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0908 437 079

� UPRATOVANIE 

� UMÝVANIE OKIEN 

ING. KUBAŠKA
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0904 832 593
www.taznezariadenie.eu

ŤAŽNÉ
ZARIADENIA

Montáž
aj u zákazníka
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STENY × STROPY × PODLAHY

STRECHY × PODKROVIA

ZÁKLADY

0908 873 577

STRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIESTRIEKANIE PUR IZOLÁCIE
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE

0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE

NON STOP

Druhá májová nedeľa patrí už 
tradične mamám, matkám, ma-
mulienkam, mamičkám. Tento 
sviatok je oslavou materstva, kto-
rý slávia ľudia po celom svete a 
zároveň je výbornou príležitosťou 
poďakovať mamičkám za všetko, 
čo pre nás robia.

Mama nás sprevádza po celý 
život. Je to ona, ktorá nás nosila pod 
srdcom, ktorá nás s láskou objala pri 
príchode na svet, prebdela nejednu 
noc pri našej postieľke, stála pri na-
šich prvých krôčikoch, pofúkala veľa 
boliestok, zovrela nás v náručí, keď 
nám bolo ťažko.

Mama je slovo, ktoré sme vyslo-
vili ako prvé. Je to ona, ktorá nás učí 
tajomstvám života. Teší sa z našich 
úspechov, slávi naše víťazstvá a po-
drží nás, keď prekonávame ťažké ži-
votné skúšky, krízy či neúspechy.

Mama stojí pri nás, aj keď stráca-
me pevnú pôdu pod nohami a stojí 
pri nás aj vtedy, keď zablúdime, aby 
nám pomohla nájsť opäť tú správnu 
cestu. Je to ona, ktorá nám dôveru-
je, keď nad nami už možno iní lámu 

palicu, ktorá nás miluje, aj keď všetci 
ostatní sa nám obrátili chrbtom.

Nezabudnime na Deň matiek a 
nájdime si čas porozprávať sa s našou 
mamou, navštíviť ju, zatelefonovať, 
alebo napísať pekný list, prípadne 
pohľadnicu, podarovať kvety či ne-
jakú milú drobnosť a vyjadriť našu 
vďaku.

Za seba by som nám, všetkým 
mamám, rada zaželala, aby sme 
na seba nemali prehnané nároky a 
nenakladali si na plecia viac, ako 
unesieme a podelili sa o povinnosti 
s ostatnými. Naše deti nás budú mi-
lovať, aj keď nebude doma vždy per-
fektne upratané, nebude na stole kaž-
dý deň teplá večera a bielizeň nebude 
v skrini uložená podľa 
šablóny. Budú nás mi-
lovať pre lásku, kto-
rú im dávame a pre 
prekrásne chvíle, 
ktoré spolu preží-
vame. Budú nás 
milovať pre našu 
jedinečnosť, pre 
to, aké sme.

Mama je len jedna

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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• sieťky proti
hmyzu od 17 €

• žalúzie od 17 €
0902 899 431  

www.sietky.wbl.sk

VÝROBA A PREDAJ

1
0
-0
0
0
4

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!

POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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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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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIETEPOVANIE

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

HĹBKOVÉHĹBKOVÉHĹBKOVÉ

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

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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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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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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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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Info: 0911 999 862, e-mail: j.imris@jsb.sk

Rosmarinus officinalis, v preklade 
„morská rosa“ pochádza z oblastí 
južnej Európy a je ďalšou z byliniek, 
ktorú môžete pestovať aj vo svojej 
bylinkovej záhrade. Keďže nie je 
príliš náročný na pestovanie, dariť 
sa mu bude aj v kvetináči na balkó-
ne či terase.

Rozmarín lekársky je vždyzelený 
poloker a dorastá do výšky 40 až 200 
cm. Ide o trvalku, ktorá obľubuje slneč-
né stanovište a suchšie pôdy. Treba ho 
však chrániť pred mrazom. Jeho lístky 
môžeme zberať počas celého roka. Pre 
svoju výraznú aromatickú chuť je táto 
bylinka obľúbená aj v kuchyni. Výbor-
ne ochutí pečené mäso a zeleninu a 
hodí sa aj pri príprave rýb.

Účinky na zdravie
Rozmarín obsahuje vo veľkom 

množstve éterické oleje - cineol a bor-
neol. Oba pôsobia blahodarne na ner-
vovú sústavu a na podporu dobrého 
trávenia. Bohatý je aj na flavonoidy, 
triesloviny, terpenoidy, živice, saponí-
ny a vitamín A, B6 a C. Do nášho tela 
ním doplníme tiež minerály ako man-
gán, železo, meď, vápnik a horčík. „Vy-
užíva sa na posilnenie imunitného sys-

tému a krvného obehu. Môže zvyšovať 
krvný tlak a má aj výrazné antiseptické 
a močopudné účinky“, hovorí Mgr. Bla-
žová z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava. Za zmienku 
určite stojí aj účinok spôsobený jeho 
vôňou - dokáže nabudiť naše zmysly, 
posilňuje sústredenie.

Pozor – neprežeňte to
Rozmarín je vo väčších dávkach je-

dovatý, preto je potrebné dať si pozor 
na konzumované množstvo. Aj v prípa-
de rozmarínu platí, že hoci sú bylinky 
výborným pomocníkom pri rôznych 
ochoreniach, užívať by sme ich mali s 
rozumom.

Pestujeme bylinky - Rozmarín

» ren
Rozmarín. zdroj foto HansLinde pixabay

1
6
-0
0
9
1

Hasprúnska 10, 20, 23, 50
Turistický oddiel KST v Studienke Vás pozýva na
36. ročník pochodu „Hasprúnska 10, 20, 23, 50“,
ktorý sa bude konať dňa 14.5.2022. Prezentácia je 
od 7,00 – 10,00 hod. pred pohostinstvom u Kochlíka 
v Studienke. Koniec pochodu je o 17,00 hod. na futbalovom štadióne. 
Pripravili sme pre Vás trate 10 km, 20 km, 23 km, 50 km krásnymi 
borovicovými lesmi, chránenou oblasťou v okolí Červeného rybníka a 
rieky Rudava. V cieli na Vás čaká tradične bohaté občerstvenie a 
tombola. Srdečne Vás všetkých vítame! 
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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

12. mája 1937
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo 
Westminsterskom opátstve 

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

Kúpeľňové štúdio
Zariadenie kúpeľne
od A po Z
Obklady a dlažby

Závlahové systémy | hadice na

polievanie | pračkové hadice

| WC | náhradné diely do WC

| tesnenie | filtre | radiátory |
drezy | umývadlá | sprchovacie 

kúty | sprchovacie žľaby |
sprchovacie hadice | batérie |
kúpeľnové doplnky | čerpadlá
vodoinštalatérsky materiál |
ohrievače | kotly | a iný tovar

ZAVLAŽOVACIE
SYSTÉMY
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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



SLUŽBYMALACKO
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1 249 €

3 299 €
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JARNÁ AKCIA
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Ubytovna ˇ Duby3

0908 746 049

2-lôžkové izby

vlastná kuchynka
so základným

vybavením a chladničkou

vlastná kúpeľňa

parkovanie priamo v areáli

kamerový system

odhlučnené izby

WIFI v cene

rodinná atmosféra

zdieľaná práčovňa

tichá lokalita v blízkosti
lesa

TESCO 300 m

B2B 
 výška nájmu
šitá na mieru

0908 7

vvyb

park

tic

 v
š
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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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Dňa 9. 5. 
2022 bude 
11 rokov, čo 
nás navždy 
opustila Eva 
Králová. Pri-
nášame biele ruže, majú 
biele lupienky, my sme do 
nich uložili všetky naše 
spomienky. Odišla, už nie 
je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomien-
kami. S láskou Laco a ostat-
ná rodina.

Dňa 11. 5. 
2022 uplynie 
15 rokov, čo 
nás navždy 
o p u s t i l a 
m a n ž e l k a , 
mamička, babička JUDr. 
Gabriela Žilavá zo Studien-
ky. S láskou a úctou spomí-
najú manžel, synovia Peter, 
Branislav s rodinami a os-
tatná rodina. Spomínajte s 
nami.

Dňa 11. 05. 
2022 si pri-
pomenieme 
nedožité 100 
narodeniny 
našej drahej 
mamy, babky, prababky 
Anastázie Vlkovej z Gajar. 
S láskou a úctou spomína 
syn Štefan s rodinou. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim Škodu Oktáviu, ale-
bo Fabiu.Tel. 0905218938
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kúpim doma robe-
ný traktor-starý samo-
hyb.0944963682
» 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

» Prenajmem 1-posteľovú 
izbu v Ma, cena 170 € / mes 
s energiami, len pre pánov.
Tel. 0903214187
» Poskytnem ubytovanie 

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 

v Malackách blízko centra.
Tel. 0910418101

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

» Kúpim dom do 85000,-.
Tel. 0949375038
» Kúpim byt do 85000,-.Tel. 
0910539635
» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,-.Tel. 0910539635

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 odstavčatá, od-
ber v máji, predám brojle-
rové kurčatá 1 - 3 týždňové.
Tel. 0905835768
» PREDÁM KRÁLIKA SAM-
CA 7 MESAČNÝ 20 €.Tel. 
0904177812
» Kúpim samicu novoze-
landského červeného krá-
lika do chovu.0903450315

HOBBY A ŠPORT 11

» Kúpim rôzne starožitnos-
ti. Hodiny, mince, mažiare a 
pod.Tel. 0903818122
» Predám bicykel Meri-
du pôvodný stav 50€, 
0902313813

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predám starší klavír znač-
ky Petrof.Tel. 0949502961
» Predám vystužené ak-
várium 120 x 40 x 60 
so stolíkom,cena doho-
dou.0908439618

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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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Dňa 8. mája 2022 si pripomíname

5. výročie, čo nás navždy opustila

naša drahá a milovaná

ANNA LENČOVÁ
zo Suchohradu.

Keby sa dal vrátiť čas,
dotknúť sa ťa dlaňou
a počuť Tvoj hlas.

S láskou spomína manžel Ján, dcéra Darina
s manželom, vnučky Martina a Katka.
Kto ste ju poznali, spomeňte si s nami.

1
6
-0
0
8
8

�����������
����������������

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

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

��	�����������
�

���������������������������������

����
	�����������	������������


������������������
���

1
6
-0
0
0
7

~ 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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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

9. mája 1974
bolo otvorené pražské metro 

Výročia a udalosti
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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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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

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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Ako sme už informovali na strán-
kach našich novín, do platnosti 
vstúpila v uplynulých dňoch novela 
zákona o sociálnom poistení, kto-
rá prináša viaceré dôležité zmeny. 
Tentokrát sa podrobnejšie venuje-
me ďalším z nich.

Zmeny pri úhrade 
a vyplácaní dávok

Novela sociálneho poistenia upra-
vuje aj obdobia, ktoré sa hodnotia na 
vznik nároku na materské, dôchodko-
vé dávky a dávku v nezamestnanosti. 
Po novom sa už nebudú zamestnanco-
vi započítavať obdobia, v ktorých ne-
mal vymeriavací základ. Pri posúdení 
nároku na dávku bude rozhodujúci 
reálny príjem, a teda to, či takýto za-
mestnanec má vymeriavací základ z 
ktorého sa platilo poistné.

Súčasťou úpravy sú aj zmeny pou-
kazovania (vyplácania) dávok. Krátko-
dobé dávky sociálneho poistenia (ne-
mocenské dávky, krátkodobé úrazové 
dávky, dávku garančného poistenia a 
dávku v nezamestnanosti) bude možné 
vyplácať aj na iný účet v banke, alebo v 
pobočke zahraničnej banky ako je účet 
prijímateľa, alebo jeho manžela/man-
želky. Každý žiadateľ si tak bude môcť 
určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho 
zapísať do žiadosti, pričom nebude po-
trebný súhlas majiteľa takéhoto účtu.

Zosúladenie 
československých dôchodkov

Zmena sa týka poistencov, ktorí získa-
li pred 1. januárom 1993 tzv. českosloven-
ské obdobie dôchodkového poistenia, za 
ktoré mali získať dôchodok z Českej re-
publiky. V praxi však vznikali prípady, 
kedy nárok na dôchodok takémuto po-
istencovi v Českej republike nevznikol 
(vzhľadom na prísnejšie podmienky ná-
roku ako v Slovenskej republike). Takýto 
poistenec teda dostával iba čiastkový 
dôchodok od Slovenskej republiky. Na 
základe novej právnej úpravy sa až do 
vzniku nároku na dôchodok z Českej 
republiky bude výška dôchodku zo Slo-
venskej republiky vypočítavať aj z čes-
koslovenského obdobia dôchodkového 
poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok 
na dôchodok z Českej republiky. Práv-
na úprava sa bude týkať poberateľov 
starobných, predčasných starobných aj 
invalidných dôchodkov.

Novela sociálneho poistenia 
prináša novinky

» ren

Ilustračné foto. zdroj foto martaposemuckel pixabay
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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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj 13 a 18 týždňových  kuričiek DOMINANT
8.30 - 8.45 h.

9.00 - 9.30 h.

Lozorno 10. 5.
/trhovisko/
Malacky 10. 5.
/trhovisko/
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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 

Zvykne sa hovoriť „soľ nad zlato“. 
Pravdou však je, že soľ dokáže byť 
dobrý „sluha“ ale aj zlý „pán“. Ak to 
s jej konzumáciou preháňame, ko-
ledujeme si o zdravotné problémy. 
A tak aj v tomto prípade platí staré 
- známe „menej je niekedy viac“.

Ak dodržíme odporúčané množ-
stvo, tak soľ nášmu telu prospieva. 
Väčšina ľudí však podľa správ od od-
borníkov konzumuje priveľa soli - v 
priemere ide o 9 až 12 gramov denne, čo 
je v prípade dospelých približne dvoj-
násobok odporúčaného maximálneho 
denného príjmu. Nadmerný príjem soli 
však predstavuje viaceré zdravotné ri-
ziká, okrem iného zvyšuje krvný tlak, 
zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ocho-
rení a nadmerne zaťažuje naše obličky.

Zlepšite svoje zdravie
Svetová zdravotnícka organizácia 

odhaduje, že ak by sa celosvetová 
spotreba soli znížila na odporúčanú 
úroveň, mohlo by sa tým predísť až 2,5 
miliónom úmrtí ročne.„Zníženie príj-
mu soli je pritom jedným z najefektív-
nejších krokov, ktorými sa dajú zlepšiť 
zdravotné vyhliadky jednotlivcov a aj 
celej populácie,“ píšu odborníci z Úra-
du verejného zdravotníctva SR na soci-
álnej sieti.

„Obsah soli dokážete postupne a 
účinne znižovať pomocou niekoľkých 
relatívne jednoduchých krokov,“ radia 

verejní zdravotníci. Prinášame ich od-
porúčania:
- uprednostňujte varenie čerstvých su-
rovín s nízkym obsahom soli
- skontrolujte obsah soli na etiketách 
potravín a polotovarov, ktoré zvyknete 
kupovať
- na ochutenie jedál uprednostnite by-
linky, koreniny, ocot, citrónovú šťavu, 
paradajky, cibuľu či cesnak
- namiesto sterilizovanej zeleniny v sla-
nom náleve použite čerstvú alebo mra-
zenú – ak sa aj tak rozhodnete použiť 
sterilizovanú zeleninu, aspoň ju pred 
použitím opláchnite od zvyškového 
nálevu

Náš tip:
Skúste si spočítať, koľko soli denne 

zjete bez toho, aby ste siahli po soľnič-
ke - skrytá forma soli tvorí podľa zistení 
odborníkov obvykle 75 až 85% denné-
ho príjmu.

Menej soli pre naše zdravie

» ren
Ilustračné foto. zdroj mkupiec7 pixabay
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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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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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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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

13. mája 1981  
Mehmet Ali Ağca spáchal neúspešný atentát na pápeža Jána Pav-
la II. na Námestí sv. Petra v Ríme  

Výročia a udalosti
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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH

DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0915 888 356

Bez potreby demontáže
bitumenovou lepenkou (index)
Zameranie, cenová kalkulácia, poradenstvo zdarma

za NAJLEPŠIU CENU

zľava pre

dôchodcov

garancia

15 rokov

Pod južnými svahmi Západných Tatier 
stojí Múzeum liptovskej dediny Pribyli-
na dokumentujúce ľudovú architektú-
ru Liptova. Obdivovať tam môžete go-
ticko-renesančný kaštieľ, jednotriednu 
školu s bytom učiteľa či expozíciu do-
bových úľov. V areáli pribudol aj nový 
náučný chodník s oddychovou zónou. 
Množstvo interaktívnych prvkov a za-
ujímavých informácií o prírode poteší 
najmä detského návštevníka.

Múzeum liptovskej dediny v Priby-
line sa začalo stavať v súvislosti so za-
plavením rozsiahleho územia na západ 
od Liptovského Mikuláša, pri výstavbe 
vodného diela Liptovská Mara. Z jede-
nástich zatopených obcí sem preniesli 
najvýznamnejšie kultúrne pamiatky, kto-
ré dnes tvoria základ expozície múzea. 
Pôvodné stavby boli rozobrané na mieste 
vzniku a ich vzácne časti potom previezli 
a osadili do presných kópií pôvodných ob-
jektov. Vzniklo tak najmladšie múzeum v 
prírode na Slovensku. Okrem drevených 
obytných a hospodárskych stavieb, re-
prezentujúcich typické znaky ľudového 
staviteľstva roľníckych a remeselníckych 
vrstiev, sú tam aj dva vzácne stredoveké 
kamenné objekty.

Kultúrne pamiatky 
zo zatopených obcí

K najväčším klenotom svetskej a sak-
rálnej ľudovej architektúry, ktoré môžete 
na mieste navštíviť, patria goticko-rene-

sančný kaštieľ z Parížoviec a ranogotický 
Kostol Panny Márie z Liptovskej Mary. 
Kaštieľ patrí k najstarším zemianskym 
stavbám Liptova a pri jeho prehliadke 
zaujmú viaceré architektonické detaily a 
neskorogotické nástenné maľby. Kostol 
je oveľa starší, jeho základy sú románske 
a pochádzajú pravdepodobne z 12. storo-
čia. Bol prestavaný v druhej polovici 13. 
storočia, neskôr ho rozšírili a v 17. storočí 
pristavili vežu. Zaujímavým objektom je 
aj jednotriedna škola s bytom učiteľa z Va-
laskej Dubovej a expozícia dobových úľov 
v ovocnom sade pri škole. V hornej časti 
areálu múzea sa nachádza statická expo-
zícia historickej Považskej lesnej železni-
ce, ktorá približuje technickú pamiatku 
bývalej Považskej lesnej železničky. Tá 
od začiatku 20. storočia spájala Liptovský 
Hrádok s dolinami Čierneho Váhu a slúži-
la na dopravu dreva, aj na prepravu osôb, 
predovšetkým lesných robotníkov. Počas 
hlavnej turistickej sezóny môžu vo vybra-
né dni záujemcovia podniknúť aj jazdu 
historickým vláčikom.

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

» ren

Zdroj informácií a foto Visit Liptov, Visitliptov.sk
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Bocán s.r.o., 

AKCIA máj 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

7. mája 1999 
v rámci vojny v Kosove lietadlá NATO bombardovali omylom čínsku 
ambasádu v Belehrade 

Výročia a udalosti
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SKLÁ
NAJRYCHLEJŠIE SFARBENIE NA SVETE

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK             0918 237 833            WWW.DROPTIC.SK   
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Trh nám ponúka nespočetné množ-
stvo syrov vynikajúcich chutí. Veď 
kto by už nepoznal francúzsky syr 
Camembert, holanskú Goudu, švaj-
čiarsky Emmental či najznámejšie 
talianske syry, akými sú Parmezán, 
Mozzarella či Gorgonzola. Sú syry, 
ktoré sa podávajú čerstvé, krátko 
po dokončení ich výroby, ale i také, 
ktoré zrejú niekoľko týždňov, me-
siacov dokonca aj rokov, kým sa do-
stanú na náš stôl.

Medzi čerstvé syry patria naprí-
klad tvarohy, cottage cheese, syr ri-
cotta či hrudkový syr. Tvrdé syry sú 
charakteristické tým, že musia zrieť 
najmenej 4 týždne a najviac 1 až 2 roky. 
Plesňové syry patria medzi zrejúce 
syry. Sú vyrobené z pasterizovaného 
mlieka, do ktorého sa pridávajú okrem 
kyslomliečnych kultúr i špeciálne 
ušľachtilé plesňové kultúry. Radíme 
sem syry s modrou alebo zelenou ples-
ňou vo vnútri, syry s bielou plesňou na 
povrchu ako aj syry dvojplesňové. Ďal-
šiu skupinu syrov tvoria tavené syry.

Správne skladovanie syrov
Aby sme zachovali kvalitu, chuť ale 

aj vôňu syra, mali by sme ho správne 
skladovať, a myslieť aj na to, že každý 
druh syra vyžaduje iné podmienky. 
Optimálna teplota pre uchovanie syrov 
je 8 až 12 °C. V bežných podmienkach 
je preto najlepšie skladovať ich v chlad-

ničke, pričom čerstvé mäkké syry skla-
dujte v najchladnejšej časti chladničky, 
tvrdšie môžete uložiť tam, kde je trochu 
vyššia teplota. Baliť by sme ich mali do 
papiera, ktorý im umožňuje dýchať. 
Použiť môžeme aj papierový obrúsok 
a ten následne vložiť do polouzatvore-
ného plastového vrecka. Plesňové syry 
sa odporúča skladovať v plastových ná-
dobách alebo pod pokrievkou zo skla, 
aby sme zabránili rozšíreniu plesne na 
iné potraviny. Pri dlhšom skladovaní 
syrov je dobré ich po každom vybalení 
zabaliť do nového obalu. Odborníci ne-
odporúčajú syry uchovávať v mraznič-
ke, pretože dochádza k narušeniu ich 
štruktúry, ale i zmene chute.

Viete správne skladovať syry?

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Ilustračné foto. zdroj foto VMonte13 pixabay
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

  5500%%
až do
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Navliekanie       950 EUR

Lisovanie    1000 EUR

Lepenie    1000 EUR

Brúsenie    1000 EUR
1
0
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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:

(Základ 700 EUR + BOZP a prítomnosť 175 EUR + produktivita)
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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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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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Hľadáte prácu?
Pridajte sa k nám.

Ponúkame voľné pracovné miesto
na pozíciu UPRATOVAČKA

v Autopriemyselnom parku Lozorno. Práca 
od pondelka do piatka na rannú a poobednú

zmenu. Nástupný plat je od 570 € ne	o. 
Po zapracovaní možné zvýšenie mzdy.

Doprava zabezpečená. Naše požiadavky:
pracovitosť, dochvíľnosť, zmysel pre detail.

Viac info na tel: 0918 445 908
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Zber sa vykonáva v dedinke Prottes, ktorá je 28,2 km 

vzdialená od Malaciek. Pracovná ponuka začína okolo 

15.6.2022 a končí na konci júla 2022. Pracuje sa 7 dní

v týždni, 9 hod. denne. Nemecký jazyk nie je 

podmienkou vítana je angličtina aspoň u jedného 

z partie. Platobné podmienky 9 €/hodina + preplatenie 

cestovného. V prípade záujmu a bližších informácii 

kontaktovať slovensky hovoriacu osobu na 

tel. č. 0043 676 380 6140

RAKÚSKA FIRMA BRANDL OBSTBAU 
HĽADÁ (PARTIU) 3-4 OSOBY 

NA ZBER MARHÚĽ DO RAKÚSKA
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ÈAŠNÍKA

Informácie v kancelárii hotela prípadne

na tel.è. 034/ 773 40 77

HOTEL ATRIUM
prijme na TPP

Prax v odbore nutná. Nástup ihneï.

Zmluvne dohodnutý plat

1250 EUR brutto + príplatky.
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks



POLITICKÁ INZERCIA / SPOMÍNAME, SLUŽBY MALACKO
11
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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
2
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