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Tento názov  knižky sme vymysleli 
spolu s jej autorom, Lacom Herzogom 
niekedy v noci v kormidelni tlačné-
ho remorkéra Ružín počas plavby po 
Dunaji do Passau. S nákladom oceľo-
vých peliet. Nie s turistami. S kúskom 
dobrého chleba a kyslého mlieka, nie 
za stolom s luxusným menu. V teplá-
koch, nie v smokingu. Pri zelenom 
svetle obrazovky radaru.

Ladislav Herzog (dnes už na onom 
svete) v Plavbe za horizont po dlhom čase 
zas raz popustil uzdu  svojej dobrodružnej 
náture. V spomienkach sa vracal do dôver-
ne známeho prostredia dunajských lodí a 
lodníkov. Lacovo bilancovanie vlastného 
života je veľkou témou. V každom momen-
te nášho života si treba položiť otázku, či 
to, čo činíme, má pre nás samotných do-
statočný zmysel. Či to má zmysel pre naše 
ľudské spoločenstvo a čo mu to dá.  Otázka 
hodnôt a ich usporiadanie v rámci vlast-
ného sveta je prioritou myšlienkových 
potrieb človeka. To ho odlišuje od zvierat. 
Hoci aj mnohé z nich poznajú nejaké svoje 

„hodnoty“, ale sú to skôr chvíľkové potre-
by, ako hodnotový systém.

Každý z nás sa plaví za horizont. 
Niekedy. Niekto raz, niekto občas, nie-
kto z paluby ani nevystupuje. Naše 
plavby ťažko nazvať výletnými, je to 
veľmi ťažko skutočná životná drina. Kto 
raz strávil pár dní na nákladnej lodi, 
vie, čo je to musieť a či dokonca môcť sa 
spoľahnúť na človeka, dôverovať, obe-
tovať sa. A to mi pripomína, že životy 
mnohých z nás sú takou plavbou. S po-
trebou držať kurz, ovládať a dodržiavať 
pravidlá, byť v strehu pred nebezpečen-
stvom a tu a tam hodiť niekomu lano, ak 
to práve potrebuje.

Rieka je plná príbe-
hov o pomoci. O záchra-
ne i o nešťastí. Ako život. 
Je dobré z času na čas si 
takú plavbu uvedomiť.

S lodníckym po-
zdravom - ahoj, 
milí čitatelia

Plavba za horizont

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 4544444444444444444444444444 0 432

7

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ Zabezpečíme

Ponúka na predaj:

a PREDAJ KRMÍV

Viac informácií     
NA STRANE  č. 5
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2020
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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0904 202 630

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu
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650,-
-15%

1000,-
-20%

1 600,-
-30%
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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IZOLÁCIE
PLOCHÝCH STRIECH

VYSOKOKVALITNÝMI 
MATERIÁLMI

0911 28 88 68
Sme na trhu už viac ako 25 rokov...

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)

Každé infekčné ochorenie môže 
spôsobiť zmeny v hladinách krv-
ného cukru. Preto počas choroby 
je potrebné si častejšie merať gly-
kémiu glukomerom ako obyčajne.  

Frekvenciu merania je vhodné 
prispôsobiť  závažnosti ochorenia 
dýchacích ciest – či už je to chrípka, 
nádcha, zápal priedušiek alebo až 
pľúc – čím je diabetik viac trápený 
infekciou, tým častejšie – obyčajne 
trikrát za deň, pri vážnejších stavoch 
a komplikovanej liečbe, až každé 3 až 
4 hodiny. Pri významných zmenách 
oproti bežným hodnotám, je potreb-
né konzultovať svojho diabetológa.  
Možno bude potrebné upraviť dávku 
inzulínu, alebo tabliet. Každý diabe-
tik by mal vedieť, ako si upraviť dávku 
inzulínu, ak sa sám dobre pozná a vie 
aj správne vyhodnotiť namerané gly-
kémie, pokojne možno titrovať o 2-8 
jednotiek inzulínu smerom nahor, ale 
aj nadol.

U diabetikov 1. typu je vhodné 
skontrolovať aj  ketolátky v moči alebo 
krvi, lebo pri vysokých hladinách ke-
tolátok je riziko diabetickej ketoacidó-
zy. Prítomnosť ketolátok je ďalším čas-
tým dôvodom zavolať svojho lekára.

Hladina cukru a úprava liečby
Aj pri nezmenenej dávke liekov či 

inzulínu, alebo pri užívaní niekto-
rých antibiotík, môže sa niekedy ob-
javiť nižšia hladina krvného cukru 
– hypoglykémie. Ale nebýva to často. 
Obyčajne pozorujeme zvýšenie hladi-
ny glykémie. Prebiehajúce infekčné 
ochorenie je stresom pre organizmus. 

A vtedy sa vylučujú látky - stre-
sové hormóny, ktoré na jednej strane 
obraňujú organizmus, na druhej ale 
pôsobia proti účinku inzulínu, osla-
bujú jeho vplyv a hladina krvného 
cukru sa tak zvyšuje. Pečeň uvoľňu-
je cukor zo svojich zásob, zvyšuje sa 
inzulínová rezistencia – odolnosť 
tkanív voči inzulínu. Preto je pravde-
podobné, že počas infekčného ocho-
renia je potrebné na prechodnú dobu 
zvýšiť dávku inzulínu či užívaných 
antidiabetických tabliet. Je to dôležité 
v situácii, keď hladina krvného cukru 
je vyššia ako 10-14 mmol/l viac ako 24 
hodín. 

Ketolátky je potrebné merať, ak je 
hladina krvého cukru vyš-
šia ako 17 mmol/l, hlavne 
u diabetikov 1. typu.

Chrípka a prechladnutia u diabetikov II
Meranie hladiny cukru a ketolátok

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

ebné merať, ak je 
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO
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STUDNIARSKE PRÁCE
vŕtanie - narážanie

studniarske práce Rober Menyhart

info: 0911 358 922
menyhartrobert1@gmail.com
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

Kaufland Šaľa

Nástup IHNEĎ!

0948 008 380

800 € brutto/ mesiac
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AGROFRUCT s.r.o
Ovocná a okrasná škôlka 

v Čiernej Vode

ponúka na predaj
stromčeky

jablone
hrušky
čerešne
višne
broskyne
ringloty
ríbezle
egreše
orechy

3,60- €/ks, výber z 34 odrôd
3,60- €/ks
5,00- €/ks
4,80- €/ks
5,50- €/ks
4,80- €/ks
od 2,30- €/ks
od 2,60- €/ks
18,- €/ks

Adresa: Čierna Voda 423, (okres Galanta)
tel.: 0905 835 831, 031/7848 337

obchod@agrofruct.sk, www.agrofruct.sk
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Na splátky od 20€ mesačne.
                    Dĺžka kurzu 10 týždňov.

Poštová 914/2,
Galanta

Kontakt:

0940 436 995

Cena pre študentov 560€ 
na osobný automobil.

V prípade, ak spoločnosť nedosahuje 
zisk, je možné ju zlikvidovať. Novela 
Obchodného zákonníka s účinnosťou 
od 01. októbra 2020 zásadným spô-
sobom mení, predlžuje a  predražuje 
likvidáciu. 

Ku dňu skončenia likvidácie, likvi-
dátor zostaví účtovnú závierku, konečnú 
správu o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku. Tak-
tiež je likvidátor povinný zverejniť bez 
odkladu oznámenie o  zostavení týchto 
dokumentov. Každý zo spoločníkov má 
právo do nich nahliadnuť.  Spoločnosť 
v prípade ukončenia likvidácie potrebu-
je spĺňať zákonom predpokladané pod-
mienky. Spoločnosť nesmie mať daňový 
nedoplatok. Na tento účel je potrebné si 
vyžiadať súhlas s likvidáciou od správcu 
dane. Skončenie likvidácie bude podľa 
novely Obchodného zákonníka môcť 
nastať najskôr 6 mesiacov po oznámení 
likvidátora o vstupe spoločnosti do lik-
vidácie. V prípade, ak má spoločnosť ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky a ko-
nečnej správy daňový nedoplatok, alebo 
ak sa u nej vykonáva daňová kontrola, je 
táto lehota predĺžená až na 12 mesiacov. 
Súčasná právna úprava takúto lehotu 
neobsahuje. Účtovná závierka, konečná 
správa o priebehu likvidácie a návrh na 
rozdelenie likvidačného zostatku uply-
nutím 60 dní od zverejnenia oznámenia 

o zostavení týchto listín sa považujú za 
schválené, ak spoločník alebo spoloč-
nosť nerozhodne inak. Likvidátor musí 
zverejniť aj oznámenie o schválení tých-
to dokumentov. Likvidačný zostatok po-
ukáže tým spoločníkom, ktorí naň majú 
právo. 

Posledným krokom v  tomto pro-
cese je podanie návrhu na výmaz spo-
ločnosti do Obchodného registra. K ná-
vrhu musí likvidátor priložiť účtovnú 
závierku, konečnú správu o  priebehu 
likvidácie a  návrh na rozdelenie likvi-
dačného zostatku. V prípade, ak mala 
spoločnosť daňový nedoplatok alebo 
daňovú kontrolu, tak je potrebné pri-
ložiť aj vyhlásenie o  neexistencii da-
ňového nedoplatku alebo o  ukončení 
daňovej kontroly. Podľa novej právnej 
úpravy už nebude potrebné predkla-
dať súhlas správcu dane a  Sociálnej 
poisťovne s výmazom spoločnosti. Lik-
vidácie začaté do 30. septembra 2020 
budú dokončené podľa právnej úpravy 
platnej do 30. septembra 2020. Novela 
Obchodného zákonníka prináša precíz-
nejšiu úpravu procesu likvidácie. 

Ukončenie likvidácie podľa 
Obchodného zákonníka

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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PONUKA PRÁCE 

na TPP do predajne 
na vlakovej stanici 

v ŠALI. Mzda: 500 - 550€  v 
čistom + stravné lístky

VIAC INFO: 0915 899 339

 Prijmeme 
PREDAVAČKU
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Kamenárstvo - Kőfaragó

30 % zľava

Adresa: Hodská 358/29 Galanta
Vždy ochotne poradíme, našim cieľom je Vaša spokojnosť

Szívesen adunk tanácsot, célunk az Ön elégedettsége.

tel.: 0911 946 155

Náhrobné kamene
- prírodný kameň
- umelý kameň
- betónové základy
Sírkövek
- terméskő
- műkő
- beton alapok

Interiér-Exteriér
- parapetné dosky  
- kuchynské dosky
- obklady krbov
Beltér-Kültér    
- ablakpárkányok
- konyhai munkalapok
- kandallók
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
4 izbový byt 

Šaľa
Najnižšie podanie: 73 800,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 25.03.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na 
prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 
Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka: 15 000,00 EUR

Predmet dražby: štvorizbový byt o výmere 79,52 m2, na ul. Hollého v meste 
Šaľa. Byt č. 43 je na 5.p., vchod č. 5, v bytovom dome súpisné č. 1925. Podiel 
priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 
168/10000. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 3080/29, 3080/30, 
3080/31, 3080/32 je o veľkosti 168/10000. Predmet dražby je evidovaný na 
LV č. 3933, k.ú. Šaľa. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk

Kontakt: peter.marencik@gmail.com • 0948 663 906

Dražobná spoločnosť
Marenčík dražby, s.r.o.
Snežienkova 1726/4,  949 01 Nitra

DD 23/2019
dňa 30.03.2020 v hotel LEGEND – kongresová sála, Gabčíkovská
cesta 5676/50, 929 01 Dunajská Streda o 10:00 hod
Predmet  dražby :  
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve záložcu v podiele 1/1 k celku, 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Kráľov Brod,evidované v katastri 
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV 
č. 1201 ako:
- Byt č. 20 na 3.p. vo vchode: 0 nachádzajúci sa v bytovom dome so súpisným 
číslom 371. Bytový dom so súpisným číslom 371 je postavený: 
- na parcele registra C parc. č. 11/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
187 m2
- Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 505. 
- na parcele registra C parc. č. 11/17 zastavaná plocha a nádvorieo výmere 
119 m2 - Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na 
LV č. 505. - na parcele registra C parc. č. 11/35 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 182 m2 
- Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 
1063. 
- na parcele registra C parc. č. 11/45 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
180 m2 
- Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 6651 je evidovaný na LV č. 
1063. - spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach bytového domu a na príslušenstve o veľkosti 283/10000 k celku

 
  

Termín obhliadky:   11.03.2020 - 12.03.2020 o 10:00 hod.
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48.600 EUR 
500 EUR

       5.000 EUR

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č.: 0948 663 906, 
záujemcovia sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. Pod-
robnosti na www.notar.sk alebo aj úradnej tabuli mesta Kráľov Brod.

o z n a m u j e,
že sa bude konať dobrovoľná 

dražba pod označením: DD 23/2019

najnižšie podanie:                 
minimálne prihodenie: 
dražobná zábezpeka: 
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Vtipy 
týždňa

»Na horskej chate si pán 
Gombík pochutnáva na gu-
láši. Tu k nemu príde cha-
tárov bernardín a nejako 
zvláštne ho pozoruje. - Pán 
chatár, prečo na mňa ten 
pes tak zlostne pozerá?
- Vy by ste tiež pozeral, 
keby vám niekto jedol z va-
šej misky.

»Rozvádza sa zajac so 
zajačicou. Sudca sa pýta 
zajaca:
- Prečo sa chcete rozviesť?
- Lebo ona škúli.
- A to ste pred svadbou 
nevideli?
- Ja som si myslel, že ona 
na mňa len také oči robí.

»Dve pripité opice sa roz-
právajú o živote. Jedna z 
nich vraví:
-Tí ľudia sú predsa len 
hrozní hlupáci. Len sa po-
zri! Stlačím tento červený 
gombík a tamtá ženská v 
bielom plášti mi hneď pri-
nesie banán!

»Zvieratká na dvore hrajú 
schovávačku. Kohút počí-
ta, sliepka sa schová do 
kurníka a mačka do šopy. 
Kohút dopočíta a vyberie 
sa hľadať zvieratká, ale 
zakopne o hrable a skrík-
ne: „Kurníkšopa!“
Sliepka a mačka skríknu: 
„Ako si to vedel?“

»Sliepka začne z ničoho nič 
znášať vajcia. Jeden deň 
žlté, druhý deň červené, 
potom modré... Kohút to 
istý čas sleduje, ale potom 
spustí:
- Keď ja chytím toho páva, 
tak ho vyfliaskam, že ho 
hneď prejde chuť na zá-
lety!

»Opica hovorí leňochovi:
- Ach ty si taký lenivý.
A leňoch nato:
- Ja nie som lenivý len ži-
jem v úspornom režime.

»Stretnú sa dve korytnač-
ky a jedna nemá pancier. 
Tá druhá sa jej pýta:
- A tebe sa čo stalo?
- Ále, utiekla som z domu.

»Na policajnej stanici zvo-
ní telefón, pán policajt to 
zdvihne a hovorí:
- Dobrý deň, čo sa deje?
Z telefónu sa ozve:
- Mám v dome mačku!
- Dobre dobre nekričte! Len 
mačku, veď ju vyhoďte von 
pani!
- Ja nie som pani, ja som 
papagáj!
                         » redakcia
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Chceš ukázať svoju silu? Máš rád výzvy?
Tak sa prihlás do dynamického tímu AVA -stav, s.r.o.

Obsadzujeme pozície:

Základná zložka mzdy od 1000€ až do 2700€
Životopisy zasielať na praca@avastav.sk
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Samkang Diecasting Slovakia s.r.o.

KONTAKT: eva.bielokosztolska@samstroje.sk,

TEL.:+ 421 905 813 940

Hľadáme zamestnancov na pozíciu

operátor zlievarenských 

strojov a zariadení,
práca na TPP, 

nástupný plat 800 € + bonusy 

V prípade záujmu nás kontaktujte:

antalova.samkang@gmail.com,
t.č. 031/789 20 10 

36
-0
00
2

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

v Galante

0948 137 340 • miroslav.krivosudsky@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:

murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky

Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk
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Spoločnosť 
Power Boilers & Piping,a.s. Levice

hľadá Zámočníkov

pre prácu v DUSLO Šaľa
zárobok: cca 1.100,- EUR/brutto
pracovná doba: od 6.00 do 14.00 hod.
pracovný pomer: živnosť
Výučný list podmienkou.

kontakt: 0914 126 882
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodnú prevádzku

Kaufland Šaľa

Nástup IHNEĎ!

0948 008 380

800 € brutto/ mesiac
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Ponuka práce 
pre vodičov VZV a operátorov 

skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda 
pre vodičov VZV od 858 €, 

pre pickerov 714 € + 
bonusy do 15% + rôzne 

príplatky + stravné lístky.  
Práca v Nitre, 

v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená 

bezplatne. Nástup ihneď.

Info na 0948 430 727 
0948 121 244 

Job Impulse s.r.o.

29. februára 1920  
bola schválená česko-slovenská ústava.

Výročia a udalosti
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»Predám skúter JAMAHA 
X Max 400 r. výroby 2016, 
najazdených 3500 km s 
doplnkami. Cena podla do-
hody. 0915400088
»Predám motorku Honda 
CBF 125 najazdených 20 
400 km. Vymenený olej a 
filtre,čidlo neutralu, bater-
ka, spravený bežný servis.
STK platná. Cena 1000 € v 
prípade rýchleho jednania 
dohoda. 0905488951.

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER STADION MUSTANG 
SIMSON KÚPIM TIETO MO-
TORKY 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521 

»Predám RD v kat.uzemí Ve-
selá (Šarovce) 0918703333 

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.  

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP GA 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, GA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Ďalej ponúkame: 
• rolety, žalúzie, sieťky 
  
• servisné opravy
• a iné doplnky
  

CENOVÉ PONUKY
0908 16 14 16

www.montplast.sk

OPRAVY A SERVIS

montplast@montplast.sk

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

 
ťky

y

Kvalitný nemecký 
profil za prijateľnú cenu!

• garážové brány

viac ako 15 rokov na trhu

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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1. marca 1920 
sa odohralo prvé predstavenie opery SND v Bratislave – Hubička 
Bedřicha Smetanu.

Výročia a udalosti

Občianska
riadková
inzercia

»Predám práčku ROMO- 
plne funkčná, 031 784 19 
63.
»Predám koryto na zabí-
jačku + 60L hrniec, 031 784 
19 63.

 
»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903753758

»Predám Dejiny umenia 
10zv 75e 0902619293 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

09 DOMÁCNOSŤ    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
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VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP

2 % z Vašej dane ani nepocítite, 

nám však ZACHRÁNITE ŽIVOT. 
Len REHABILITÁCIA MÁ 100% ÚČINOK v liečbe SM.

Sídlo:  Právna forma: Nezisková organizácia  IČO: 42092175

 SCLEROSIS MULTIPLEX najčastejšie postihuje mladých ľudí 
 v priemere od 18 - 36 rokov, ktorí sú často odkázaní na invalidný vozík.

Prijímateľ 2%: NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.

www.ncsm.sk
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Vyhlásenie o poukázaní 2% si stiahnite z webovej stránky

a spolu s Vašim 
” 

Potvrdením o zaplatení dane ” pošlite do 30. apríla na hociktorý DÚ v SR. 
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SETL SK
TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
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