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eternitových, plechových, plochých
a kanadské šindle

OBNOVA STRIECH

DOBRÁ STRECHA

TEL.: 0910 976 757

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

za NAJLEPŠIU CENU

zľava pre

dôchodcov

garancia

15 rokov
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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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»KÚPIM STAREHO PIONIE-
RA JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STE-
LU MOPED STADION AJ PO-
KAZENE DLHO ODSTAVENE 
PLATIM IHNED PONUKNITE 
0915215406

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

Občianska
riadková
inzercia
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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera DS medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátora O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, DS zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIA
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• medzinárodná doprava
• nutný vod. preukaz C+E
• karta tchg, KKV
• víkendy doma
• destinácia CZ / SK / HU
• plat 1700 - 2000 € netto

Hľadáme vodiča

Tel.: 0901 714 410
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.

@
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Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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 €

 

 50%
až do
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Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk

6
6
-9
6



DS22-22 strana 4

zdravie, služby, zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
4

9
1
-0
0
1
4

   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:
k k v

c v

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  

13
 12

2 
02

67
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Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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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
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NÁBYTOK HALÁSZ

Rozkladacia sedacia súprava TRENDI 
s uložným priestorom
rozmery: s. 250 cm x 170 cm, spanie 196 cm x 124 cm
pôvodné cena: 610 €  akcia: 499 €

Rozkladacia pohovka INVERSA 
s uložným priestorom
spanie 183 cm x 140 cm
pôvodná cena 400 €   akcia 360 €

Rozkladacie detske kresielko
cena: 50 €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy:  DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852 
otváracie hodiny: pondelok až sobota  od 9:00 do 19:00 hod.

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme 10% ZĽAVU na nezlavnený sortiment na všetkých našich predajniach. 
Ezen reklámunk felmutatása ellenében 10% KEDVEZMÉNYT adunk a nem leszálitot árucikkunkre az osszes uzletunkben.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO VEDĽA TESCA, V. Palkovicha 15, 
tel.: 0905/296 516, ŠAĽAVEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557 

 akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

 www.nabytok-halasz.sk
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Sedacia súprava MULTI pevná 
s taburetkou s uložnými priestormi 
alebo rozkladacia bez taburetky
cena: 780 €

ZÁCLONY - 50% až 70 %   |   KOBERCE - 30% až 50 %   |   LUSTRE - 50% 

Rozkladacia sedacia súprava INFERNO 
s uložným priestorom
rozmer 294 cm x 174 cm, spanie 230 cm x 160 cm
pôvodná cena: 813 €  akcia: 790 €

Vysoké postele rôzne šírky 
140 cm, 160 cm, 180 cm a 200 cm
výška postele od 52 cm
ceny: od 550 €

Rozkladací stôl BRONX
rozmer 140 /180 x 80, cena: 188 €

Rozkladacia sedacia súprava VIKTOR 
s polohovateľnými opierkami hlavy 
a úložným priestorom
pôvodná cena: 1 516 € akcia: 1 390 €

Obývacia stena ARS
šírka 370 cm
pôvodná cena 537 €   akcia 499 €

Tovar máme skladom. Akcia trvá do vypredania zásob.
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

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

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1


