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• 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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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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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

• máme stále ponuky aj pre mužov!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
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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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