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0902 6666 55

 Pokuta 330€
Neplatná STK+EK =

Tel: 0902 6666 55
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KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

MAĽBY A NÁTERY

STAVEBNÉ PRÁCE

0910 589 637
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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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Tesárske práce
0948 771 127
piladobr@gmail.com

PREDAJ
REZIVA
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Žijeme v uponáhľanom svete a 
sme čím ďalej tým viac vystavení 
stresu, ktorý nás ničí. Upozorňu-
jú na to odborníci a potvrdzujú 
to aj mnohé vedecké štúdie. Roz-
lišovať však musíme medzi stre-
som bežným, ktorý trvá krátko a 
je len prirodzenou reakciou náš-
ho organizmu na nebezpečen-
stvo a stresom dlhodobým, ktorý 
pre nás predstavuje mnohé zdra-
votné riziká.

Nie je v našich silách sa stre-
su úplne zbaviť, a ani by to nebolo 
správne, pretože v niektorých situá-
ciách nám môže dokonca zachrániť 
život. Ale aj v prípade stresu platí, 
že všetkého veľa škodí, a preto je 
dôležité naučiť sa ho znížiť na prí-
pustnú hranicu.

Spôsobov, ktorými môžeme 
zabojovať proti nadmernému stre-
su, je viacero, pričom kľúčový je 
náš životný štýl. Odborníci zväčša 
radia, aby sme si dopriali dostatoč-
né množstvo spánku, dodržiavali 
zdravé stravovacie návyky, pravi-
delne sa venovali pohybu a pobytu 
na čerstvom vzduchu, trávili čas s 
rodinou a priateľmi a našli si čas na 

relax, koníčky či meditáciu.
A možno by sme si v prípa-

de zvládania stresu mohli zobrať 
príklad od Dánov. Tí patria k naj-
šťastnejším národom na svete a 
pre životnú pohodu majú dokonca 
vlastné pomenovanie, a tým je hyg-
ge. Pod týmto slovom si môžeme 
predstaviť všetko, čo nám pomôže 
navodiť príjemný pocit.  Či už je 
to útulne zariadený príbytok, vy-
chádzka v parku, večer strávený 
sledovaním obľúbených seriálov, 
šálka čaju na terase s priateľmi, 
predĺžený víkend na chate s partne-
rom alebo pyžamový deň s deťmi.

Ak chceme viesť spokojnejší ži-
vot, musíme najskôr nájsť pokoj a 
vnútornú rovnováhu. Obklopiť sa 
vecami, ktoré sú pohodlné a ľuď-
mi, s ktorými sa cítime 
dobre a v bezpečí. 
Zažiť každý deň nie-
čo príjemné, tešiť 
sa z maličkostí a 
vychutnávať si 
každý okamih, 
jednoducho si 
užívať život.

Najmä si to užívajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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SENICKO-SKALICKO

Erika Herzáňová  0905 915 033
Silvia Lukúvková  0908 979 377
Distribúcia:
Silvia Lukúvková  0908 979 377
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

párny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Borský Mikuláš, Borský 
Svätý Jur, Čáry, Jablonica, Kúty, 
Moravský Svätý Ján, Rovensko, 
Sekule, Smolinské, Šaštín - Strá-
že, Štefanov, Skalica, Dubovce, 
Gbely, Holíč, Kátov, Kopčany, Mok-
rý Háj, Petrova Ves, Popudinské 
Močidľany, Radimov, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište, Kúty, 
Jablonica  

nepárny týždeň: Čáčov, Kunov, 
Senica, Cerová, Častkov, Dojč, 
Hlboké, Hradište pod Vrátnom, 
Jablonica, Koválov, Kúty, Osuské, 
Plavecký Peter, Prievaly, Rohov, 
Rovensko, Rybky, Smrdáky, Sobo-
tište, Šajdíkove Humence, Šaštín 
- Stráže, Štefanov, Skalica, Brod-
ské, Dubovce, Gbely, Holíč, Kátov, 
Kopčany, Lopašov, Mokrý Háj, Po-
pudinské Močidľany, Radošovce, 
Trnovec, Unín, Vrádište 

skalicko@regionpress.sk

Redakcia: Potočná 16 
SKALICA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (36.420 domácností)

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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VŠETKO PRE VAŠE BÝVANIE

0944 716 337
work.byvanie@gmail.com

ma¾by, nátery
sadrokartóny
tapetovanie

fasády
murárske a obkladaèské práce

Work
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SobotišteLUX JR
NAJNIŽŠIE CENY V REGIÓNE - NAJVYŠŠIA KVALITA

 tel. 0908 702 522

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI = SERIÓZNOSŤ
ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ BEZPLATNÝ SERVIS OKIEN A DVERÍ

SEKCIOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

AKCIOVÉ CENY NA NOVOSTAVBY V HLINÍKOVOM
PROFILE ALUPROF + PLASTOVOM PROFILE

SALAMANDER BLUEVOLUTION - NERECYKLOVANÝ

RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE
ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

ŽALÚZIE VŠETKÝCH
DRUHOV

MARKÍZY A TEXTILNÉ
ROLETKY

ZA NAJNIŽŠIE CENY
V REGIÓNE

AKCIA:
TEPLÝ

MEDZISKLENNÝ
RÁMIK

ZDARMA

HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE - ALUPROF

Pri predložení konkurenčnej
ponuky Vám vypracujeme

nižšiu cenovú ponuku.

Sobotište 314, objekt reštaurácie MATULŮV DVŮR
sobotiste@lux-sobotiste.sk

...stačí 2x zazvoniť a my zavoláme, prídeme a urobíme bezplatnú ponuku...
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Geometrické plány
Vytýčenie pozemkov
Inžinierska geodézia
Legalizácia čiernych stavieb

ul. pplk. Pľjušťa 1, Skalica, (autobus. stanica)
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Vláda SR ako aj Národná rada SR 
schválili finančnú pomoc pre senio-
rov v podobe skoršieho vyplatenia 
13. dôchodku. Návrh novely zákona 
o 13. dôchodku pripravil rezort prá-
ce v spolupráci s poslancami Národ-
nej rady SR, ako pomoc pre seniorov 
v období vysokej inflácie. Novela 
navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v 
celej výške jednorazovo všetkým 
poberateľom, ktorí naň budú mať 
nárok, a to už v júli 2022.

Nárok na predčasný 13.dôchod-
koch majú poberatelia starobného, 
predčasného starobného, invalidného 
dôchodku, ako aj o poberatelia všet-
kých pozostalostných dôchodkov – 
vdovských, vdoveckých a sirotských. 
Novelou zákona o 13. dôchodku (z. č. 
296/2020 Z. z.) bude vyplatený 13. dô-
chodok v celej výške v júli z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky v 
celkovej výške približne 301,2 miliónov 
eur. Pri predpokladanom počte pobe-
rateľov dôchodkových dávok 1,44 mi-
lióna osôb pôjde v priemere približne o 
sumu 209,60 eur. 

Podmienky nároku na 13. dôcho-
dok ostávajú zachované rovnako, 
ako v predchádzajúcom období. Pri 
poberaní viacerých druhov dôchod-
kov, vrátane dôchodkov z cudziny, sa 
ich výška zráta a podľa výslednej sumy 
bude poberateľovi vypočítaná výška 

13. dôchodku, ktorá sa bude odvíjať od 
životného minima, ktorého nová hod-
nota bude známa k 1. júlu 2022.

„Ide o kompenzáciu výrazného 
rastu spotrebiteľských cien, keďže 
inflácia za domácnosti dôchodcov do-
siahla vo februári medziročnú hodno-
tu 9,9 %. Ďalším dôvodom je aj predpo-
kladané zvýšenie medziročnej miery 
inflácie za domácnosti dôchodcov za I. 
polrok 2022 o 9,3 %,“ informuje rezort 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa 
v súčasnosti platnej legislatívy sa kom-
plexné zvýšenie dôchodkových dávok 
na základe rastu spotrebiteľských cien 
premietne až od 1. januára 2023.

Pomoc vo forme skoršieho vyplate-
nia 13. dôchodku je jedným z vládnych 
opatrením pomoci pre najviac ohroze-
né skupiny obyvateľov, ktoré zasiahla 
vysoká inflácia.

Finančná pomoc pre seniorov

» ren
Ilustračné foro. zdroj sabinevanerp pixabay

15. mája 1948  
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria, 
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael   

Výročia a udalosti
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KĽÚČOVÁ SLUŽBA
VLOŽKY, ZÁMKY

ZRKADLÁ NA MIERU
RÁMOVANIE OBRAZOV

KONOPNÉ KRÉMY 

Mazúrová 9, Skalica
(oproti Grafobalu)
Tel.: 0918 586 322
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We pioneer motion

Operátor výroby
(brúsenie, sústruženie, tvárnenie)
ID číslo žiadostí: 1930  

Miesto výkonu práce: Schaeffler Skalica, spol. s r.o., Ul. Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica

Schaeffler – atraktivita medzinárodnej technologickej skupiny spojená s kultúrou rodinnej firmy.  

Ako partner všetkých významných výrobcov automobilov a mnohých zákazníkov v priemyselnom sekto-

re vám ponúkame dostatok priestoru pre váš osobný rozvoj.

 

Informujte sa osobne  

na recepcii spoločnosti 

Schaeffler, prípadne 

volajte: 034/6961513 alebo 

034/6964459

Váš profil:
• vzdelanie ukončené min. výučným listom

• možnosť pracovať na 3-4 zmeny

• zodpovedný prístup, spoľahlivosť

• zmysel pre tímovú prácu

Ponúkame:
• nástupná mzda 1 100€ brutto 

• stabilné zamestnanie

• 13. a 14. plat

• doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3%

• každoročná valorizácia miezd a prehodnocovanie príplatkov

• zaujímavý sociálny program (športové aktivity, vitamíny, 

masáže, zdravotná starostlivosť,...)

• závodná reštaurácia, autobusová zastávka priamo pred firmou

• ďalšie príplatky a finančné bonusy

Čakajú na vás vzrušujúce úlohy a vynikajúca perspektíva rozvoja, 
pretože budúcnosť formujeme inováciami.  
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
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madea@ltcnet.sk
www.nabytokmadea.sk

Ďalej ponúkame: 
sed. súpravy, pohovky,

 postele, matrace, 
skrine, komody, 

stoly, stoličky a iné...

Predajňa 
v Šaštíne 

je ZRUŠENÁ

PO - PIA  10.00 - 17. 00 h.
12.00 - 13.00 h. obed
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0918 645 802
0907 784 324

BRIKETY
Z TVRDÉHO 

DREVA

 VÝROBA A PREDAJ

PALIVOVÉHO
DREVA
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KONTAKT: 0903 607 781

MURÁRSKE A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
BYTOVÉ JADRÁ
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INZERCIA
0905 915 033

 
Občianska
riadková
inzercia

»Predám Citroen C3, 
2010, 1,4 benzín, servis-
ná knižka, nový model..
Tel. 0911615665

Predám letné pneuma-
tiky Hankook 185/70 
R14 88T, cena 40 € za 4 
kusy. Tel. 0908 370 481 
»Kúpim starého PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIM-
SON ENDURO ELECTRONIC 
STELU MOPED STADION 
aj pokazené, dlho od-
stavené, platím ihneď. 
Ponúknite. Tel. 0915 215 
406 
»ČZ-JAWA Odkúpim 
M o t o c y ke l / D i e ly - S E -
RIÓZNA DOHODA. Tel. 
0908205521

»Hľadám ubytovanie 
na Záhorí. Tel. 0904 012 
512 
»Dám do prenájmu 
garsónku v Skalici, ale-
bo vymením za 1izbo-
vý byt + doplatok.Tel. 
0908845614 
»Dám do prenájmu gar-
sónku v Skalici, kom-
pletne zrekonštruova-
nú, voľná od 1.6.. Info 
Tel. 0904127053

»Kúpim dom do 55000,- 
€.Tel. 0949375038

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

»Kúpim staré originál 
vhs videokazety, akčné, 
horor a pod. kontakt: 

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

Občianska
riadková
inzercia

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   
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• kompletné rekonštrukcie
   domov a bytov
• sadrokartonárske práce
• zatepľovacie práce
• ploty, zámková dlažba
• obklady, dlažby, sanita
• jadrové vŕtanie
• výstavba RD 

Murárske práce

0904 259 971
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Stačí zavolať a my vás navštívime.

Skalica, ul. Horská
0902 624 774

www.kamenarstvostapav.sk

Môžete si vybrať
asi zo 130 druhov
pomníkov a podľa
vlastného výberu!

Vystavené sú nové druhy materiálu. Najlepšie ceny v Skalici a okolí.

Pomníky sú vystavené

priamo v areáli firmy

NAŠA FIRMA MÁ 31 ROKOV 
BOHATÉ  SKÚSENOSTI

Príďte sa presvedčiť

DVOJHROB od 2000€ 
NA KOMPLET
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

9.50 - 10.00 h.
9.00 - 9.15 h.

9.45 - 10.00 h.
10.15 - 10.30 h.

Kúty - potraviny Polák  24. 5.
Dojč PD  30. 5.
Vradište - Jednota  30. 5.
Skalica parkov. za Lidlom   30. 5.

Predaj 15  týždňových kuričiek DOMINANT
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

14. mája 2000  
Slovensko podľahlo vo finále majstrov-
stiev sveta v ľadovom hokeji v Petrohrade 
reprezentácii Česka 3 : 5 a získalo striebor-
nú medailu, prvú medailu v ére samostat-
nosti Slovenska

Výročia a udalosti

INZERCIA
0908 979 377
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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
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Termín konania dražby: 
dňa 06.06.2022 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Malá konferenčná miestnosť, v su-
teréne, Hotel Spectrum, Vladimíra 
Clementisa 13, 917 01 Trnava.
Dražobná zábezpeka: 
8 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom 
súp.č. 834 postavený na parc.č 1164, 
pozemok parc.č. 1164 o  celkovej 
výmere 555 m2. Predmet dražby je 
evidovaný na LV č. 941, k.ú. Šaštín.

Kontakt: 0911 833 859
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
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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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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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Región Trnava odštartoval sériu bez-
platných prehliadok s názvom Nepo-
znané miesta. Najbližšia prehliadka 
sa uskutoční v sobotu 21. mája, nesie 
názov Pálffyovské statky a venovaná 
bude historickej chemickej továrni na 
Majdane neďaleko Horných Orešian.

„Mnohí ľudia vnímajú chemičku v 
útrobách Malých Karpát skôr rušivo, no ja 
im poviem viac o tom, aký význam zohra-
la v histórii panstva Jozefa Pálffyho, kde 
sa nachádzala úzkorozchodná železnica 
a robotnícke kolónie,“ hovorí Miroslav Be-
ňák, architekt a člen OZ Čierne diery, ktorý 
bude prehliadkou Pálffyovské statky spre-
vádzať a prezrádza aj jednu zaujímavosť: 
„chemická továreň na Majdane pochádza 
zo skoršieho obdobia ako turisticky veľmi 
obľúbený Smolenický zámok.“ Chemická 
továreň bola založená Jozefom Pálffym v 
roku 1880 a dnes je hodnotnou industriál-
nou architektonickou pamiatkou. Oblasť 
je momentálne využívaná ako rekreačná 
a je vhodná na prechádzky. Zároveň ňou 
vedú mnohé cyklocesty spájajúce obec 
Doľany s Vodnou nádržou Orešany alebo 
smerujúce do obce Smolenice.

Kde a kedy?
„Začiatok prehliadky je o 9.45 hod. a 

bude trvať približne tri hodiny. Čas sme 
prispôsobili spoju prímestskej autobu-
sovej dopravy na trase Trnava – Horné 

Orešany, ktorý z Trnavy odchádza o 8.55 
hod. Z autobusovej stanice s príchodom 
do Horných Orešian – Pálffyho námestie v 
časti Majdánske o 9.31 hod. V oblasti však 
nie je problém ani s parkovaním osob-
ných automobilov,“ vysvetľuje Alexander 
Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Trnava 
Tourism. Prehliadka je bezplatná, no zá-
ujemcovia si miesto musia vopred rezer-
vovať. „Môžu tak urobiť prostredníctvom 
našej stránky regiontrnava.sk, e-mailom 
či telefonicky alebo aj osobne v Turistic-
kom informačnom centre Región Trnava,“ 
hovorí Alexander Prostinák.

Bezplatné prehliadky aj počas leta
Bezplatné prehliadky zo série Nepo-

znané miesta Regiónu Trnava budú po-
kračovať aj v mesiaci jún. „Počas letných 
prázdnin budú nasledovať štandardné 
bezplatné prehliadky mesta Trnavy pre 
turistov, ktoré sa budú konať každý deň,“ 
dodáva Alexander Prostinák.

Navštívte nepoznané miesta 
v regióne Trnava

» ren
zdroj foto Trnava Tourism, autor Miroslav Beňák

i n d r i c h o v i c m a t i n @
gmail.com. Tel. 0948 
223 465

»Predám zváracie tra-
fo, sečkovicu, kotlinu 
so 60 l kotlom, troj-
nožku, údiareň, páso-
viny - 2 m dlhé, 4,5, 5,5 
a 7 cm široké a 3 mm 
hrubé. Cena dohodou.
Tel. kontakt: 034 662 
02 02 
»Predám silnostenné 
rúry, priemer 79cm 
dĺžka 9,5m, 10ks.Tel. 
0911907461 
»Predám staré periny, 
podhlavníky a zvá-
racie elektródy. Tel. 
0948 808 909

»Hľadám prácu na 
TPP do pizzerie ako 
umývač riadu, okolie 
Skalica, Holíč.Tel. 0903 
288 642

»Sympatická 56 r, hľa-
dá priateľa na zozná-
menie. Tel. 0940 642 
703

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

Príklad:
RP SE 13 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 uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, SE zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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 

4
1
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 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:

6
3
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4

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

6
3
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STANČIAK
AUTODOPRAVA · ZEMNÉ PRÁCE

Stančiak Ladislav, Horská 36, Skalica 909 01, tel.: 0905 494 758

BETÓNOVÉ VÝROBKY

6
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SPRACOVANIE JEDNODUCHÉHO
A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

§

€

MZDY, PERSONALISTIKA

VYPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Sme plátci
DPH

FO typ A, B a právnických osôb

Senica | 0911 521 767

sk
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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

 50%
až do

6
3
-3
0

17. mája 1632  
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torsten-
ssona dobylo Mníchov 

Výročia a udalosti

VOLAJTE: 

0908 979 377, 0905 915 033

Redakcia Skalicko

skalicko@regionpress.sk
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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

Spoločnosť Jobbees ako prvá na svete 
rozbieha unikátny slovensko-český pro-
jekt pod názvom Rollnik. Vďaka nemu 
budú môcť získať stálu prácu v oblasti 
poľnohospodárstva aj ľudia, ktorí boli 
doposiaľ zvyknutí len na krátke, jedno-
razové, či sezónne brigády.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a sil-
nému zázemiu, dokázala spoločnosť Job-
bees vytvoriť revolučnú profesiu, v ktorej 
záujemcovia nájdu stály, trvalý pracovný 
pomer na pracovnú zmluvu, a to aj na 
dobu neurčitú, s istotou a stabilitou až do 
dôchodku. Jej názov Rollnik je kombiná-
cia slovenského slova roľník, teda gazda, 
hospodár, farmár a anglického slova roll, 
teda rolovať, otáčať, posúvať. „Ide o to, že 
ľudia budú počas celého roka „rollovať“, 
to znamená premiestňovať sa z miesta na 
miesto, pracovať niekoľko týždňov v za-
hraničí, potom byť doma s rodinou, opäť 
niekoľko týždňov v zahraničí, opäť doma 
a vykonávať pritom rozličné poľnohospo-
dárske činnosti od práce vo vinohradoch, 
v ovocných sadoch či na chmeľnici až po 
zber úrody, vždy podľa toho, ako to má 
príroda zariadené, a to počas celého roka,“ 
objasňuje Martin Sebera, konateľ spoloč-
nosti Jobbees a dodáva, že ľudia, ktorí 
túto prácu už vyskúšali, sú spokojní. Vek 
pritom nehrá úlohu. „Spravidla zarábajú 
viac peňazí než v iných nekvalifikovaných 
prevádzkach a získavajú stále zamestna-
nie na zmluvu, so všetkými istotami a vý-
hodami,“ upresňuje.

Istoty aj na dôchodok
Projekt Rollnik má aj výrazný sociálny 

efekt a niektorým ľudom významne zlep-
ší kvalitu ich života a zabezpečí ich aj na 
dôchodok. „Sezónne práce v poľnohospo-
dárstve patria k typickým „dohodovým“ 
prácam. Treba si uvedomiť, že niektorí „do-
hodári“ sú evidovaní na úrade napríklad 
aj dvadsať rokov, neustále sa odhlasujú a 
prihlasujú, aby išli pracovať niekam na do-
hodu o vykonaní práce. Z dohody nemajú 
žiadne zdravotné poistenie, žiadne dôchod-
kové poistenie, žiadne istoty. Dôchodkový 
vek si počká na každého bez rozdielu, a nie-
ktorí nebudú mať nárok ani na minimálny 
dôchodok,“ upozorňuje konateľ a pripomí-
na, že vďaka stálej práci, ktorú Rollnik po-
núka, majú ľudia nielen pravidelný príjem, 
ale môžu dostať svoje financie späť pod 
kontrolu a zabezpečia sa aj na neskoršie ob-
dobie. „Poľnohospodárstvo je jedno z mála 
odvetví, kde sa bude manuálne pracovať 
ešte dlho, preto je tu istota práce až do dô-
chodku,“ uzatvára Martin Sebera.

Rollnik – nový druh zamestnania na svete

» PR článok, zdroj foto Rollnik
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Ak máte chuť dozvedieť sa viac o výrobe piva, 
zistiť, ako prebieha sladovanie, zažiť dokonalý 
relax v unikátnych pivných kúpeľoch, zahrať  
si s priateľmi bowling a potom spoločne ochut-
návať špeciality nielen pivnej kuchyne, tak  
si určite čo najskôr naplánujte návštevu Pivo-
varu Sessler. Nájdete ho v Trnave, na ulici Pri 
Kalvárii 17.

Pivovar Sessler patrí k najznámejším pivovarom 
v okolí a  jeho história siaha až do 14. storočia. 
Dnes produkuje množstvo kvalitných pív, piv-
ných destilátov ale aj nealkoholických nápojov 
a jeho pracovníci sa so záujemcami radi pode-
lia o tajomstvá výroby jednotlivých produktov. 
„Ponúkame možnosť exkurzie po pivovare 
Sessler. Oboznámite sa počas nej s históriou 
Sesslerky, výrobou piva a sladu. Prevedieme vás 
pivovarom, kde prejdete celú trasu vzniku piva  
od prípravy, varenia až po jeho expedíciu, pri-
čom nezabudneme ani na ochutnávku nášho 
zlatého moku. Rovnako spoločne nazrieme 
do jedinej zachovanej humnovej sladovne na 
Slovensku a jednej z najväčších v celom Česku  
a Slovensku. Uvidíte historické časti a zariade-
nia, ktoré sú dodnes funkčné a používané na 
sladovanie,“ pozýva Dagmara Pivolusková Kla-
sová, riaditeľka pivovaru Sessler.

Pivné kúpele a wellness
Po náročnom dni sú v Pivovare Sessler všetkým 
záujemcom k dispozícii Pivné kúpele a wellness 
Sessler, ktoré poskytujú dokonalý relax. „Pivný 

kúpeľ pochádza z diel-
ne nášho pivovaru 

a jeho receptúra 
má blahodarné 
účinky na telo  
i dušu. Súčasťou 
pivných kúpe-
ľov je aj vírivka  
a dva typy sauny 

- fínska a in-
frasauna 
a tepi-
d ár i á , 
k t o r é 
v á m 
p o -

môžu pri oddychu a odbúraní stresu, podobne 
ako možnosť dopriať si masáže,“ popisuje riadi-
teľka.

Bowling Sessler
Areál pivovaru Sessler však ponúka aj možnosť 
užiť si pekné chvíle s vašimi blízkymi či priateľ-
mi v zábavnom centre. „K dispozícii budete mať 
dve bowlingové dráhy, elektrické šípky, biliard a 
poteší isto aj air hockey a stolný futbal. Osviežiť 
sa môžete našim chladeným čapovaným pivom 
alebo si môžete vybrať zo širokej ponuky nášho 
nápojového lístka,“ odporúča Dagmara Pivolus-
ková Klasová.

Reštaurácia Sessler
Ak sa vám žiada stráviť príjemný čas pri dobrom 
jedle, objavte autentickú atmosféru historických 
priestorov reštaurácie Sessler a ochutnajte špe-
ciality jej kuchyne. „Naša reštaurácia ponúka 
okrem výbornej pivnej kuchyne aj mnoho skry-
tých pokladov, ktoré sú obsiahnuté napríklad  
v kvalitných steakoch alebo domácich receptoch 
na naše produkty,“ objasňuje riaditeľka.

Oslavy, konferencie aj ubytovanie
V areáli pivovaru má svoje miesto aj Penzión 
Sessler. Jeho priestory sú vhodné na uspo-
riadanie osláv, rodinných stretnutí, svadieb 
teambuildingov, odborných seminárov, kon-
ferencií či kongresov. „Konferenčné priesto-
ry disponujú moderným vybavením potreb-
ným na zabezpečenie úspešnej akcie a sú 
navrhnuté tak, aby spĺňali potreby rôznych 
typov stretnutí či podujatí,“ popisuje Dagma-
ra Pivolusková Klasová a dodáva, že penzión 
ponúka aj možnosť ubytovania. K dispozícii je 
pre záujemcov 16 izieb, rozdelených do jedno-  
a dvojlôžkových izieb, 3 apartmánov Štandard až 
pre 3 osoby a apartmánu De Luxe s romantic-

kým výhľadom na parčík s jazierkom, 
ktorý tvorí krásnu scenériu celého 
areálu.

Podujatia pre všetky vekové ka-
tegórie
Pre Trnavčanov ale aj návštevníkov 
Malého Ríma pravidelne pripravu-
jú v areáli Pivovaru Sesseler rôzne 
pútavé podujatia, počas ktorých 
si na svoje prídu všetky vekové 
kategórie. „Najbližšie sa môžu 
všetci tešiť na Farmárske trhy, 
ktoré chystáme na 11. júna 
a predstavia sa na nich via-
cerí predajcovia so svoji-
mi domácimi výrobkami.  
O dva týždne neskôr, teda 
25. júna organizujeme pod-
ujatie pod názvom Bezpeč-
ne na prázdniny. Určené je 
deťom aj dospelým a tešiť 
sa môžu na ukážku práce 
Hasičského záchranného 
zboru a Policajného zbo-
ru, odťahovú službu, ktorá 
predvedie, ako sa otáča 
auto a zaujme tiež trenažér 
nárazu a pestrý sprievod-
ný program. Pre deti bude  
k dispozícii okrem po-
učného programu aj 
skákací hrad, maľovanie  
na tvár a súťaže,“ uzatvára 
rozprávanie Dagmara Pivo-
lusková Klasová, riaditeľka 
pivovaru Sessler.

Reklamný článok

Zažite pivné kúpele a zabavte sa s rodinou a priateľmi

Preniknite do tajov výroby piva

BASKETBAL
B.S.C. Bratislava 23  -  MŠK BO Holíč  72 : 98 (32:57)
V záverečnom kole II .ligy západ basketbalistov vycestovali Holíčania na pa-
lubovku B.S.C. Bratislava 23, keď už pred zápasom mali zaistenú účasť v záve-
rečnom turnaj FINAL  FOUR II. ligy, ktorý sa uskutoční za účasti prvých dvoch 
družstiev z II ligy Západ a rovnako z II. ligy Východ v dňoch 21. - 22. mája 2022 
v ŠH Bánovciach nad Bebravou. Vstup do zápasu mali lepší hostia z Holíča, 
ktorí si vytvorili osemnásť bodový náskok, postupne sa dostávali do hry aj 
mladí hráči B.S.C. , ktorí však nedokázali zastaviť útoky Holíčanov a tak po 
polčase svietilo na ukazovateli skóre  32 : 57 pre hostí. Po polčasovej prestávke 
stratila hra na tempe, domácim hráčom sa darila streľba spoza trojbodového 
oblúka, no hostia kontrolovali priebeh hry a zapísali si ďalšie víťazstvo do ta-
buľky.   Ďakujem Mestu Holíč, všetkým sponzorom, mediálnym partnerom a 
fanúšikom za podporu!!!       
Zostava  a  body Holíča:  Hanusek 47, Kubinec 6, Pukančík 6, Jaborník 11, Ba-
rančík 4, Rozboril 2, Došek 17, Mihaliska 5, 
Tréner: Ľ Marenčík, Asistent trénera: D. Snopko
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Máte stres? Nezabúdajte na dostatok horčíka
Magnézium, po slovensky horčík, je 

dôležitým prvkom pre celý rad proce-
sov ľudskom tele, či už pri svaloch, ner-
voch, obehovom systéme, stavbe kostí 
či pri uvoľňovaní energie z glukózy. O to 
zarážajúcejšie je poznanie, že až tretina 
slovenskej populácie trpí jeho nedo-
statkom. Obzvlášť negatívne dôsledky 
to má u ľudí, pre ktorých je typické ne-
pravidelné stravovanie, rýchly životný 
štýl   a nadmerná psychická záťaž.

Magnézium sa dá ľudovo opísať výra-
zom „životabudič“. Určite sa Vám už sta-
lo, že ste cítili nedostatok energie, pocit 
ťažkého tela, vyčerpanie, únavu a s tým 
spojené depresívne stavy. Tieto príznaky 
nedostatku magnézia ešte stále patria 
medzi znesiteľnejšie prejavy nedostatku 
horčíka. Dlhodobý nedostatok magnézia 
sa môže prejaviť aj na nesprávnom fungo-
vaní centrálneho nervového systému, čo 
môže viesť k ochoreniam ako sú depresie 
a v dnešnej dobe medzi aj tetaniu. Tetánia 
sa vyskytuje najmä u mladších ročníkov a 
zväčša jej predchádza obdobie duševné-
ho vypätia, stresu či depresie spojenom   s 
nedodržiavaním stravovacieho a pitného 
režimu.

Tetánia sa aj napriek pokrokovej tech-
nológii veľmi ťažko diagnostikuje, keďže 
sa u každého postihnutého prejavuje iný-
mi príznakmi. Medzi najznámejšie patria 
búšenie srdca, brnenie v končekoch rúk a 

nôh, niekedy aj v jazyku, pocit nedostat-
ku vzduchu, malátnosť a celková slabosť. 
Pri ťažších záchvatoch môže dôjsť aj ku 
chvíľkovej strate vedomia či kontroly nad 
koordináciu svojho tela. Pre laikov môže 
ísť o príznaky podobné infarktu. 

Príčinou tetánie je zmena hladiny hor-
číka a vápnika v tele. Môže ísť o pridru-
ženú chorobu v dôsledku inej poruchy, 
alebo aj o samostatný jav vyvolaný zlou 
životosprávou. Pri liečbe tetánie je preto 
dôležité poznať príčinu a riešiť príčinu. 
Zahŕňa tak rovnako správny duševný 

režim s dostatkom spánku a odpočinku, 
ako aj vhodnú stravu s dostatkom vápni-
ka, vitamínu D a horčíka. Pri horčíku je 
odporúčaná denná dávka 350 mg. Vyš-
šia dávka sa odporúča starším a v teho-
tenstve. Pri užívaní vo forme výživového 
doplnku je vhodné dať si magnéziový ná-
poj pred alebo po jedle. Pri lipozomálnej 
forme výživových doplnkov sú potrebné 
látky obalené v ochranných, mikrosko-
picky veľkých tukových obaloch, ktoré 
zabezpečia ich rýchlejšiu a vysokú vstre-
bateľnosť, až na úrovni 90%.             » red.
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Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí 
Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje
Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mestské kultúr-
ne stredisko v Senici vás srdečne pozývajú v utorok 17. mája 2022 o 14.00 hodine do 
Domu kultúry v Senici na Súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí Trnavského 
kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky hudobného folklóru detí s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhla-
sovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

V súťažnej časti prehliadky sa divákom predstaví šesť sólistov spevákov, jedno 
spevácke duo, traja sólisti inštrumentalisti, štyri spevácke skupiny a päť ľudových 
hudieb z okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Senica 
a Skalica. Pre vedúcich súťažiacich kolektívov a sólistov sa v rámci podujatia usku-
toční hodnotiaci a rozborový odborný seminár.
O víťazoch, ktorí postúpia na celoštátnu súťaž a prehliadku hudobného folklóru 
detí Vidiečanova Habovka 2022, rozhodne odborná porota v zložení – Mgr. Samuel 
Smetana, hudobník a hudobný publicista, Mgr. Adriana Jarolínová, interpretka ľu-
dových piesní a hlasová pedagogička, a Mgr. Michal Noga, etnomuzikológ, hudob-
ný pedagóg a odborný pracovník pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom 
centre v Bratislave.
Súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva 
a tancuje z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa s fi-
nančnou podporou Národného osvetového centra v Bratislave a Trnavského samo-
správneho kraja.
Srdečne pozývame všetkých nadšencov a priaznivcov detského hudobného fol-
klóru! Príďte sa potešiť, povzbudiť súťažiace deti a stráviť príjemné popoludnie pri 
ľudovom speve a hudbe.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD., Záhorské osvetové stredisko Senica 
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SOBOTA 14.05.2022  - Ušiak Čiky a Škrečok temnôt 13:00, Smradi 13:00, 15:10, Doctor Strange v mno-

hovesmíre šialenstva 2D SD 13:40, 17:30, Ježko Sonic 2 15:00, Nezlomná 16:30, Láska hory prenáša 17:40, Po 
čom muži túžia 2 18:30, Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre 
šialenstva 2D ST 20:20, Podpaľačka 20:40

NEDEĽA 15.05.2022 - Ušiak Čiky a Škrečok temnôt 13:00, Smradi 13:00, 15:10, Doctor Strange v mno-

hovesmíre šialenstva 2D SD 13:40, 17:30, Ježko Sonic 2 15:00, Nezlomná 16:30, Láska hory prenáša 17:40, Po 
čom muži túžia 2 18:30, Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre 
šialenstva 2D ST 20:20, Podpaľačka 20:40

PROGRAM                        SKALICA PONDELOK 16.05.2022  -  Ježko Sonic 2 15:00, Smradi 15:10, Nezlomná 16:30, Doctor Strange v mnoho-

vesmíre šialenstva 2D SD 17:30, Láska hory prenáša 17:40, Po čom muži túžia 2 18:30, Fantastické zvery: Tajomstvá 
Dumbledora SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 20:20, 
Podpaľačka 20:40

UTOROK 17.05.2022 - BABSKÁ JAZDA – Čo sme komu všetci urobili 18:00, Ježko Sonic 2 15:00, Smradi 15:10, 
Nezlomná 16:30, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D SD 17:40, Po čom muži túžia 2 18:30, Láska hory 
prenáša 20:30, Podpaľačka 20:40, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 20:50

STREDA 18.05.2022 - Ježko Sonic 2 15:00, Smradi 15:10, Nezlomná 16:30, Doctor Strange v mnohovesmíre 
šialenstva 2D SD 17:30, Láska hory prenáša 17:40, Po čom muži túžia 2 18:30, Fantastické zvery: Tajomstvá Dumble-

dora SD 19:50, Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva 2D ST 20:20, Podpaľačka 20:40
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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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 € netto. 
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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0903 435 184
0903 918 949

SBS PROFI V+K

ČLENOV STRÁŽNEJ
SLUŽBY

prijme

volať po - pia: od 8 - 14 hod.

Preukaz odbornej spôsobilosti
3,72€ až 4,38€ brutto + príplatky

na objekty v Skalici
(výrobný podnik)
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MO NOS
UBYTOVANIA

1500 - 1800€ v istom / mesiac

7
5
-1
1

4
1
-4
1

• MAJSTER ÚDRŽBY 
Požadujeme : 
SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania /strojárske, elektro/, skúse-
nosti s vedením kolektívu, komunikatívnosť, flexibilita, odolnosť voči 
stresu, anglický alebo nemecký jazyk na minimálnej úrovni B1 
Ponúkame :
prácu na hlavný pracovný pomer, plat od 900€ do 1300€, sociálny pro-
gram, stravovanie v závodnej jedálni, príplatky aj nad rámec zákona, 
nástup možný od 1. 7. 2022, 13. a 14. plat 
Popis pracovnej činnosti: 
riadenie opráv a údržby po strojnej a elektrickej stránke, evidencia 
a objednávanie náhradných dielov, zabezpečenie prevádzkyschop-
nosti strojov a činností údržby, zodpovednosť za urýchlené odstraňo-
vanie porúch na zariadeniach, za dodržiavanie interných predpisov, 
výkon funkcie výťahového technika, rozpočtovanie výkonov údržby, 
plánovanie zmennosti, administratíva 

• OBSLUHA POLYGRAFICKÉHO STROJA
Mzda od 950€ do 1500€  

Ponúkame :
prácu na hlavný pracovný pomer (2,3-4 zmenná prevádzka), príplatky 
aj nad rámec zákona ( príplatok za 2-zmennú, 3-zmennú a 4-zmennú 
prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu), 13., 14. plat , soci-
álny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí 1,20€ 
za obed, príspevok za dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodko-
vé sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných 
jubileách, odmena za nájdenie nového zamestnanca

Prosím kontaktujte nás
na email: personalne@grafobal.sk  
alebo na telefónnych  číslach:  
034 6967330, 0914222739

R

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica 

prijme do pracovného pomeru
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20. mája 1990
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na 
Zem prvé snímky

Výročia a udalosti

16. mája 1929  
Akadémia filmových umení a vied po prvýkrát udelila ceny za zá-
sluhy, známejšie pod menom Oscar 

Výročia a udalosti
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0944 113 140
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