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Pozdravujem vás, vážení čitatelia, 
všimli ste si, že už je dlhšie svetlo? To 
nie je iba symbolika, to je veľmi prí-
jemná skutočnosť.

Mnohí z nás - ťažko sa tomu vyhnúť - 
prežívajú smutné dni, vlastne už týždne 
a mesiace. Nemyslím teraz na rodinné 
tragédie či smútok nad odchodom pria-
teľov, kolegov. Tu neviem, ako sa s tým 
dá vyrovnať.

Ide mi o taký ten zvláštny druh 
smútku, ktorý sme doteraz asi nepo-
znali. Smútok z nedostatku osobnej 
komunikácie, rozhovorov s blízkymi, s 
priateľmi. Smútok z tmy, zo zimy, ktorá 
ani nie je zimou, smútok z obáv a z veľmi 
vzdialenej perspektívy na lepšie časy.

Tento ťaživý pocit je pochopiteľný. 
Je ospravedlniteľný a je normálny. Iba s 
bezcitnými nič nepohne.

Skúsme sa tomu všetkými silami 
vzoprieť. Smútok a beznádej či dokonca 
strach mimoriadne negatívne ovplyvňu-
jú kondíciu nášho imunitného systému. 
Náš celkový zdravotný stav dostávajú 

nedobré nálady do ohrozenia vonkajší-
mi vplyvmi.

Netrúfam si nahrádzať odborníkov 
z oblasti imunológie, psychológie a psy-
chiatrie. Ale viem, že ak sa sami nevzbú-
rime proti tej tme v nás, veľmi si ublíži-
me. Preto to skúšajme, robme pokusy, 
ako rozjasniť našu myseľ. Nemôžeme 
sa s blízkymi stretávať? Tak im píšme, 
mobil má každý a správy sú zväčša za-
darmo. Stačí aj to krátke “ahoj, ako sa 
máš?”

Doprajme si endorfíny - hormóny 
šťastia z pohybu na čerstvom vzduchu, 
potešme sa upratovaním v starej ška-
tuli plnej ešte starších ro-
dinných fotografií, “pá-
chajme” dobro, je ho tak 
málo okolo nás.

Všetko, len nebuďme 
smutní, pekný a trošku 
veselší týždeň, váže-
ní naši čitatelia!

S pozdravom 

Nebuďme smutní

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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plechy a škridle

od  4,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 
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Hľadáme zamestnanca na pozíciu
KONTROLNÝ TECHNIK STK
Miesto výkonu práce: Úľany nad Žitavou
Náplň práce: kontrola motorových vozidiel 
Ponúkame: plný úväzok, nástup ihneď

Mzda: 1000 € brutto/mesiac
Požadujeme: minimálne stredoškolské 

vzdelanie, prax 2 roky, 
vodičský preukaz A,B,C,D,E,T

životopisy posielajte na e-mailovú adresu:

 hursan@stknz.sk
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PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
(rolety, žalúzie, sieťky)

HELUX - Nové Zámky
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS

okien a dverí
roliet a žalúzii
vymieňame kovania
vymieňame tesnenia

CENOVÉ PONUKY
035 6420 166 
www.helux.sk

OPRAVY A SERVIS
0918 109 149 

helux@helux.sk
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Murárov a zatepľovačov
Mzda od 1000€ do 1400€

Informacie na tel. č. 0905 244 850

ATstav s.r.o. Trstice prijme
zamestnancov na stavebné práce
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 454444444444444444444444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ ZDARMA

Ponúka na predaj:
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KURZ SBS
DIAĽKOVO / ONLINE

kurz  začína    25.1.2020

KURAM Volajte: 0905 312 160

179 €
CENA 
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INZERCIA

NOVOZÁMOCKO

Katarína Spisáková  0915 781 227
Veronika Baumajsterová 0910 851 307

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: 
Nové Zámky, Bánov, Komjatice, 
Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, 
Dvory nad Žitavou, Kmeťovo, 
Maňa, Radava, Veľký Kýr
 
+ nepárny týždeň: 
Nové Zámky, Andovce, Bánov, 
Komjatice, Palárikovo, Šurany, 
Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, 
Bešeňov, Branovo, Komoča, Se-
merovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr 

novozamocko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámska 21
NOVÉ ZÁMKY

Nové 
Zámky

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    42.810 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (34.140 domácností)
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VLÁDNI POLITICI SA NÁM VYSMIEVAJÚ.
NA RIADENIE KRAJINY JE TO ÚBOHO MÁLO.

» Tomáš 
Drucker:

SLUŠNE
ODBORNE
S POKOROU

Na stúpajúci počet hospitalizovaných  
pacientov s COVID-19 reaguje rezort 
zdravotníctva viacerými opatrenia-
mi. Jedným z nich je nariadenie pre 
vybrané nemocnice poskytovať iba 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

Tento pokyn, si však niektorí lekári 
vysvetlili po svojom. Len neodkladnú 
starostlivosť mala začať poskytovať aj 
časť lekárov špecialistov. Ministerstvo 
upozorňuje, že usmernenie sa ich ambu-
lancií netýka a majú fungovať štandard-
ne. Prirodzene, za dodržania protiepide-
mických opatrení.

 Ministerstvo zdravotníctva zazna-
menalo viacero podnetov od občanov, v 
ktorých sa uvádza, že ambulantní špe-
cialisti ich odmietli ošetriť. Lekári mali 
argumentovať tým, že v súčasnosti majú 
poskytovať len neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť. Rezort zdravotníctva vy-
svetľuje, že toto ich zdôvodnenie sa ne-
zakladá na pravde. „Upozorňujeme,  že 
povinnosť poskytovať výlučne neodklad-
nú zdravotnú starostlivosť majú len ne-
mocnice, v ich lôžkovej časti. Jednotliví 
ambulantní špecialisti aj v súčasnosti po-
skytujú pacientom komplexnú zdravotnú 
starostlivosť,“ vysvetlil štátny tajomník 
Ministerstva zdravotníctva SR Peter Sta-
chura. Ako doplnil štandardný režim v 
nemocniciach pokračuje pri onkologic-
kých pacientoch alebo tých, ktorým sa v 

nemocniciach poskytuje dialyzačná ale-
bo biologická liečba.

 Nariadenie ministerstva poskyto-
vať len neodkladnú zdravotnú starost-
livosť platí pre fakultné, univerzitné a 
všeobecné okresné nemocnice, ktoré sú 
v zozname subjektov hospodárskej mo-
bilizácie. Rezort zdravotníctva poprosil 
zdravotnícke zariadenia o preplánovanie 
plánovaných úkonov. A to v prípadoch, 
že odsunutie zákroku nezhorší zdravotný 
stav pacienta. Rezort zdravotníctva od-
porúča pacientom, aby sa o termínoch in-
formovali v konkrétnom zdravotníckom 
zariadení. Pred návštevou ambulancie 
odporúčame lekára telefonicky kontak-
tovať. V nemocniciach aj ambulanciách 
platia v súčasnosti prísne protiepidemic-
ké opatrenia.

Viac informácií o aktuálnej  situácii v 
nemocniciach nájdete na: 
www.covidvnemocniciach.sk 

Iba neodkladná starostlivosť 
sa týka nemocníc, nie ambulancií

» Zdroj: MZ SR
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

Viaceré slovenské nemocnice 
spustili očkovanie proti ochoreniu 
Covid-19. Vakcíny sa budú posky-
tovať bezplatne pre všetkých obča-
nov Slovenskej republiky a vakci-
nácia bude prebiehať postupne, v 
štyroch vlnách.

I.vlna - V prvej vlne podajú vakcínu 
zdravotníckym pracovníkom, zaočko-
vaní budú aj zamestnanci domovov 
sociálnych služieb (DSS), či kritickej 
infraštruktúry.

1.Zdravotnícki pracovníci –pora-
die očkovania:
-Zdravotnícki pracovníci pracujúci pria-
mo v nemocnici s COVID pacientmi v 
červenej zóne, zdravotnícki pracovníci 
podieľajúci sa na diagnostike COVID, 
pracovníci RÚVZ
-Zdravotnícki pracovníci starší ako 65 
rokov a s chronickými ochoreniami
-Ostatní zdravotnícki pracovníci pracu-
júci s pacientom
-Študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdra-
votníckeho pracovníka podľa platných 
predpisov
-Ostatní študenti zdravotníckych lekár-
skych a nelekárskych odborov, ktorí 
počas štúdia prichádzajú do kontaktu s 
pacientom
-Zamestnanci obslužných organizácií, 
ktorí vykonávajú svoju činnosť v ne-
mocniciach –napr. upratovacie služby 

apod.

2.Zamestnanci DSS, terénni so-
ciálni pracovníci, pracovníci organi-
zácií (napr. n.o.), ktorí sa podieľajú na 
ošetrovaní pacientov s COVID –19 a na 
zabezpečení očkovania

3.Zamestnanci kritickej infraš-
truktúry štátu - v prvej vlne iba tie 
osoby v rámci kritickej infraštruktúry 
štátu a silových zložiek,ktoré sú v mož-
nom priamom kontakte s rizikovou po-
puláciou
-Silové zložky – vojaci, policajti, hasiči 
(v možnom priamom kontakte s riziko-
vou populáciou)
-Pracovníci inej kritickej infraštruktúry 
(v možnom priamom kontakte s riziko-
vou populáciou)

II.vlna – V druhej vlne budú mobil-
né tímy očkovať pacientov v domovoch 
sociálnych služieb, pacientov nad 65 
rokov, chronicky chorých pacientov. 
Vakcínu dostanú onkologickí pacienti, 
dialyzovaní pacienti – aplikácia priamo 
na hemodialyzačných centrách, trans-
plantovaní pacienti, pacienti s biolo-
gickou liečbou, pacienti s autoimunit-
nými ochoreniami, pacienti s poruchou 
imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou 
ku podaniu vakcíny, pacienti s diabe-
tes mellitus, pacienti s neurologickými 
závažnými chorobami – SM a pod.,pa-

cienti s kardiovaskulárnymi chorobami, 
pacienti so závažnými psychiatrickými 
chorobami (vysoké riziko prenosu in-
fekcie na ostatných, ostatní pacienti s 
chronickými chorobami

III. vlna – V tretej vlne bude zaočko-
vaná špecifická populácia s vysokým ri-
zikom šírenia ochorenia: učitelia, MRK, 

bezdomovci, azylanti

IV. vlna – Na rad prídu ostatní oby-
vatelia starší ako 18 rokov

To, v ktorej vlne očkovania, sa nachá-
dza skupina, do ktorej patríte, si môžete 
nájsť aj na webe korona.gov.sk.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Slovensko očkuje proti Covid-19

 zdroj foto: whitesession pixabay
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eshop.zenitsk.sk

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
  s DPH  

  s DPH  

DOPRAVA CELÁ SRDOPRAVA CELÁ SR
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

Masszív kerítések teli anyagból Klvalitné plechové garáže s montážou

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský       výrobok            

V dávnych časoch odchádzali otcovia 
rodín do Ameriky zarábať peniaze. 
Dnes odchádzajú do zahraničia naše 
deti. Vyštudujú tam na univerzitách a 
nájdu si prácu. A ich rodičia si kladú 
otázku - vrátia sa? 

Je ich tam už vyše tristotisíc. Aj moja 
Lucka a Zuzka. Nedávno som mal deba-
tu s dvoma mladými mužmi - Jozef vy-
študoval v Šanghaji, Peter v Mníchove 
a Edinburghu. Šikovní chlapci, s kres-
ťanskými koreňmi a vzťahom ku svojej 
rodnej krajine. Chceli by spolupracovať s 
našou inovačnou sieťou Inovato vo Vráb-
ľoch. Na projektoch, ktoré posunú ďalej 
Slovensko a pritiahnu domov ďalších 
mladých ľudí. Nerozprávali sme sa o pla-
toch a funkciách. Zaujímali ich projekty, 
ich zmysel a úžitok. Teším sa, že sa hlá-
sia slovenskí podnikatelia, inovátori aj 
mladí ľudia zo sveta. Slovensko má veľ-
kú šancu zmeniť sa na krajinu inovácií. 
Definícia hovorí, že inováciou zvyšujeme 
úžitok výrobku alebo služby a znižujeme 
škodlivé funkcie. Inovácie teda nepriná-
šajú len nové technológie a prevratné rie-
šenia, ale môžu vytvoriť aj lepšie školy, 
nemocnice, lokálne farmy, inteligentné 
a modulárne stavby, fabriky a mestá, di-
zajnérske a vývojové centrá, kam prídu 

pracovať talentovaní ľudia. Inovácie po-
trebujeme aj pre tých, ktorí svoje talenty 
neobjavili, alebo ich zahrabali v nešťast-
nom osude. Inováciami opravujeme svet 
a pomáhame slabším, aby aj oni mohli 
žiť dôstojný a pekný život. 

Mám z toho dobrý pocit. Vrátia sa! 
Deti zo sveta ku svojim rodičom. Úspeš-
ní zo západu, na východ, ktorý dočas-
ne opustili. Vrátia sa, aby nahradili 
skorumpovaných sudcov, úradníkov a 
podvodníkov, ktorých práve zvážajú po-
licajné autá pred vyšetrovateľov. Vrátia 
sa, aby pomáhali svojim rodičom a zve-
ľaďovali svoju krajinu, ktorá si zaslúži 
lepšiu budúcnosť. Vrátia sa, ak im v tom 
nebudeme brániť hlúposťou, nespravod-
livosťou a hrubosťou. Prestaňme si na-
dávať, hádať sa ako malé deti a vytvorme 
projekty pre našu budúcnosť. Vrátia sa, 
ak si nebudeme závi-
dieť a hádzať polená 
pod nohy. Ak sa bu-
deme viac počúvať, 
vzájomne sa rešpek-
tovať a menej prekri-
kovať. Skúsme to 
- pre naše deti 
a Slovensko.

Vrátia sa

» Ján Košturiak

me závi-
polená
sa bu-
úvať,

ešpek-kk
prekri-
e to 

»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Prenájom 2 i byt Bezručo-
va s parkovacou plochou 
záhradkou a. N.Zámky 
0907607348
»Dám do prenájmu 1 izbový 
veľký byt v NZ, zariadený, 
tel. 0904140874

»Kúpim haki lešenie,.Tel. 
0908532682

»Predám digitálnu anté-
nu na príjem slovenských 
a maďarských programov 
bez poplatku. Montáž do-
hodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby 
10 kg 0904297546

»Kúpim orechový kmeň 
0915545661

»Predám hoblovku a sú-
struh na drevo 0910268617
»Kúpim akordeón, heli-
gónku, husle, saxafón. 
0915876860

»KTO DARUJE HOCIČO OD 
ZÁMBÓ JIMMYHO. NAPR. CD, 
KNIHU ALEBO DVD. DISKMEN 
AJ PLYŠÁKY. LEN SMS. 
0907524913

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
»56r hľadá priateľku 
0917049831
»55r hľadá priateľku 
0917049831
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0940245773

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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

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

12 DEŤOM    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RÔZNE / predaj    
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Ni ia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRA BY obydlia?

 0905 638 627  finan ná ochrana
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NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS
spisakova@regionpress.sk

0915 781 227

Ponuka
práce

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Prijmeme 
operátorov/ky výroby 

 na TPP - dlhodobo v NR, práca 
v sede na 2-3 zmeny.   

Základná mzda 
623€ /brutto + odmeny 

a príplatky.
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ!
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■ Pre milovníkov akčných fi lmov z 80. a 90. rokov 20. 
storočia je stelesnením thajského boxu, či muay thai, 
zrejme Tong Po z fi lmu Kickboxer so Jean-Claude van 
Dammeom. Schopnosť lámať kopmi nôh aj bambus, vy-
holená hlava s neobvyklým copíkom, čelenka, na ruke 
amulet, na krku kvety, netradičné predzápasové taneč-
né kreácie za zvukov rôznych bubnov, či píšťaliek, ktoré 
následne znejú aj počas boja. Čo je vlastne thajský box?
   Áno, tento fi lm bol ikonickým dielom. Všetci, ktorí sme sa 
zaujímali o bojové športy sme chceli byť tvrdí ako Tong Po, 
ale pekný ako Van Damme a samozrejme mať aj krásnu 
Thajku za frajerku :)
  Oslovilo ma aj zobrazenie života - človek žijúci v súlade 
s prírodou, sloboda, ktorú Thajsko pre mňa vtedy repre-
zentovalo. Spôsob, akým bol Van Damme učený majstrom                
v džungli, kde vyžadoval absolútne sústredenie, koordi-
náciu a presnosť, bez zbytočných emócií. Metafora myšli-
enky “tu a teraz” - moment, kedy sa prepája telo, myseľ a 
duch. O thajskom boxe z historického hľadiska vieme, že 
je to obranné, bojové umenie s viac ako 1000 ročnou tradí-
ciou. Fascinujúci národný šport, ktorého základom sú naj-
tvrdšie techniky. Význam slova „thai“ v preklade znamená 
„slobodný.“ Historické legendy hovoria o bojovníkoch, 
kráľoch a prostom ľude, ktorý chránil Thajské kráľovstvo 
vo vojnovom období krajiny. O hrdinoch slobody, ktorí za 
zvuku orchestra hrajúceho VAI-KRU v preklade „vypudiť 
strach zo srdca“,  s noblesou pohybu víťazili nad súpermi. 

■ V ostatných rokoch priam raketovo rastie záujem            
o zmiešané bojové umenia MMA, thajský box je však 
akoby v tieni. Pritom z pohľadu toho, že zápasy prebie-
hajú výhradne v stoji a nedochádza tak k často nezá-
živnému boju na zemi, má veľké predpoklady byť pre 
diváka atraktívnejší. Prečo to tak podľa vás je?
  Dovolím si tvrdiť, že thajský box je primárne atraktívny 
pre ázijskú kultúru, MMA oslovuje zasa európskeho di-
váka. Thajský box je jedno z najnáročnejších bojových 
umení, nie každý “falang” - ako nás cudzincov nazý-
vajú Thajci, je schopný si ho dokonale osvojiť. Veľká 
motivácia, ukrátenie sa v iných aktivitách, ak sa roz-
hodnete venovať akémukoľvek športu profesionálne, 
sú nevyhnutné. Thajský box je dvojnásobná drina. Mie-
stne “muaythai” komunity vychovávajú už 4 ročných 
profesionálov, v ovládaní vlastného tela. Treba vní-
mať rozdiel medzi thajboxerom z Ázie a “falangom”. 
V MMA stačí ak zápasník ovláda z bojového umenia určitú 
časť, prejaví sa tam, kde si je istý. Preto sa domievam, že 
MMA je varianta atraktívnejšia iba pre konkrétne publi-
kum. Iný divák by možno ocenil vidieť jednotilvé bojové 
umenia samostatne.
 
■  Napriek relatívne krátkej histórii tohto športu u nás - 
prvé zmienky o muay thai sú z 13. storočia, na Slovensku 
vznikol prvý klub až v roku 1995 - sa naši zástupcovia 
nestratili ani na významných podujatiach. Slovenský 
thajský box má štyroch profesionálnych majstrov sveta 
a viacero majstrov sveta a Európy na amatérskej úrov-
ni. Vy sám ste vicemajstrom Európy. Prečo sa Slovákom          
v tomto športe darí?
  Ak človek nájde svoju cestu, spojí sa s duchom, vždy sa 
mu bude dariť. Robí to, čo má. Slováci sú úspešní aj v iných 
športoch, ako tímy alebo jednotlivci, práve vďaka cieľave-
domosti a húževnatosti.
  Tí, ktorých oslovil thajský box, sú silné individuality. Ten-
to šport si vyžaduje vysokú emočnú odolnosť, silu seba-
zapretia. Profesionalita znamená vedieť dobrovoľne prijať 
bolesť, znovu vstať a pokračovať.
  
■  Muay Thai patrí medzi najtvrdšie športy sveta. Ho-
vorí sa mu aj umenie ôsmich končatín, povolené sú ni-
elen údery päsťami a nohami, ale aj lakťami, či kolena-
mi. To vzbudzuje minimálne rešpekt, pre mnohých asi 
aj strach. Je na mieste?
Strach je obmedzujúci a to nie iba v športe, ale aj v  ži-

vote. Limituje človeka v smerovaní do celistvosti. 
Okrem techník, vnímam tvrdosť aj v inom rozmere. 
V ringu oproti stoja dvaja muži, dve energie. Po ri-
tuálnom tanci - Wai Khru, vzdávajú úctu trénerovi, 
súperovi, dostávajú sa do tranzu sústredenosti. Zba-
vujú sa akéhokoľvek strachu. Údery sú v realite pre bež-
ného nešportovca smrteľné. Pokoj ducha je namieste. 
Metafora ringu - života, ktorý prijímajú taký, aký je. Kru-
tý   a jemný zároveň. Vtedy, bez hodnotenia a predsudkov, 
vidno aj balet v podobe bojového umenia. Formu ako ovlá-
dať telo, v rýchlosti a tvrdosti.

■  Vy sám tvrdíte, že vám thajský box pomohol v rozvo-
ji ducha a mysle, našli ste vďaka nemu vnútorný pokoj       
a  zároveň, že neznášate zlo a násilie. Ide to vôbec do-
kopy?
 Prešiel som si rôznymi fázami učenia, či už v podobe agre-
sivity súpera alebo prehry v ringu.
  Od bojových športov ma to neodradilo. Fascinovalo ma, 
ako sa telo formuje trénovaním do obratnosti, rýchlosti, 
funkčnosti a univerzality. Z pozície trénera hodnotím, že 
techniky thajského boxu sú jedny z najprepracovanejších 
pri synchronizácii tela s mysľou.
 Na prvý pohľad boj, násilie a zlo sa dá transformo-
vať v lásku k učeniu a spoznávaniu seba samého.
Po fáze trénovania zápasníkov, som prešiel k učeniu ľudí 
správnemu pohybu. Pohybu, ktorý berie ohľad na dlhodo-
bé venovanie sa bojovému umeniu počas celého života. 
Vypracovať sa ku komplexnej jemnocitnej fyzickej náuke, 
optimálnym univerzálnym pohybom, použitím techník 
„najtvrdšieho“ športu. Jin a Jang. 

■  Ste zakladateľom a trénerom Spartans clubu Brati-
slava, ktorý počas 11 rokov svojej existencie vychoval 
už niekoľkých úspešným reprezentantov. Kto všetko 
prešiel vašimi rukami a prečo ste zvolili práve meno 
Spartans?
 Som hrdý na to, že som sprevádzal počas športovej kari-
éry mená ako Viktor Maceják, Lukáš Horák, Michal Pecár, 
Michal Balky Baláž, Lucia Krajčovič, Viktória Lipianska, 
Roman Smištík, či Jakub Benko. Chcel by som však pove-
dať, že okrem profesionálov som trénoval aj ľudí, ktorí si 
thajský box zvolili ako svoju amatérsku záľubu. Pamätám 
si, keď prišiel do klubu mladý chalan, mohol mať do 30 
rokov, odhodlaný trénovať, ako to len pôjde. Hýbať sa v 
rámci jeho možností, keďže bol na vozíku. Keď som videl 
radosť, nadšenie a tú chuť žiť, vždy som si v duchu pove-
dal, toto je chlap.
  Dlho som hľadal meno, ktoré by vystihlo myšlienku, že 
pohyb je dôležitý pre naše zdravie, či už fyzické, ale aj to 
mentálne. Že v sile nájde človek jemnosť a naopak. Oslo-
vila ma fi lozofi a, ktorú uvádzajú historické zdroje o fungo-
vaní Sparty. Boli to bojovníci, technicky zdatní, odhodlaní 
brániť svoje rodiny a priateľov, nebojácni, pripravení po-

staviť sa čomukoľvek. Jemnosť prejavená v každodennosti 
života, rovnoprávnosti medzi všetkými. Preto som aj ja 
zástancom toho, že thajský box nie je boj, ale sloboda po-
hybu určená pre kohokoľvek. 

■  Mottom vášho klubu je Way of life, teda spôsob živo-
ta. Medzi vašich zverencov patria nielen dospelí, ale aj 
deti už od šiestich, či siedmich rokov. Čo by malo pre-
svedčiť rodičov, ktorí sa pri pohľade na súboje v ringu 
toho možno obávajú, že práve thajský box je cesta, po 
ktorej by ich deti mali ísť?
  Je prínosom, ak sa dieťa začne systematickému pohybu 
venovať v čo najskoršom veku. Ide o rozvoj jeho motorickej 
gramotnosti, prípravy na život vôbec. 
  Veľkú devízu vidím v thajskom boxe nielen pre komplex-
né prepájanie ľavej a pravej hemisféry, kedy sa podporuje 
rozvoj kognitívnych schopností, no najmä v psychologic-
kom rozmere. Je v našom záujme vychovávať z detí spokoj-
né a naplnené bytosti, ktoré majú spracované črty vlastnej 
osobnosti. Bojovnosť, ak je potlačená, má tak priestor vyjsť 
na povrch. Dieťa sa stáva priebojnejším, sebavedomejším, 
naopak deti ktoré ňou prekypujú, sa učia ovládnuť svoje 
emócie. Energia je presmerovaná efektívne a zmysluplne 
správnym smerom, koordinovaná. Sústredia svoju myseľ 
do prítomnosti, pretože sú zodpovední za svojho partnera 
na tréningu.
  V priamom prenose vzniká energetická harmónia jem-
nosti a sily. Balet dvoch protikladov, ktoré sa dopĺňajú v 
zmysluplný a vyvážený celok. Takýto vyrovnaný kolektív 
v neposlednom rade pomáha utužovať priateľské vzťahy, 
zdravé sociálne návyky a porozumie.

VINCENT KOLEK: BALET V PODOBE BOJOVÉHO UMENIA
Thajský box je považovaný za ak nie najtvrdšie, tak jedno z najtvrdších bojových umení na svete. Hovorí sa mu aj umenie ôsmich končatín, v ktorom sú povolené 
nielen údery päsťami a nohami, ale aj lakťami, či kolenami. Pre Vincenta Koleka, jednu z najväčších osobností tohto športu na Slovensku a zakladateľa 
a hlavného trénera Spartans Club Bratislava, však má aj iný rozmer, ako len tvrdý fyzický kontakt medzi súpermi v ringu. A tým je rozvoj ducha a mysle.

Vincent Kolek (42 rokov)
Headcoach Spartans Club Bratislava
■ Venoval sa kickboxu a�boxu, v�90 – tych rokoch vyhral maj-
strovstvá Slovenska. 

■ Už ako 20-ročný zbieral úspechy aj na medzinárodných 
súťažných turnajoch. Na majstrovstvách Európy neskôr získal 
bronz a striebro, na majstrovstvách sveta obsadil v kategórii 
Full Contact štvrté miesto.

■ Od svojich 20 rokov pôsobil aj ako tréner v� Bratislave, 
neskôr v�zahraničí. 

■ Založil vlastný športový klub Spartans, ktorý ako headcoach 
vedie dodnes. 

■ Pod trénerským vedením sa thajskému boxu začali profe-
sionálne venovať dnes už známi športovci, ktorí získali tituly 
aj na súťažiach ako majstrovstvá sveta či Európy. Medzi nich 
patria Lucia Krajčovič, Michal Baláž, Jakub Benko, Roman 
Smištík, Viktória Lipianska, Viktor Maceják, či Lukáš Horák.

■ Za svoj prínos športu a výchovu ľudí získal aj ocenenie 
Račianske srdce pre výnimočné osobnosti, ktoré pomáhajú 
druhým a vedú ich k lepšiemu životu.



NZ21-02 strana 6

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
6

V súvislosti s avizovanými opatre-
niami pri prevádzke materských 
škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 
do 18. 1. 2021 Sociálna poisťovňa in-
formuje verejnosť, že nárok na pan-
demické ošetrovné budú mať všetci 
rodičia, ktorí splnia nasledovné 
podmienky:

Osobne a celodenne sa starajú o 
dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u die-
ťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnu-
té do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého 
škôlka alebo škola bude uzatvorená na 
základe rozhodnutia ministra alebo 
zriaďovateľa, ak dieťa nebude navšte-
vovať ani školský klub (v prípade náv-
števy školského klubu nie je splnená 
podmienka osobnej a celodennej sta-
rostlivosti),

Osobne a celodenne ošetrujú dieťa 
do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého 
zdravotný stav na základe potvrdenia 
ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie 
nevyhnutne vyžaduje,

Nedosahujú príjem z činnosti za-
mestnanca v období starostlivosti o 
dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na 
pandemické ošetrovné teda nemajú 
rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou 
domáckej práce, čiže formou home of-
fice).

V prípade, ak už vám bol počas krí-
zovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný 

nárok na pandemické ošetrovné, novú 
žiadosť nepodávate. Koncom januára 
2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žia-
dosti o ošetrovné, ktoré nájdete tu:

Čestné vyhlásenie bez aktivovaného 
elektronického občianskeho preuka-
zu
Čestné vyhlásenie s aktivovaným 
elektronickým občianskym preuka-
zom

V prípade, ak ste počas krízovej 
situácie o pandemické ošetrovné ešte 
nežiadali, pošlite žiadosť o pandemic-
ké ošetrovné, ktorú nájdete na adrese:
https://ocr.vicepremier.sk/portal/vy-
hlasenie

Až koncom januára 2021 zašlite aj 
čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrov-
né.

Využite tieto elektronické formu-
láre! Urýchlite si tak vybavenie ošet-
rovného v Sociálnej poisťovni a jeho 
skoršie vyplatenie.

Kto má nárok na pandemické 
ošetrovné od 11. januára 2021

» Zdroj: SP

Daň z motorových vozidiel netreba 
riešiť v januári 2021, lehota sa posú-
va na marec.

V roku 2021 sa lehoty menia.
Daňovník (fyzická alebo právnická 

osoba), ktorý v roku 2020 používal vo-
zidlo:
• kategórie L, M, N alebo O,
• evidované v Slovenskej republike,
• na podnikanie alebo inú samostatnú 
zárobkovú činnosť,
• má povinnosť podať daňové prizna-
nie k dani z motorových vozidiel, a to 
po skončení zdaňovacieho obdobia.

Spravidla je lehota na podanie da-
ňového priznania k dani z motorových 
vozidiel do 31. januára po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia, t. j. napr. za 
rok 2020 by bola do 31. januára 2021. 
Nakoľko však v novembri 2020 bola 
schválená novela zákona č. 361/2014 Z. 
z. o dani z motorových vozidiel v znení 
neskorších predpisov, mení sa lehota 
na podanie daňového priznania k dani 
z motorových vozidiel, a to u daňovní-
kov so zdaňovacím obdobím, ktoré sa 
začínajú najskôr 1. januára 2020 a kon-
čia najneskôr 28. februára 2021. Uvede-
ní daňovníci sú povinní podať daňové 
priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021.

Upozorňujeme, že daň z motorových 
vozidiel za rok 2020 je splatná v termíne 
na podanie daňového priznania k dani 

z motorových vozidiel, t. j. do 31. marca 
2021 u vyššie uvedených daňovníkov.

Zároveň aj na tomto mieste pripomí-
name, že od januára 2021 sa mení výš-
ka odvodov do sociálnej a zdravotnej 
poisťovne,Sumy v novej výškemusia 
byť uhradené do 8. februára 2021.

Zdravotná poisťovňa
Minimálny vymeriavací základ sa 

zvýši z 506,50 euro na 546 euro, takže 
minimálne mesačné zdravotné odvody 
vzrastú z 70,91 eura na 76,44 eura.

Maximálny vymeriavací základ pre 
SZČO a živnostníkov bol zrušený novelou 
zákona o zdravotnom poistení od 1.1.2017, 
čiže odvody zaplatíte z celého príjmu.

Sociálna poisťovňa
Minimálny vymeriavací základ sa 

zvýši z 506,50 euro na 546 euro. Od ja-
nuára preto stúpnu minimálne mesač-
né odvody z 167,89 eura na 180,99 eura. 
Toto sa dotkne väčšiny živnostníkov.

Maximálny vymeriavací základ sa 
zvýši z 7091 euro na 7644 eura.

Odpadá jedna januárová daňová 
povinnosť (odkladá sa)

» red

Ochrana vlka sa mala začať už dňom 
1.1.2021. Avšak dlhodobo sa ne-
uskutočnilo medzirezortné pripo-
mienkové konanie s ministerstvom 
pôdohospodárstva. Nekonanie mi-
nisterstva pôdohospodárstva bolo 
zákonnou prekážkou na vydanie 
vyhlášky o celoročnej ochrane vlka. 

Podľa zákona totiž môže minister-
stvo životného prostredia vydať vy-
hlášku aj bez odstránenia výhrad iných 
rezortov, ale musí prísť k rokovaniu.

Disproporcia sa začala v októbri, 
keď rezort pôdohospodárstva zmenil 
pôvodné súhlasné postoje k nulovej 
kvóte. Minister pôdohospodárstva prijal 
rozhodnutie o odstrele 50 chránených 
zvierat. Od tohto okamihu rezort život-
ného prostredia pripravoval vyhlášku. 
Rezort rokoval so všetkými účastníkmi, 
ale ministerstvo pôdohospodárstva sa 
na vytýčených rokovaniach nezúčast-
nilo počas celého decembra a neprišlo 
ani na termín 4. január t. r. Pritom tre-
ba poznamenať, že už v decembri MŽP 
dosiahlo dohodu so Zväzom chovateľov 
oviec a kôz, ktorý sa vydaním vyhlášky 
o celoročnej ochrane vlka cítil poškode-
ný. Vďaka obojstrannej komunikácii sa 
obavy odstránili a posledným, kto blo-
koval vydanie vyhlášky, ostalo minis-
terstvo pôdohospodárstva.

Po osobnom rokovaní ministrov 

oboch rezortov došlo 7.januára 2021 k 
prvému rokovaniu o výhradách MPaRV 
k vyhláške o celoročnej ochrane vlka. 
Minister Ján Mičovský akceptoval ar-
gumenty a rozpor agrorezortu stiahol. 
MŽP odovzdá vyhlášku na ďalší legis-
latívny postup. Žiaľ, zdržanie, ktoré sa 
vytvorilo tým, že ministerstvo pôdo-
hospodárstva blokovalo rokovanie o 
vyhláške, spôsobí, že vyhláška pravde-
podobne nenadobudne platnosť skôr, 
než 15.januára.

Ministerstvo životného prostredia 
oceňuje, že minister pôdohospodárstva 
po návrate z nemocnice umožnil, aby sa 
skončilo medzirezortné pripomienkové 
konanie. Vyzývame, aby ukončil zabí-
janie chráneného vlka skôr, než 15.janu-
ára. Najlepšie s okamžitou platnosťou. 
Preukáže tým, že ministerstvo pôdo-
hospodárstva si cení hodnotu chráne-
ných dravcov a neslúži lobby trofejných 
poľovníkov.

Na Slovensku 
nastáva celoročná ochrana vlka

» red

Po tradičnej modlitbe Anjel Pána s ve-
riacimi pápež František pokračoval v 
tom, čo je takmer všade okolo nás, 
vnímame to, vidíme to.

“Drahí bratia a sestry, obnovujem 
vám všetky moje želania pre rok, ktorý 
sa práve začal. Ako kresťania máme ten-
denciu vyhýbať sa mentalite fatalizmu 
alebo mágie. Vieme, že veci sa zlepšia 
do tej miery, že s Božou pomocou bude-
me spolupracovať na spoločnom dobre, 
pričom do centra pozornosti sa dosta-
nú tí najslabší a najviac znevýhodnení. 
Nevieme, čo pre nás platí rok 2021, ale 
čo každý z nás a všetci spolu môžeme 
urobiť, je pokúsiť sa o niečo viac starať 
sa jeden o druhého a o stvorenie, náš 
spoločný domov.

Je pravda, že existuje pokušenie 
starať sa iba o svoje vlastné záujmy, 
pokračovať vo vedení vojen, napríklad 
sústrediť sa iba na ekonomický aspekt, 
žiť hedonisticky, to znamená hľadať 
iba uspokojenie vlastného potešenia ... 
existuje to pokušenie. Čítal som niečo v 
novinách, čo ma dosť zarmútilo: v jednej 
krajine zabudnem, na ktorú vzlietlo viac 
ako 40 lietadiel, aby umožnili ľuďom 
uniknúť z výluky a užiť si prázdniny. Ale 
tí ľudia, ktorí sú dobrí ľudia, nemysleli 
na tých, ktorí zostali doma, na ekono-
mické problémy, ktorým čelia mnohí 

ľudia, ktorí boli uväznení na dne, o cho-
rých? Rozmýšľali iba o tom, že si dajú 
dovolenku pre svoje potešenie. Toto ma 
veľmi bolelo.

Osobitne pozdravujem tých, ktorí 
začínajú nový rok s väčšími ťažkosťami, 
chorých, nezamestnaných, tých, ktorí 
žijú v situácii útlaku alebo vykorisťova-
nia. A s láskou chcem pozdraviť všetky 
rodiny, najmä tie, v ktorých sú malé deti 
alebo ktoré čakajú narodenie. Narode-
nie je vždy prísľubom nádeje. Mám blíz-
ko k týmto rodinám: nech ťa Pán žehná!

Prajem vám všetkým šťastné dniu, 
stále mysliac na Ježiša, ktorý sa stal te-
lom práve preto, aby s nami prebýval v 
dobrých i zlých veciach. 

Prosím, nezabudnite sa za mňa mod-
liť.” 

Pápež prosí, aby ľudia 
boli ohľaduplní a empatickí

» Pápež František
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Počas núdzového stavu majú oby-
vatelia Slovenska povolený pohyb v 
prírode, ale len v rámci svojho okre-
su. Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidiekazaznamenalo v 
posledných dňoch zvýšenú kon-
centráciu návštevníkov na atrak-
tívnych prírodných miestach. 

Ministerstvo preto vyzýva všet-
kých návštevníkov prírody k ohľadu-
plnosti a k dodržiavaniu predpisov, 
ktoré platia na úseku lesného hospo-
dárstva, ochrany prírody, poľovníctva 
a v súvislosti s pandémiou tiež zdra-
votníctva.

„Sme radi, že ľudia vyhľadávajú les 
pre rekreačné účely, čím vlastne priamo 
využívajú tzv. mimoprodukčné rekreač-
né funkcie lesov. Chcem poukázať na 
význam lesníckej práce, do ktorej patrí 
starostlivosť o lesné porasty, ktoré ve-
rejnosť vyhľadáva. Prioritou rezortu je 
prechádzať na prírode blízke hospodá-
renie, ktoré rekreačné funkcie lesa ešte 
viac zefektívni,“  vyjadril sa Michal 
Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie les-
ného hospodárstva a spracovania dre-
va MPRV SR.

„V týchto kritických dňoch si ob-
zvlášť uvedomujeme, čo pre nás les 
znamená. To, ako les vyzerá, je výsle-
dok práce celých generácií lesníkov, 
ktorí sa oň starajú, a tým napĺňajú 
naše predstavy aj o rekreačnej funkcii 
lesa,“ poznamenal poverený generál-

ny riaditeľ štátneho podniku LESY SR 
Tomáš Čuka.

Neoddeliteľnou súčasťou práce 
lesníkov je financovanie a udržiava-
nie infraštruktúry a tiež lesných ciest 
a chodníkov, ktoré okrem lesného 
hospodárstva slúžia pre návštevníkov 
lesa, bežkárskemu športu či cyklotu-
ristike tak, aby bol pohyb v prírode 
pohodlný a bezpečný. Vďaka možnos-
ti voľného pohybu v prírode minister-
stvo zdôrazňuje, že každý les má svoj-
ho vlastníka a správcu.

„Turisti musia byť obozretní a ohľa-
duplní aj v tomto období. Predovšetkým 
v zime prebieha ťažba dreva, z ktorého 
sa vyrába široká škála tovarov a tiež 
sem spadá hlavná sezóna lovu - regulá-
cie stavov zveri. Nielen štátne lesy, ale 
aj neštátne sa podieľajú na lesnej in-
fraštruktúre – budujú altánky, ohniská, 
chodníky,“ zdôraznil Milan Ovseník, 
predseda Únie regionálnych združení 
vlastníkov neštátnych lesov Sloven-
ska.

„Apelujeme preto na všetkých náv-
števníkov lesa, aby sa navzájom reš-
pektovali. Les a jeho infraštruktúru  vy-
užíva široký okruh záujmových skupín 
najmä: vlastníci, lesníci, robotníci, 
ochranári, poľovníci, turisti, poľnohos-
podári, správcovia inžinierskych sietí 
a telekomunikačných objektov, chatári 
či záchranné zložky,“ povedal Michal 
Tomčík.

Lesy potrebujeme všetci

» red., zdroj: MPRV SR

Krajské múzeum v Prešove rein-
štalovalo a rozšírilo panelovú časť 
stálej expozície Z dejín hasičstva na 
Slovensku a rozšírilo ju o nové te-
matické celky a fotodokumentačný 
materiál. 

Pozostáva z 30 panelov a posky-
tuje prierez histórie  hasičstva na Slo-
vensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej  
ochrany  pred požiarmi, až po súčasnú 
organizačnú štruktúru dobrovoľného i 
profesionálneho hasičstva.

„Obsahovým zameraním prerastá 
regionálny význam a celoslovenskou 
pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špe-
cializované expozície. Reinštalovaná 
časť expozície dokumentuje hlavné vý-
vojové etapy hasičstva a požiarnej tech-
niky nielen písomne a fotograficky, ale 
tiež jedinečnými trojrozmernými expo-
nátmi. Svojím zameraním učí prevencii, 
predchádzaniu požiarom a disciplíne 
pri práci s ohňom,“ uviedol odborný 
pracovník múzea Igor Lazorík.

„Ťažiskovým celkom expozície  sú  
dobrovoľné  hasičské zbory. Ich začiatky 
sú  úzko spojené s rozvojom kapitalizmu 
v Uhorsku a technickým pokrokom v 
druhej polovici 19. storočia. Prvý pokus 
o založenie dobrovoľného hasičského 
a záchranného zboru na Slovensku sa 
uskutočnil v roku 1847 v Prešove. K ma-
sovému rozmachu hasičských spolkov 

došlo v 60. a 70. rokoch 19. storočia. Do 
roku 1900 boli hasičské zbory založené 
prakticky vo všetkých  väčších  mestách 
a dedinách,“ vysvetlil Lazorík.

Pozornosť je venovaná aj patró-
novi hasičov, sv. Floriánovi. Okrem 
vyobrazení jeho mučeníckej smrti na 
freskách je predstavovaný tiež na maľ-
bách, soškách a sochách, ľudových 
plastikách, erboch, zástavách a podob-
ne.

Výstavu si možno pozrieť v Kraj-
skom múzeu v Prešove  - pri dodržaní 
protipandemických opatrení  - zadar-
mo do 31. januára 2021.

Pocta slovenským hasičom 
- profesionálom i dobrovoľníkom

» red
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017


