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Ak jej dáš dom ...

Sir William Gerald Golding bol
anglický spisovateľ a básnik, nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru z roku
1983. Počas druhej svetovej vojny slúžil v kráľovskom loďstve. Zúčastnil
sa vylodenia v Normandii a na konci
vojny sa vrátil k písaniu a vyučovaniu.
To na vysvetlenie. Pretože chcem
citovať jednu jeho myšlienku: „Myslím si , že ženy sú bláznivé, keď sa
snažia vyrovnať mužom. Sú omnoho
lepšie ako muži a vždy boli. Čokoľvek
žene dáš, vždy to spraví lepším. Ak
jej dáš dom, dá ti domov. Ak jej dáš
potraviny, pripraví ti jedlo. Ak jej dáš
úsmev, dá ti svoje srdce. Čokoľvek jej
dáš, to znásobí a rozšíri. (Takže ak sa
k nej správaš ako vôl, buď pripravený,
že dostaneš kopu hnoja.).“

hodí. Nechcem tu šermovať nejakou,
žiaľ, sprofanovanou skratkou, ktorá
nám pripomína, že my, muži si zas
pripomíname význam žien v našich
životoch a preto aj ich medzinárodný
deň. Vybral som si túto tému ako námet úvodníka preto, že si myslím, že
je čo učiť sa od žien. Od mám, od starých mám, od manželiek a neraz aj
od dcér či vnučiek. Vždy nás v nejakej
životnej etape niektorá z nich dokáže
prekvapiť. Niečím, čo sa nám zdá samozrejmé, no je to vlastne neuveriteľne výnimočné. Láskou, obetavosťou,
pracovitosťou, starostlivosťou...

a PREDAJ KRMÍV
PREDAJ
MLÁDOK
od 2.3. 2020

Viac informácií
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Všetko dobré, milí čitatelia,
asi ste čakali, že toto redakčné slovo
venujem voľbám, ktoré má už týždeň
Slovensko za sebou. Nie, nespravím
to. Zameriam sa viac na úžasné a nenahraditeľné ženy v našich životoch.

Deň, ktorý v kalendári patrí
ženám, by sme si mi, muži, mohli a
mali spomenúť na to, o čom píšem
vyššie. A nielen v ten deň, ale to už
je iná, veľká a mnohých mužov dosť
zahanbujúca téma.
Milé naše čitateľky,
vážené kolegyne, naozaj a úprimne – s vďakou
– všetko dobré vám!

Svojrázny výrok, ale, myslím si,
že v týchto dňoch sa mimoriadne

S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Inzerát, ktorý predáva

ROKOV

0905 915 034



300€

  

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
T: 0908 13 11 99

ZH 20-10 strana_

1

131200042

UŠETRI AŽ

03-0059

POZRI PONUKU VO VNÚTRI

služby

2

Najčítanejšie regionálne noviny

ŽIARSKO

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

Redakcia: Nám. Matice slovenskej 17
ŽIAR n/HRONOM
ziarsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Michaela Vlačuhová 0905 915 034
Jana Žabenská
0907 877 860
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (27.490 domácností)
Každý týždeň: Banská Štiavnica,
Banská Belá, Štiavnické Bane,
Žarnovica, Brehy, Hodruša Hámre, Hronský Beňadik, Nová
Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota,
Žiar nad Hronom, Bartošova Lehôtka, Dolná Trnávka, Hliník nad
Hronom, Janova Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kremnica, Lovča,
Lovčica - Trubín, Lutila, Pitelová,
Prestavlky, Sklené Teplice, Slaská,
Stará Kremnička, Trnavá Hora,
Vyhne, Hodruša - Hámre, Vyhne

3ZMUVQKI

åQIZV
0ZWVWU
åIZVW^QKI
*IV[SÄ
o\QI^VQKI

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

æLDUQDG+URQRP
'LVSHĀLQJ6.

781200009

Východné Slovensko
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Modlitba za nich
Často nadávame na tých hore, namiesto
toho, aby sme sa za nich modlili. Teraz
sa vymenia. Modlime sa za nich.
Aby zjednotili svoje slová a činy,
aby na seba menej kričali a viac sa počúvali.Modlime sa, aby ochraňovali naše
deti, rodiny, starké a starkých. Aby neposudzovali ľudí podľa titulov, oblečenia
a rôznych nálepiek, ale videli v ľuďoch
bratov a sestry. Modlime sa, aby politici
namiesto vládnutia viac slúžili, menej
rozprávali a viac vnímali potreby obyčajných ľudí, ale aj odborníkov, ktorí vedia,
ako opravovať svet.
Prosme Pána, aby im dal múdrosť pri
čistení chlieva a triedení zrna od pliev,
aby nepustili k sebe rôznych vybavovačov a pokušiteľov, nepodľahli peniazom,
moci, sláve a pýche. Modlime sa aj za
tých, čo odchádzajú. Nech sú spravodlivo
súdení, konajú pokánie a Pán im odpustí
ich hriechy. Nech noví správcovia krajiny
hľadajú to, čo je na druhom človeku dobré a spája, nie to zlé, čo rozdeľuje.
Bože, Ty si stvoril tento svet a vtlačil si do neho algoritmus lásky a dobra.
Pomôž tým, ktorých si ľudia zvolili za
správcov Slovenska, aby porozumeli
princípom tohto sveta, aby pomáhali
druhým, šírili pokoj, rozvíjali dôveru a

spoluprácu. Nech sa všetko v tejto krajine deje otvorene a čestne pred zrakmi
všetkých občanov - riadenie štátu, obchody, výberové konania, poradovníky
v nemocniciach, školách alebo domoch
sociálnych služieb. Pane daj, aby generácia po nás už nepoznala slová úplatok,
korupcia alebo vybavovanie. Nech všetko funguje tak, ako má. Nech si štátni
úradníci uvedomia, že slúžia občanom a
nech si občania vážia ich prácu a riadne
platia dane. Nech prichádzajúci správcovia opravia diery na cestách, školy,
nemocnice a úrady a my sa pokúsme
opraviť naše srdcia a správanie - aby sme
boli k sebe slušní a láskaví. Veď tí hore sú
našim zrkadlom.
Pane, vypočuj každodenné modlitby ľudí z tejto malej krajiny, aby sme sa
nespoliehali, že tí hore za nás všetko
vyriešia. Pomáhajme
aj my pri oprave Slovenska. Naše Slovensko bude lepšie
o toľko, o koľko a
zlepší každý jeden z
nás. Chráň nám ho
Veľký, keď
si ho stvoril
malé...

» Ján Košturiak

INZERCIA

0907 877 860
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 034
0907 877 860

33-0029

PLECHOVÉ GARÁŽE, HALY + projekt, VOLIERY PRE PSOV
OBYTNÉ KONTAJNERY, GARÁŽOVÉ BRÁNY, MREŽE,
PLECHOVÉ PLOTY, PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR
TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
»PREDÁM DODÁVKU FIAT
SCUDO 2,0. 0908618563

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»PREDÁM DVERE 60 KY ĽAVÉ
+ ZÁRUBŇU ČT 0910199828

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám válandu z úložným priestorom. Cena dohodou. Tel.: 0907 877 860
»Predám spálňu, kredenc,
stôl z výsuvným drezom,
rohová lavica- poťah látka, šezlón, stoličky. Všetko
vhodné na chalupu. Cena
dohodou. Darujem detskú
postieľku. Tel.: 0908 237
688

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

INZERCIA

0905 915 034

46-0192

»Darujem viaceré funkčné
náhradné diely na krovinorez Stihl FS 130. Tel.:
0907085108
»Kúpim
HD
kože
0948799362

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám
0918344798

malotraktor

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»51 ročný hľadá ženu do 50
rokov na vážny vzťah. Samota je zlá. 0905448958
»Rada spoznám primeraného rovesníka, milej a
kľudnej povahy. Mám VŠ,
77r., 180cm. Záujmy: turistika, záhrada, zn.: NB Tel:
0907 631 772

INZERCIA

0907 877 860
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Význam športovania pre diabetikov I
Medzi všetkými ochoreniami nie je
žiadne také, kde jeho držiteľ - pacient
môže aktívne zasahovať do svojej
liečby s takým úspechom ako práve
diabetik.

JOXNµ]\
ɧ]OHSģXMHVDW]YLQ]XO¯QRY£UH]LVWHQFLD
ɧ]QLŀXM¼VDWULJO\FHULG\
ɧ]Y\ģXMHVD+'/FKROHVWHUROW]YɤGRErý“ cholesterol,
ɧ]QLŀXMHVD/'/FKROHVWHUROɜW]Yɤ]O¿ɢ
Na vývoji choroby a na stave metabo- cholesterol.
lickej kompenzácie sa samotný diabetik
podieľa neuveriteľnými 75-85 percenta- Ako cvičiť?
3UDYLGHOQHNDŀG«GYDDŀWULGQL'¶YRG
mi. Liečba spočíva v troch základných
krokoch: diéta, fyzická aktivita a v prí- je jednoduchý - po jednorazovej fyzickej
pade potreby aj v užívaní liekov alebo aktivite sa zlepšenie účinnosti inzulínu a
podávaní inzulínu. Navzájom sú neza- ]Y¿ģHQ£ DNWLYLWD WUDQVSRUW«URY JOXNµ]\
meniteľné – tablety a inzulín nedokážu udržuje maximálne 72 hodín a potom sa
nahradiť nedodržiavanie stravovacích YUDFLDNS¶YRGQ«PXVWDYX2SDNRYDQ¯P
cvičenia tri či štyrikrát do týždňa docháodporučení alebo fyzickú pasivitu.
Význam fyzickej aktivity je porov- G]D N WUYDO«PX ]OHSģHQLX 2GSRU¼ÏDQ£
nateľný s liekmi, je prospešný a preto aj dĺžka fyzickej aktivity je 30-60 minút.Jej
žiaduci pre každého diabetika. Nezávisí, intenzitu možno určiť podľa vlastných
či má pacient diabetes mellitus 1. alebo 2. SRFLWRY'REU¿PLQGLN£WRURPMH]U¿FKOHtypu, ani od toho, či je liečený „iba“ dié- Q¿SXO]D]DG¿FKDQLH'Rtou alebo diétou v kombinácii s tabletka- siahnutá únava má byť
mierna až stredná, nimi alebo inzulínom.
Fyzická aktivita priamo ovplyvňuje kdy nie vyčerpávajúca.
Detailnejšie si o
metabolické parametre:
ɧ ]QLŀXMH VD KODGLQX FXNUX JO\N«PLD  cvičení pre diabetikov
JOXNµ]D VD Y\Xŀ¯YD DNR U¿FKO\ ]GURM napíšeme nabudúce.
HQHUJLH
ɧ]Y\ģXMHVD¼ÏLQQRVħYODVWQ«KRLQ]XO¯QX » MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
DW¿PVD]OHSģXMHY\XŀLWLHJOXNµ]\
Diabetologička, odborníčka na poruchy
ɧ ]Y\ģXMH VD DNWLYLWD WUDQVSRUW«URY
metabolizmu a výživy

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocníkov do výroby
info@c-group.sk 0903 431 350

85_0182

(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto
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Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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Najlepšie elektro
2017 / 2018

UŽ 33 ROKOV PRINÁŠAME POCIT DOMOVA

599 €
899€

UŠETRI

300€

41 99 €

569 €

99 €

NOVINKA

55

”/

4K

UHD

13
9

cm

256GB

A+

SSD

Philips 55PUS7304 / LED TV
SMART ANDROID LED, 4K Ultra HD, PPI
1700 (50Hz), HDR10+ a Dolby Vision,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI,
2× USB, CI+, USB nahrávanie, LAN,
WiFi, Bluetooth, Miracast, HbbTV, herný
režim, hlasové ovládanie, Ambilight,
Netflix, Voyo, Google Assistant, Amazon
Alexa, VESA 300×200 mm, Dolby Atmos
50” - 549€ / 65” - 799€

Prijímaè Plustelka Amiko Impulse
H.265 DVB-T/T2/C je urèený pre
službu Plustelka.
Full HD digitálny prijímač, HDMI,SCART.
Obsahuje už kartu Plustelka. 2x USB,USB
nahrávanie a prehrávanie(MKV, AVI,
MPEG, MP4, TS, VOB, MP3, JPEG).H265/
HEVC.

649 €

ESET Internet
ES
Security
na 2 mesiace
aako DARÈEK

8GB
RAM

Lenovo IdeaPad 330-15IK
15,6“ notebook

JBL TUNE 220TWS
Bezdrôtové slúchadlá

Operačný systém Windows 10 Home 64bit, rozlíšenie displeja FHD (1920x1080),
procesor Intel Core i5 8250U až 3.4 GHz,
grafická karta: AMD Radeon 530 4 GB,
pamäť RAM: DDR4 8 GB, úložný priestor
SSD: 256 GB.

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom, do
uší, konštrukcia uzatvorená, Bluetooth,
hlasový asistent, krytie IPx0, frekvenčný
rozsah 20Hz–20000Hz, citlivosť 105dB/
mW, impedancia 32 Ohm, menič 12mm,
výdrž batérie až 3 h.

54 90 €

59,90€

128 €
139€

UŠETRI

13%
8kg

kapacita

A

+++

AEG T8DBG68SC / Sušièka
Energetická trieda A+++, kapacita
8 kg, hlučnost 66 dB, LCD displej,
ochrana proti pokrčeniu, odložený
štart, senzorová sušička: rozpozná,
kedy je bielizeň vysušená na
požadovanú úroveň, rozmery
VxŠxH (mm) 850 x 596 x 638.

Revlon RVDR5222E
Okrúhla kefa + fén 2v1
Kefa na vlasy Revlon RVDR5222E je
navrhnutá tak, aby v jednom kroku
vytvorila vašim vlasom bohatý objem
a žiarivý lesk. Kombinované štetiny.
2 úrovne rýchlosti a 3 úrovne teploty.
Ergonomická rukoväť. Chladná špička.
Ionizačná technológia. Keramický
povrch. Otočný napájací kábel.

3v1: frézovanie,
prevzdušòovanie
a zberanie

ŠTARTUJEME ZÁHRADNÚ SEZÓNU
AL-KO Combi 36 E Comfort
Prevzdušòovaè trávnika elektrický
2 stabilné osky, 55 l zberný vak, rýchla výmena pracovných
valcov bez použitia náradia, sklápateľná rukoväť na šetrenie
miesta pri uskladnení a prepravu, 1500 Watt motor.

Akcia platí od 06.03. 2020 do 12. 03. 2020 alebo do vypredania zásob.

O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete vopred informovať na telefónnych číslach jednotlivých predajcov uvedených v letáku. Ak sa výrobok uverejnený v
letáku nenachádza v predajni uvedenej v zozname predajní, predajňa zabezpečí dodanie požadovaného výrobku do predajne. Technické parametre a vyobrazenia výrobkov
sú prevzaté od výrobcov. Chyby a omyly v texte, cenách a technickom popise sú vyhradené. Niektoré obrázky môžu byť len ilustračné. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane
DPH. Vydavateľ letáku: František Majtán - Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
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03-0060

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674 y Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069 y Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

služby, ZamEstNaNIE

10

Najčítanejšie regionálne noviny

Firma prijme

pracovníkov
s nemčinou
1850€ v čistom. TPP.

ZDARMA

doprava + ubytovanie
...........................

0907 736 115

781200061-1

do panelárne
v Nemecku.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0905 915 034
0907 877 860
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až *1500,- € aj doma
kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk

75-40

75-28

33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ

Predajca Žarnovica, SNP 1500, nad Prima bankou
0903 351 226, zarnovica@herplast.eu
Predajca Nová Baňa, Bernolákova 19,
nad Elektrom Sverík, 0915 186 898,
vejomont@gmail.com

Držitelia osvedčenia

om
gmail.c
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STAVEBNÉ PRÁCE RÔZNEHO DRUHU

59-0030

proﬁlov od slovenských výrobcov
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služby, zamestnanie

ŽIARSKO
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Výročia a udalosti
Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný
telefónny hovor, keď povedal: „Mr. Watson, come
here, I want to see you.“

10. marca 1876
11. marca 1994

Národná rada SR vyslovila predsedovi vlády SR
Vladimírovi Mečiarovi nedôveru.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 249 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZH 20-10 strana_
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63-0045

balkóny

ZDRaVIE / služby
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

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

-OȚ@>àMOBàSLAFȵLSà373

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

sklad ma 4 strediská jazdí sa na
>E>DLJB<DͱFÁNEƞƴBDMÁ H>G=ͱEƠGͱ ÁJ>LJ:DMÁ
:ÁKQKLcFͱNƥFÁR:DE:=:ƴͱF

àMI>QKȢàMOBRH>WàK>à373
àMO>UàK>à373àGBàSȢELA>

���TO, RÝCHL���������������

Á>KL:ÁR:;>RH>ƴ>GƞÁ˓JFͱM
- Dochádzkový BONUS
Á)JƠHE:LDQÁR:ÁGͱƴGc ÁHͱͱ;>=Gc
ÁÁÁRF>GQ ÁKNB:LDQ ÁNƠD>G=Q
Á&ͱƉGͱKǽÁHJ:<ͱN:ǽÁG:=ƴ:KQ

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

3ș%,"+^à-)1,3^à
-,"*&ß+(6
Tel.: +421 908 914 180

SK.ABAINNOVATOR.COM
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34-0002-1

,-ß/ǳ1,/,3à3ș/, 6

85-0180

-OFGȝJ>JBà>G

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

