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14. február, teda Sviatok svätého Va-
lentína, či sviatok lásky, alebo svia-
tok všetkých zaľúbených, onedlho 
zaklope na dvere a mnohí sa už za-
mýšľajú nad tým, ako ho stráviť čo 
najpríjemnejšie či najoriginálnejšie. 
Valentínsky pozdrav, nežný kvietok, 
lahodná maškrta či romantický ve-
čer pri sviečkach, to je len zopár spô-
sobov, ktorými môžeme potešiť milo-
vanú osobu a dať jej najavo svoje city.

Sviatok svätého Valentína dorazil 
na Slovensko až krátko po nežnej revo-
lúcii z anglosaských krajín, no postupne 
sa aj u nás udomácnil. Napriek tomu, že 
ho mnohí zvykneme sláviť, nie je jedno-
duché dopracovať sa k jeho pôvodu, pre-
tože je opradený viacerými legendami.

Svätý Valentín, po ktorom dostal 
sviatok svoje označenie, bol kňazom 
v Ríme. Podľa jednej z najznámejších 
legiend vydal Cisár Claudius II. Gótsky 
v snahe vytvoriť mocnú armádu naria-
denie, ktorým zakázal zásnuby a sobá-
še mladých párov. Dôvod mal spočívať 

v tom, že podľa neho slobodní regrúti 
bojovali statočnejšie a s väčším nasa-
dením ako vojaci ženatí. Kňaz Valentín 
však porušil nariadenie cisára a naďalej 
tajne mladých ľudí sobášil. Túto jeho 
činnosť časom odhalili a kňaza najskôr 
väznili a neskôr ho údajne, keď sa od-
mietol vzdať svojej kresťanskej viery, 
popravili.

Pravdou je, že dokazovať si lásku 
by sme si mali počas celého roka, nie-
len vtedy, keď nám to predpisuje dátum 
v kalendári a už vôbec nemusí ísť o nič 
pompézne. Na druhej strane však treba 
povedať, že Sviatok svätého Valentí-
na má svoje čaro a ponúka 
nám milú príležitosť, ako 
osláviť vzájomnú lásku 
so svojimi najbližšími a 
užiť si v neutíchajúcom 
zhone každodenných 
povinností zopár 
neopakovateľných 
a vzácnych spoloč-
ných chvíľ.

Oslávme lásku

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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NOVOOTVORENÁ AMBULANCIA

0918 796 429

VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV

Malacky, Nádražná ulica 15

Vchod do

oproti
železničnej

stanici
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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

10
-0
00
2

RESCUE SK MR, s.r.o.

0915 280 199
rescue.sk.mr@gmail.com

ZDRAVOTNÍCKY DOZOR
NA KULTÚRNYCH 
A ŠPORTOVÝCH 
PODUJATIACH

KURZY PRVEJ POMOCI
PRE FIRMY, ŠKOLY, ...
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RD NA K¼ÚÈ
stavebné
práce
jadrá, ploty
dlažby

0907 199 998
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VSTAVANÉ
SKRINE

ZĽAVA -30%
0908 739 902

viktor.ondrus23@gmail.com    /          Vstavané skrine Ondrúš

montáž do 15 dní
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0905 859 679

INZERCIA

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY
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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, Marianka, 
Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, 
Láb, Lozorno, Veľké Leváre, Malé Leváre, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký 
Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, Zá-
vod, 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    34.980 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

DISTRIBÚCIA (29.680 domácností)
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Dňa 11. 2. 2023 si pripomíname 
1. výročie, čo nás navždy opustila naša 
milovaná maminka, babka, sestra, 
švagriná, teta a priateľka

HELENA ŠIŠOLÁKOVÁ
zo Závodu.

Za všetko, kým sme, 
alebo v čo dúfame,        
že budeme, 
vďačíme našej maminke.

S láskou a úctou spomína manžel a dcéry 
s rodinami. 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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• 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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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY

Bezplatná dlhová poradňa je zriade-
ná za účelom pomoci zadlženým obča-
nom pod záštitou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Zároveň plní 
úlohu prevencie vzniku zadlženia oby-
vateľstva. Cieľom BDP nie je len pomôcť 
jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť 
jeho finančnú gramotnosť a zodpoved-
nosť tak, aby zadlženiu aktívne pred-
chádzal.

Hlavnou úlohou BDP je poskyto-
vať poradenstvo právnika, ekonóma a 
psychológa. Práve vďaka týmto trom 
oblastiam je zabezpečená vzájomná 
spolupráca, ktorá je založená ako hlav-
ná myšlienka bezplatného dlhového po-
radenstva. Dlhoví poradcovia klientom 
poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria 
plán riešenia pre konkrétnu situáciu. 
Poradcovia pomôžu pochopiť situáciu, 
v ktorej sa človek nachádza, vytvoria 
analýzu dlhov a nájdu najlepšie riešenie 
ako splácať dlhy, posúdiť oprávnenosť 
záväzkov či ako sa nezadlžiť.

Cieľové skupiny: nezamestnaní (ne-
dostatok práce, nízka kvalifikácia, vyhý-
bajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcii,...), 
sociálne odkázaní (s dlhmi), zadlžení 
mladí dospelí po odchode z Centra pre 
deti a rodiny, ľudia z prostredia generač-
ne reprodukovanej chudoby, zadlžení 
dôchodcovia, zadlžení ľudia bez domo-
va, osoby v exekúcii, ľudia v psychickej 
kríze spôsobenej dlhmi, ľudia uvažujúci 
o osobnom bankrote, ľudia po osobnom 
bankrote, ľudia nezvládajúci rodinné 

hospodárenie, ľudia v dlhovej pasci 
kvôli osobnej kríze, ľudia, ktorí prišli o 
prácu a následne sa dostali do dlhovej 
špirály počas pandémie Covid-19.

Našimi klientmi sú ľudia, ktorí: v 
súčasnosti meškajú so splátkami ban-
kových úverov a pôžičiek, meškajú so 
splátkami iných než bankových pôži-
čiek, meškajú s povinnými splátkami 
(nájomné, elektrina, plyn, voda, paušá-
ly,...), dlžia zdravotnej alebo sociálnej 
poisťovni neuhradené poistné, dlžia da-
ňovej správe či obci na odvodoch a da-
niach, vymáha od nich niekto náhradu 
škody, čelia nejakej exekúcii, ak im súd 
vydal platobný rozkaz, ak sa pripravuje 
dražba ich obydlia, kvôli ich neuhra-
deným dlhom, sú im zrážané zrážky zo 
mzdy, vymáha od nich niekto dlh, ktorý 
je nepodložený zmluvou, uvažujú nad 
úverom či hypotékou, ak čelia rozvodu a 
nebolo vysporiadané BSM, ak boli kvôli 
neuhradeniu dlhu uplatnené veriteľmi 
záložné práva, ak meškajú s platením za 
bývanie, ak sú ručitelia za dlh niekoho 
iného, ak majú nedoplatky na výživ-
nom.

Nájdete nás v Malackách na Záhorác-
kej ulici č. 5940/28 (budova vedľa AFK) 
na druhom poschodí.

Objednať sa môžete telefonicky alebo 
e-mailom, tešíme sa na Vašu návštevu.
Email: bdp.ma@upsvr.gov.sk
Telefón: 0918 648 934
Web: www.pomahamedlznikom.sk

Pomáhame dlžníkom 

» red
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www.kastaplus.sk
MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY

NOVINKY V PREDAJINOVINKY V PREDAJI

DAMSKE PREDLZENE MIKINYDAMSKE PREDLZENE MIKINY
VV IIII

II
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Dielenská 14A, Malacky

0918 860 866
0907 795 106/0905 517 986

dscepanek@gmail.com
www.nabytokabazar.sk

Po-Pia 8.30-17.00, So 8.30-12.00

rozšírená ponuka stavebnej mechanizácie a náradia

Výpredaj použitého náradia za akciové ceny

• drevené lišty, laty, hranolky, dosky, prahy, škárovky
• drevotriesky, sololit, preglejka (aj vodovzdorná)
• nábytkové kovanie, úchytky, palubovky (tatran. klasik, podl.)
• porez DTDL (stavané skrine, police namieru, hranenie)

ROSNIČKA

POŽIČOVŇA

DOPRAVA, MONTÁŽ, VYNÁŠKA DOHODOU

EKOPALIVÁ
• kvalitné ekobrikety valcové (denné, nočné)
• aj tehlové z tvrdých drevín
• ekopelety Top A1 6 mm, triesky a podpaľovače 

www.nabytokabazar.sk

BAZÁR
• výpredaj širokého bazárového sortimentu

ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
• špecialný výpredaj nového tovaru:
    svietidlá - lustre, elektra a inštalačného materiálu 

Po-Pia 7:00-16:00, scepanekrent@gmail.com

Info na tel. č. 0905 857 321 
PEZINSKÁ

NÁDRAŽNÁ

DIELENSKÁ

TOVÁRENSKÁ

ŽELEZNIČNÁ
STANICA

PEPSI-COLA

DIELENSKÁ 14A
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NÁBYTOK ŠČEPÁNEK
nábytkový sortiment: postele,matrace,

sedačky pohovky, váľandy, kuchyne, drezy,
kuchynské batérie / predaj a montáž
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AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02

» Kúpim babetu, starú 
vzduchovku aj pokazenú. 
0907374235
» Kúpim auto. 0903818122
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» ZA UČELOM ROZSIRENIA 
ZBIERKY KÚPIM STAREHO 
PIONIERA MUSTANGA SIM-
SON ENDURO ELECTRONIC 
STELU MOPED STADION AJ 
POKAZENE PLATIM IHNED PO-
NUKNITE 0915215406

BYTY - PREDAJ 03

» Predam trojizbovy byt v 
Malackách na ulici 1.mája. 
Bližšie informacie získate 
na telefonnom čísle 0918 
723 764

BYTY - PRENÁJOM 04

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

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07

STAVBA 08

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10

» Predám brojlerové kur-
čatá na chov od 1 týžd-
ňa, kurčatá vykŕmené 
žívé a očistené s drobka-
mi, M. Cauner, Kostolište 
152. Tel: 0911206783.Tel. 
0908151966
» Predám jatočné ošípané 
a odstavčatá, predám nos-
ničky.Tel. 0905835768
» Predám ošípanú 180 kg, 
Gajary.Tel. 0944682112
» Predám jatočné oší-
pané, cena dohodou. 
0904081662
» Predám jatočné oší-
pané, cena dohodou. 
0904081662

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

» Predam staroz. gramofon, 
fotoaparat t.c.0907749834

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

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    

» Predam novy nepouziva-
ny kurnik 0907 615 386

RÔZNE - INÉ 14

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

» SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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 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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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

2684 K bezpečnostné systémy 
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostiku bezpečnostných 
systémov v doprave 
a automobilovom priemysle, spôsobilosť 
v elektrotechnike.  n  o v i n  k  a    

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

2466 H 02 mechanik opravár - stroje 
a zariadenia, zameraný na nadstavby 
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové 
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne 
vozidlá novinka

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3766 H lodník - obsluha plavidiel       

2381 Q 00 strojárstvo 
3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  -  DUÁL 18 +, titul DiS    

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:
 
2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a 
3757 L dopravná prevádzka 
 
2-ročné štúdium ukončené maturitou 

3776 K 
01 mechanik lietadiel1-mechanika 
02 mechanik lietadiel - avionika , špecifické 
zameranie na opravy a pilotáž malých lietadiel 
a dronov.  n  o v i n  k  a    

3778 K technik informačných a telekomu-
nikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle  

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením  

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo 
a logistiku.  n  o v i n  k  a    

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY

• odborná prax v SDV (systém duálneho vzdelávania alebo na zmluvných 
 pracoviskách autorizovaných servisov
• finančné zabezpečenie žiaka

web: www.sosdba.sk
e - mail: sekretariat@sosdba.sk

telefón:
mobil:

+421 243 191 852 
+421 905 812 277

Srdečne Vás pozývame na 
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“

dňa 15. 02. 2023 (10,00 – 15,00 h) !!! 
Prípadná osobná prehliadka školy a konzultácia možná kedykoľvek 

po telefonickom dohovore.
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Pred tromi rokmi prišiel Prešovský 
samosprávny kraj (PSK) s projektom 
KamPO základnej?. Vytvoril ideálne-
ho informačného sprievodcu župný-
mi strednými školami pre žiakov kon-
čiacich ročníkov základných škôl. V 
rámci projektu zriadil školský webo-
vý portál a vydal tlačenú brožúru s in-
formáciami o školách, ktoré zriaďuje.

Projekt úspešne odštartoval v roku 
2020, kedy sa do obehu dostalo prvé vy-
danie približne 180 stranovej brožúry s 
rovnomenným názvom. Pre aktuálny 
školský rok 2022/2023 prešla publikácia 
svojou reedíciou, ktorá zahŕňa aktuali-
záciu dát aj nový vizuál. „Začiatkom roka 
2022 sa tak náš informačný poradca zno-
vu dostal k všetkým žiakom končiacich 
ročníkov v kraji. Časť jeho nového vyda-
nia sme však pred nedávnymi vianoč-
nými sviatkami opätovne rozdistribuo-
vali na školské úrady v kraji, aby boli k 
dispozícii aj pre nasledujúci školský rok. 
Ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl 
v kraji totiž určite chceme byť pri výbere 
strednej školy žiakom končiacich roční-
kov čo najviac nápomocní a naše KamPO 
základnej? – či už brožúra a aj pravidelne 
aktualizovaný web sú jednoznačne skve-
lým prostriedkom, ktorý im môže ich 
prvé vážne životné rozhodnutie výrazne 
uľahčiť,“ priblížil predseda PSK Milan 
Majerský.

Brožúra - Plnofarebná brožúra mo-
nitoruje odbory, krúžkovú činnosť, tradí-
cie a vybavenosť odborných škôl a gym-
názií v pôsobnosti krajskej samosprávy. 
Doplnená je o ich kontaktné údaje, QR 
kódy i fotografie. Školské zariadenia sú 
v nej zoradené podľa zameraní -  Gym-
náziá a jazykové školy, Spojené školy, 
Ekonómia, obchod, služby; Pedagogika 
a zdravotníctvo; Technika či Umenie. 
Vďaka tomu sa môžu deviataci v ponuke 
68 stredných škôl PSK lepšie orientovať a 
sústrediť sa na oblasť, ktorá ich najviac 
zaujíma.

Školský portál - PSK zároveň pre-
vádzkuje školský portál www.kampo.sk. 
Ten podobne ako brožúra prináša infor-
mácie o župných stredných školách, ale 
zároveň aj novinky z ich diania, predpo-
veď štúdia, prehľad školských internátov 
a mnohé ďalšie dôležité fakty. Zaujíma-
vosťou je, že portál je autorským produk-
tom absolventa župnej SPŠ elektrotech-
nickej v Prešove Mareka Gogoľa, ktorý je 
víťazom programátorskej súťaže Šarišský 
hackathon, kde vznikla myšlienka jeho 
zriadenia. Každoročne prechádza up-
date-om otvorených dát a je pravidelne 
aktualizovaný a dopĺňaný o správy zo ži-
vota župných stredných škôl, informácia-
mi o ich fungovaní, prijímacom konaní, 
maturitách a podobne.

Pomáha školský web 
aj informačná brožúra

» ren
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MALOOBCHOD
VEĽKOOBCHOD

Poľná ul. 5626, Malacky (vedľa pneuservisu)
tel.: 034 202 1323 » otv.: po – pia: 7–17, so: 8–12 
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tuhé palivoplyn
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KAMENÁRSTVO

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

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

ZĽAVY
AŽ DO 50 %

na všetky
kamenárske

práce pri objednaní kompletného pomníka

ZÁMKOVÁ DLAŽBA OKOLO
HROBU, DOPLNKY A SEKANIE PÍSMA 
ZDARMA

R O B Í M E  N A J L A C N E J Š I E (len po tel. dohovore)(pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme
Hydinárska farma Topoľnica

Aktuálne platí 

do vypredania zásobAktuálne platí 

do vypredania zásob

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj:
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od 200 €/t
od 490 €/t

HNEDÉ UHLIE
KOKS C
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VYUŽITE NAŠU PONUKU
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Spustili formulár 
na nájomné byty

0905 859 679
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TOP AKCIA!!!
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  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK   0918 237 833   WWW.DROPTIC.SK             
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��������

79€

��
ŠTEFÁNIKOVA 514 ŠTEFÁNIKOVA 514 
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����������
������������

10
-0
01
5

Nízke teploty počas zimných mesiacov 
majú vplyv na naše zdravie. Ohrozujú 
nielen malé deti, ktoré ešte nemajú do-
statočnú schopnosť tepelnej regulácie, 
ale i seniorov, pretože starší ľudia sú cit-
livejší na chlad ako mladší dospelí a ťaž-
šie sa prispôsobujú teplotným zmenám. 

Zimné počasie ťažšie znášajú najmä 
ľudia, ktorých trápia cievne ochorenia. Pre 
nich je dôležité, aby dbali na vyhýbanie sa 
rýchlej chôdzi na studenom vzduchu, preto-
že vdychovaním studeného vzduchu môže 
dôjsť k zúženiu ciev a tým k vyvolaniu srd-
cového záchvatu. „Najmä pacienti s angínou 
pectoris, teda tí, ktorí trpia na nedokrvenie 
srdca, by mali spomaliť chôdzu a mali by 
minimalizovať aktivity v mrazivom počasí“, 
hovorí MUDr. Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva Bratislava. Keďže nízke teploty spôsobujú 
dočasné zúženie krvných ciev, zimné mrazy 
sú nebezpečné taktiež i pre pacientov so 
zvýšeným krvným tlakom . „Zužovanie ciev 
v mrazivom prostredí zvyšuje krvný tlak, 
pretože väčší tlak je potrebný na pretlačenie 
krvi cez zúžené cievy“, objasňuje odborníč-
ka. Chlad môže mať tiež nepriaznivé účin-
ky na dýchací systém a zhoršiť ochorenia 
dýchacích ciest, ako je astma a chronická 
obštrukčná choroba pľúc. Dýchanie stude-
ného vzduchu môže dráždiť dýchacie cesty a 
vyvolať problémy s dýchaním, kašeľ a u nie-
ktorých môže spustiť astmatický záchvat. Vy-

stavenie sa nízkym teplotám taktiež potláča 
imunitný systém, a tým sú ľudia náchylnejší 
na infekciu. Najviac sú ohrození s oslabenou 
imunitou, tiež tí ktorí len nedávno prekonali 
ochorenie a preťažení ľudia, ktorí žijú v dlho-
dobom strese. Ohrozenou skupinou sú ďalej i 
ľudia bez domova, ktorí sú priamo ohrození 
podchladením, čo je stav ohrozujúci život.

Aké oblečenie zvoliť?
Pri extrémne nízkych teplotách je bez-

pečnejšie ostať doma, a ak už nám treba ísť 
von, je dôležité sa dobre obliecť. Odborníci 
radia obliecť si viac tenších vrstiev obleče-
nia, pretože tie zachytávajú teplý vzduch 
a tak telo udržia teplejšie ako jedna hrubá 
vrstva. Dôležité je nezabudnúť na čiapku, 
šál a tiež na rukavice a teplé ponožky, pre-
tože v chladnom počasí telo zvyšuje prietok 
do životne dôležitých orgánov a prietok krvi 
do končatín sa znižuje. Dôležité je i vyhnúť 
sa vdychovaniu studeného vzduchu, a to 
napríklad prekrytím dýchacích ciest šálom 
či lyžiarskou maskou.

V zimnom období je dôležité si dať po-
zor na konzumáciu alkoholu. „Alkohol vše-
obecne spôsobuje rozšírenie ciev, čo vo von-
kajšom studenom prostredí môže byť veľmi 
nebezpečné“, vysvetľuje lekárka Šranková. 
Pri vypití väčších dávok alkoholu môže 
dôjsť k otupeniu pocitu chladu, k privode-
niu si spánku a poruche vedomia, pri kto-
rých hrozí riziko úmrtia na podchladenie.

Mrazivé teploty 
sú pre náš organizmus záťažou

» ren
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Motor-Car Bratislava, Tuhovská 11 - Zlaté Piesky  
tel.: +421 2 4929 4484 • www.motor-car.sk 

*  V predaji od marca 2023. Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km): 1,1 – 6,2;  
kombinovaná spotreba energie pre Plug-in hybrid (kWh/100 km): 16,8 – 18,7; emisie CO2 (g/km): 26 – 155.

NOVÉ ALFA ROMEO
TONALE HYBRID

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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MOTOR-CAR BRATISLAVA spol. s r.o. Tuhovská 11 - Zlaté Piesky, 83107 Bratislava
Telefón: +421 2 4929 4484www.motor-car.sk
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Vo Vysokých a Nízkych Tatrách po-
máhali v uplynulých dňoch horskí 
záchranári viacerým vyčerpaným tu-
ristom. Preto apelujú na návštevníkov 
hôr, aby prípravám na zimnú túru ve-
novali väčšiu pozornosť.

„Zimná túra nerovná sa letná túra. 
Zimná túra je v mnohých aspektoch ná-
ročnejšia,“ vysvetľuje riaditeľ HZS Marek 
Biskupič a zároveň pripomína na čo pa-
mätať, aby sme sa na zimnú túru vybrali 
naozaj pripravení:
- pohyb na snehu, najmä v prípade, že tra-
sa je neprešliapaná, je náročnejší; 
- v zime do batohu potrebujeme zbaliť 
podstatne viac vecí ako v lete; 
- treba rátať s možnou zmenou teplôt a ri-
zikom hypotermie; 
- v zime trvá denný svit kratšie. 

Ako sa čo najlepšie pripraviť na túru?
Správna výstroj je jedným z najdôleži-

tejších predpokladov bezpečnosti v ho-
rách. Pri obliekaní myslíme na vrstvenie 
pre dosiahnutie komfortu pri pohybe, ale 
aj keď stojíme, či oddychujeme. „Do bato-
ha si pribalíme spodnú vrstvu na prezle-
čenie, aj teplú vrstvu navyše v prípade, 
že by nám bola zima. Turistické topánky 
volíme vysoké, odolné voči vode,“ radí 
riaditeľ HZS Marek Biskupič. Výzbroj pre 
zimnú návštevu hôr vyberáme takú, aby 
dokonale odpovedala športovému zame-
raniu. Čím náročnejšiu túru sa chystáme 
absolvovať, tým väčší nárok by sme mali 

klásť na kvalitu výzbroje.

Horská záchranná služba 
návštevníkom hôr odporúča:

Túru si dobre naplánujte. Zvýšenú po-
zornosť venujte predpovedi počasia. Po-
kiaľ sa počasie nevyvíja dobre, túru zruš-
te, respektíve upravte na ľahšiu variantu, 
prípadne inú aktivitu. Pri časovom plá-
novaní túry berte do úvahy fakt, že časy 
na turistických smerovníkoch neberú 
do úvahy snehovú pokrývku a postupuj-
te pomalšie, najmä v prípade, že stopu 
prešliapavate. Pokiaľ je to možné, majte 
pripravenú i kratšiu variantu túry. Pri plá-
novaní túry tiež dávajte pozor na to, aby 
chodník neprechádzal lavínovou dráhou. 
Lavínové dráhy sú súčasťou mnohých 
online turistických máp. Pri zvýšenom 
lavínovom nebezpečenstve upravte cieľ 
túry. Pre aktuálne informácie o podmien-
kach v horských oblastiach odporúčajú 
záchranári navštíviť www.hzs.sk, pre 
aktuálnu lavínovú situáciu www.laviny.
sk. Do hôr sa nepúšťajte sami, zapisujte sa 
do knihy túr na horskej chate. Disponujte 
plne nabitým telefónom, chráňte ho v tep-
le, aby sa vám vplyvom chladu nevybila 
baterka. Nainštalujte si aplikáciu HZS, 
ktorá vám poskytne aktuálne informácie 
o podmienkach v pohoriach a zároveň 
v prípade potreby napomôže lokalizácii 
hľadaného. Pokiaľ hrozí zhoršenie poča-
sia, na horské túry nenastupujte, alebo 
zvoľte cieľ v nižšie položených oblastiach.

Zimná turistika – radia odborníci

» 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

AKCIA !
REZANIE MATERIÁLU

ZDARMA !
ROZVOZ PO CELEJ SR

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

eshop.zenitsk.sk

Ultralight 2/10 
číra

10,57 € /m2 s DPH

-30%

Exolon 7/16 BF 
bronz

20,81 € /m2 s DPH

-25%
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Caesarove Zápisky 
o vojne v Galii
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Internetová rezervácia: www.30rokov.sk DOPRAVA ZADARMO!
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Slovensko dlhodobo eviduje množstvo 
profesií s nedostatočným dopytom zo 
strany domáceho obyvateľstva. Ústre-
die práce, sociálnych vecí a rodiny zve-
rejnilo nový zoznam nedostatkových 
povolaní. Na týchto pracovných pozí-
ciách môžu zamestnávatelia uplatniť 
zrýchlený režim zamestnávania cu-
dzincov z tretích krajín.

Podľa zákona o službách zamestna-
nosti zverejňuje Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR zoznam zamestnaní s ne-
dostatkom pracovnej sily za kalendárny 
štvrťrok. Dlhodobý nedostatok pracovníkov 
Slovensko eviduje najmä v zdravotníckych 
profesiách, IT sektore, či kamiónovej do-
prave. „Nie je tu perspektíva na naplnenie 
potrieb trhu práce zo strany domáceho oby-
vateľstva. Preto je v záujme hospodárskeho 
rastu Slovenskej republiky žiadúce, aby ne-
dostatkové profesie obsadila pracovná sila 
zo zahraničia,“ uvádza Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR na svojej webo-
vej stránke.

Zoznam nedostatkových povolaní 
slúži na zrýchlené administratívne kona-
nie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov 
tretích krajín. Pre výkon nedostatkových 
zamestnaní vydá príslušný úrad práce po-
tvrdenie o možnosti obsadenia voľného 
pracovného miesta bez prihliadnutia na 
situáciu na trhu práce.

Do januára 2023 platila podmienka, že 

miesto výkonu práce muselo byť v okrese 
s nižšou ako 5 %-nou mierou nezamestna-
nosti. Keďže nedostatkové profesie často 
nie je možné obsadiť vhodným uchádza-
čom ani v okresoch s vyššou mierou ne-
zamestnanosti, túto podmienku novela 
zákona o službách zamestnanosti zrušila. 
„V praxi to znamená, že zamestnávateľ 
môže zamestnať cudzinca v nedostatko-
vých povolaniach vo všetkých okresoch, 
ak takýmto postupom zamestná najviac 
30 % zamestnaných štátnych príslušníkov 
tretej krajiny. Počas rozhodovania o ich 
pobyte môžu už u zamestnávateľa praco-
vať za účelom ich zaškolenia, a to na pre-
dĺžené obdobie 8 týždňov. V prípade, ak si 
bude chcieť cudzinec obnoviť pobyt, aby 
mohol vykonávať tú istú prácu, nebude sa 
už vykonávať test trhu práce. To znamená, 
že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť 
pracovné miesto 20 dní vopred, postačuje 
jeho nahlásenie najneskôr v deň podania 
žiadosti o obnovu pobytu. Navyše tento 
zamestnanec bude môcť vykonávať svoju 
prácu aj počas obdobia rozhodovania o 
jeho žiadosti. Táto úprava umožní udržať 
pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo 
je žiadúce v nedostatkových povolaniach,“ 
informuje rezort práce. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodi-
ny štvrťročne aktualizuje zoznam nedostat-
kových povolaní a zverejňuje ho na svojom 
webovom sídle. 

Cudzincov môžu 
zamestnávať jednoduchšie

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

PÔSOBÍME NA CELOM ZÁHORÍ

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

alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné! 

AKCIA -25% zľava na látkové roletky,
interiérové žalúzie a siete
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Cez víkend v dátumoch 21 a 22. ja-
nuára Záhoráci organizovali medzi-
národný turnaj za podpory hlavného 
sponzora REDOX Slovakia. Na turnaji 
sa zúčastnili tímy Bratislavy, Hraníc 
(CZ) a domáci celok Záhoráci Stupa-
va/Malacky „A“. Celkovo sa na turnaji 
odohrali 3 zápasy v riadnom hracom 
čase 60 minút. Napínavé zápasy až do 
samého konca tak boli zaručené. 

V prvom zápase Záhoráci vyzvali 
ŠKP Bratislava, ktorého dobre poznajú 
z domácej Niké Handball Extraligy. V 
tesnom, ale hlavne tvrdom zápase sa 
ani jeden celok nešetril. Polčasový vý-
sledok bol však naklonený na stranu 
ŠKP a tak mali diváci o drámu posta-
rané. V podobnom duchu sa nieslo aj 
druhé dejstvo zápasu no Záhoráci ho 
v poslednej 10. minútovej pasáži doká-
zali strhnúť na svoju stranu a zvíťazili 
rozdielom 5. gólov a to 31 : 26.

Druhý hrací deň, ranný sobotňajší 
zápas sľuboval zaujímavú konfrontá-
ciu dvoch pre seba neznámych súperov 
TJ Cement Hranice – ŠKP Bratislava. 
Ani v tomto zápase sa určite nehralo v 
rukavičkách a tvrdé fauly museli riešiť 
domáci rozhodcovia Švarc s Adamko-
vičom. Rozdiel 1 gólu (11 : 12 pre ŠKP) 
počas polčasovej prestávky nasvedčo-
val že sa bude jednať o vyrovnaný duel 

až do samého záveru. Druhý polčas, 
ale lepšie zvládli české Hranice a pora-
zili ŠKP Bratislava 21 : 20.

Posledný zápas turnaja REDOX CUP 
si zahrali Záhoráci proti TJ Cement Hra-
nice. Tieto 2 celky na seba narazili už v 
príprave leta 2022, keď práve Hranice 
dokázali 2x zvíťaziť nad novo sa formu-
júcim tímom Záhorákov. Prvý polčas 
smeroval k veľmi podobnému scenáru, 
Hranice dokázali odskočiť až na rozdiel 
3 gólov a to 13:16. Druhý polčas tak bol 
vážnou previerkou pre tím trénera Ći-
rića, ktorý potreboval nazbierať seba-
vedomie na veľmi dôležitý zápas, ktorý 
ich čaká túto sobotu proti HK Košice. 
Napokon sa to Záhorákom podarilo a 
dokázali nepriaznivý výsledok proti 
českému celku otočiť a zvíťaziť 27 : 26. 
V napínavom závere viedli aj viacgó-
lovým rozdielom, ale záver zápasu si 
nenechali ujsť a stali sa tak prvými ví-
ťazmi mužského turnaja REDOX CUP. 

Ďakujeme sponzorovi turnaja RE-
DOX Slovakia, bez ktorého by to nebolo 
možné. Taktiež ďakujeme organizač-
ným pracovníkom za usporiadanie 
tohoto turnaja. Tímom ďakujeme za 
účasť a držíme im palce v ostávajúcej 
časti sezóny.

Záhoráci prvými víťazmi mužského 
turnaja v hádzanej REDOX CUP 

» red
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Malackách 

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 5 € /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

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

Mzda: 5 € /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h10
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Obec Malé Leváre
vyhlasuje výberové konanie 

na pracovnú pozíciu 

Bližšie informácie sú zverejnené na
www.malelevare.sk

REFERENT
STAVEBNÉHO ÚRADU
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Brigáda
– víkendová výpomoc

Hľadáme
šikovných a pracovitých mužov 

na víkendovú výpomoc pri spracovaní 
odpadu v Autopriemyselnom parku Lozorno

Pracovná doba: sobota a nedeľa
- ranná a poobedná zmena

 Platové podmienky: 5,- €/h v čistom
Viac info na tel: 0918 445 908
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 0905 603 843

Online (streda 20:00)naOnline (streda 20:00)na ::
https: yhttps: youtube.com/@richardhavettaoutube.com/@richardhavetta

  

LiečiteľLiečiteľ
aj na diaľku

 

INFO, REGISTRÁCIA, VIAC NA:INFO, REGISTRÁCIA, VIAC NA:
WWW.RICHARDHAVETTA.SKWWW.RICHARDHAVETTA.SK

Ako pripraviť imunitný systém na chrípkové obdobie?
Stres, nadmerné zaťaženie organiz-

mu, genetika, nedostatok spánku – tieto             
a mnohé ďalšie faktory dokážu oslabiť 
imunitu a následne je väčšia šanca, že 
nás budú trápiť rôzne choroby či zápaly.

Najlepší recept ako podporiť oslabenú 
imunitu je jesť veľa ovocia, zeleniny, vyvá-
žená strava a dostatok pohybu na čerstvom 
vzduchu. Ak to však nie je postačujúce, 
imunitu je vhodné podporiť aj doplnkami 
stravy. Hitom posledného obdobia je 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 lipozomál-
nej forme sa potrebné minerály a vitamíny 
na mikroúrovni obaľujú do maličkých čias-
točiek tuku. Táto forma je telu prirodzená 
a zabezpečuje jednak ochranu potrebných 
látok pred žalúdočnými kyselinami, ale 
predovšetkým rýchle a ľahké vstrebávanie. 
To vedie k vysokej rýchlosti a účinnosti 
príjmu vitamínov a minerálov podáva-
ných práve v tejto forme. Štúdie hovoria 
až o 90-percentnej vstrebateľnosti. Tuky, 
do ktorých sa potrebné látky obaľujú sú 
pripravené z prírodných fosfolipidov, sú 
biokompatibilné a netoxické.

 
Prečo práve Vitamín C a Zinok?

Každý z nás sa neustále stretáva s rôzny-
mi mikroorganizmami, ktoré vdychujeme, 

či konzumujeme. Naše biele krvinky tieto 
látky odhaľujú, napádajú, neutralizujú       
a premieňajú na netoxický odpad, ktorý  
z tela vylúčime. A práve vitamín C a zinok 
patria medzi najdôležitejšie látky, ktoré 
biele krvinky potrebujú na svoje správne 
fungovanie. Ich nedostatok sa prejavuje 
zvýšeným sklonom k tvorbe zápalov a in-
fekcií.

Okrem podpory funkcií bielych krviniek 
má vitamín C veľa ďalších funkcií: Podpo-
ruje hojenie rán, tvorbu kolagénu, prispie-
va k antioxidácii organizmu, zmierňuje prí-
znaky nachladnutia, podporuje ochranu 
pred pľúcnymi ochoreniami (napr. astma), 
tlmí vyplavovanie histamínu, čím môže 
zmierniť priebeh alergickej reakcie. Zinok  
v kombinácii s vitamínom C nielen prispie-
va k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, ale podieľa sa aj na správnom 
fungovaní metabolizmu, pomáha lepšie 

znášať prepuknutie chorôb spôsobených 
vírusmi či infekciami, zlepšuje správne 
fungovanie nervového systému, podporuje 
rast vlasov a nechtov, pomáha bojovať pro-
ti akné a podporuje krvný obeh.

Ako sa pripraviť na chrípkové obdobie?

Najvhodnejšou cestou je dostatočný prí-
jem kvalitného ovocia a zeleniny, vyváže-
ná strava, otužovanie a dostatočný pohyb. 
Čím je človek starší, tým by mal venovať 
viac času a pozornosti svojmu imunitnému 
systému. Žiaľ, v dnešnej uponáhľanej dobe 
je to často priam nemožné. Dostupnou al-
ternatívou sa za posledné roky stali výživo-
vé doplnky. Akýkoľvek výživový doplnok 
alebo vitamín je odporúčané začať užívať 
ešte pred chrípkovou sezónou, alebo na 
jej začiatku – nie pri prepuknutí choroby. 
Každý imunitný systém má inú rýchlosť 
vstrebávania a podľa toho sa preukazuje 
nástup účinku. Pri preventívnom užíva-
ní vitamínov je čas nástupu účinku pri 
strete s vírusom takmer okamžitý (to má 
za následok slabší priebeh choroby, resp. 
bezpríznakový). Pri prepuknutí choroby 
a následnom začatí užívania vitamínov je 
nástup pomalší. Práve pre tieto skúsenosti 
čoraz viac ľudí siahne práve po lipozomál-
nych vitamínoch, pretože majú najvyššiu 
vstrebateľnosť a tým pádom aj pri neskor-
šom nasadení dosahujú oveľa väčší efekt     
a rýchlejšiu úľavu.                                                                           

                » red.

MESAČNÉ
BALENIE

CENA 
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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

549 € 599 €

849 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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0908 979 469

INZERCIA



MA23-05 strana -12

ZDRAVIE / SLUŽBYNajčítanejšie regionálne noviny
12

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28
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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 34 rokov!!!
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com


