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www.nehnutelnostilevice.sk

Nehnuteľnosti Levice

SPROSTREDKOVANIE FINANCOVANIA NEHNUTEĽNOSTI
Slavomír Forgáč      0903 773 827

15 rokov na trhu

10 rokov záruka
info@oknook.sk  •  0911 88 77 51 • 0903 88 77 51
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DARČEKOVÉ
POUKÁŽKYMgr. Andrea Vrbková, 0949 827 606

Pionierska 2 (pri MsÚ), Levice
     Salón krásy Claudi   •   www.salonclaudi.sk

STOP VYPADÁVANIU VLASOV! 

• zastavenie vypadávania vlasov
• rast nových vlasov 
• zhrubnutie vlasového vlákna

Metódou Plazmaterapia 
a Mezoterapia                         

DEZINFEKCIA SALÓNU GERMICÍDNOU LAMPOU
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ODKÚPIM STARÉ 
FOTOAPARÁTY, hračky, knihy 
LP platne, rôzne staré veci.
telefón: 0904 046 416
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0903 376 067
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LEVICKO

Blažena Valkovičová   0905 422 015

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

párny týždeň: Levice, Demandi-
ce, Dolná Seč, Horné Semerovce, 
Horné Turovce, Hronovce, Vozoka-
ny nad Hronom, Jur nad Hronom, 
Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, 
Plášťovce, Pohronský Ruskov, 
Malinovec, Santovka, Šahy, Ša-
rovce, Tekovské Lužany, Lipník, 
Tlmače, Veľké Turovce, Veľký Ďur, 
Želiezovce 

nepárny týždeň: Levice, Bátovce, 
Čajkov, Čaka, Devičany, Farná, 
Hronské Kľačany, Hronské Kosi-
hy, Kozárovce, Malé Kozmálovce, 
Nová Dedina, Tekovská Nová 
Ves, Nový Tekov, Pukanec, Rybník, 
Starý Tekov, Šahy, Lipník, Tlmače, 
Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, 
Želiezovce, Žemberovce 

levicko@regionpress.sk

Redakcia: Mlynská 2238
LEVICE

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.
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Pokorne o pokore

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokora nie je rezignácia, pokora nie je 
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanli-
vosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

Milí čitatelia, končíme prvý mesiac 
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako 
si uvedomujeme a s ním mnohým ute-
ká aj život. Život v nepokore, život často 
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez 
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. 
Mnohí ľudia neúmerne velebia sami 
seba.

„Život je dlhá lekcia pokory,“ od-
kázal nám James M. Barrie. Sir James 
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky 
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná-
mej literárnej postavičky Petra Pana, 
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora 
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, 
hlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. 
Barry sa narodil ako druhý najmladší 
syn z desiatich detí. Študoval na akadé-
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na 
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna-
listom v Nottinghame aj v Londýne. To 
boli časy, keď aj žurnalistika preberala 
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa-
mi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu-
je iba ich opak.

Zle sa musí žiť neprispôsobivým. 
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri-

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí 
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje 
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj 
bez rôznych funkcií a mocenských po-
stov, že sa možno na človeka aj usmiať, 
nielen sa zdúvať a večne na všetko 
nadávať. A, samozrejme vo svojej neo-
hrozenej dokonalosti - aj na každého. 
Musí to byť zúfalé, od rána do večera 
žiť s tým, že už v práci nemôžem ni-
koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už 
nepatrím k závoju poslušných verných 
neochvejnej moci.

Pritom by stačilo tak málo. Naozaj 
iba troška pokory. Lebo - iba človek 
dobrý a pokojný obracia všetko na 
dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho 
nepodozrieva. Kto však je nespokojný 
a podráždený, toho trápia najrôznej-
šie podozrenia, sám nenájde pokoj a 
nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často 
povie, čo by hovoriť nemal, 
káže, čo je povinnosťou 
druhých, no zanedbáva 
svoje povinnosti. 

Život je lekcia pokory. 
Múdri sa podučia, hlu-
pákom to do smrti 
nedôjde.
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Kontakt:
jarosova@novosedliksro.sk

mobil: 0907 731 489

VODIČ
VP  C + E
hydraulická ruka
autožeriav 

Prijmeme
pracovníkov do TPP

od 1000€/mesiac
+ MESAČNÁ ODMENA
+ DIÉTY / STRAVNÉ LÍSTKY

STROJNÍK
obsluha zemných strojov
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 0905 638 627

30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti
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Hlupák väčšinou nevie, čo nevie. A 
myslí si, že všetkému rozumie. Neprijí-
ma spätnú väzbu od odborníkov a útočí 
na nich. Nemá logické argumenty a tak 
si vymýšľa hlúposti. 

Zoberie si niečo do hlavy a tvrdohlavo 
to presadzuje. Najhoršie je, ak chce takýto 
človek riešiť vážne problémy a zachra-
ňovať životy. Narobí veľa škody. Nemá 
znalosti, skúsenosti ani systematický prí-
stup. Iba útočnú aroganciu. Normálni ľu-
dia sa mu radšej vyhnú alebo sa ho boja. 
A tak vo svojej neomylnosti postupuje ďa-
lej. A ničí všetko okolo seba. 

Niekedy sa takýchto bláznov vyskyt-
ne na jednom mieste viac. Vymýšľajú bl-
bosti a hádajú sa medzi sebou. A obyčajní 
ľudia trpia, keď sa na to musia pozerať. Sú 
krajiny, ktoré v minulosti trpeli tým, že 
ich drancovali armády silnejších štátov. 
Potom sa ich zmocnili fašisti, komunisti 
a neskôr rôzni nebezpeční ľudia – zlodeji, 
mafiáni a blázni. 

Keď kuchár uvarí zlé jedlo, tak mu 
ho zákazník vráti. Keď remeselník urobí 
zlú prácu, musí ju po sebe opraviť. Šofér 
auta dostane pri nesprávnej jazde pokutu. 
Lekár, ktorý poškodí zdravie pacienta sa 
môže dostať pred súd. Projektant, ktorému 
spadne most alebo budova, skončí vo väze-

ní. Všetci títo ľudia musia mať predpísanú 
kvalifikáciu, aby mohli robiť svoju profesiu 
alebo živnosť. Niektorí musia absolvovať aj 
psychotesty alebo iné druhy skúšok.

Ľudia, ktorí riadia krajinu, žiadnu 
kvalifikáciu mať nemusia. Skúšky nero-
bia, psychologické a psychiatrické vy-
šetrenia absolvovať nemusia a za svoje 
skutky trestnú zodpovednosť nemajú. Je 
to normálne? 

Myslím si, že nie. A to sa na platy 
týchto ľudí skladajú občania, ktorí sú 
obeťami ich nekompetentnosti a hlúposti. 

Najhoršie na tom je, že tí hore si o 
sebe myslia, že tomu rozumejú a robia 
dobré veci. Akurát by niekedy potrebo-
vali vymeniť svojich občanov. Keby sme 
náhodne vylosovali napríklad šoféra, 
sestričku, učiteľku, tesára, inžiniera, 
kňaza alebo študenta a nechali ich riadiť 
štát, fungovalo by to 
lepšie. Možno by títo 
ľudia mali aspoň po-
koru a nechali si po-
radiť od skutočných 
odborníkov. Takto sa 
musíme štyri roky 
trápiť. Znova 
a znova.

Nebezpeční hlupáci

» Ján Košturiak
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»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»Kúpim vaše staré auto aj 
bez STK tel: 0919420515
»Predám pneu Michelin 
195/55R16 letné najazdené 
8000 km, 4 ks za 120 ?, do-
hoda možná. 0910370160
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely- SERIÓZNA DOHO-
DA 0908205521

»Dám do prenájmu prero-
bený 1 izbový byt v Šahách. 
Tel.č. 0367412531

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»HĽADÁM ŠIKOVNÚ PRACO-
VITÚ UPRATOVAČKU DO DO-
MÁCNOSTI. 0903833163

»KÚPIM STAROŽITNOSTI. 
STARÉ MOTORKY, BICYKLE, 
PAROŽIE, AJ ZHODY, VECI ZO 
STRIEBRA, OBRAZY, HODI-
NY VRECKOVÉ AJ NÁRAM-
KOVÉ, ŠABLE AJ BODÁKY, A 
VŠETKO ČO JE STAROŽITNÉ. 
0903439094
»ODKÚPIM KROJE AJ ČASTI 
VOJENSKÉ VECI OBRAZY MIN-
CE BANKOVKY HODINKY A INÉ 
0903868361
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM 
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A 
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

»KÚPIM OD VÁS STAROŽIT-
NOSTI VETERÁNY ĽUDOVÉ 
VOJENSKÉ SKLO PORCELÁN 
KROJE NÁBYTOK POZOSTA-
LOSTI. 0905674276

»56r hľadá priateľku 
0917049831
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

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    

16 ZOZNAMKA    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

Chcete si
podať riadkový
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LV medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP LV 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, LV zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Žiadosti o poukážky z projektu Ze-
lená domácnostiam II bude možné 
znovu podávať od februára 2021. 

Na inštaláciu zariadení na využíva-
nie obnoviteľných zdrojov energie budú 
mať domácnosti naďalej päť mesiacov. 
„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii 
záujem o túto formu podpory pretrvá-
va, a preto dopĺňame do zásobníkov 
10,8 milióna €, čo sú všetky voľné pros-
triedky, ktoré sú momentálne v projekte 
k dispozícii. Aj naďalej ponechávame 
predĺženú platnosť poukážok na 5 me-
siacov, aby mali domácnosti dostatok 
času na zabezpečenie inštalácie zaria-
dení. ,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA 
Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8 
mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlene-
ných 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 
mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € 
a na kotly na biomasu 1,5 mil. €. 

Výška podpory zostáva v roku 2021 
nezmenená a naďalej závisí od inštalo-
vaného výkonu zariadenia. Maximálny 
príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 
€, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 
€ a po 1 500 € môžu získať domácnosti 
na inštalácie fotovoltických panelov a 
kotlov na biomasu.Celkom je v projekte  
na podporu inštalácií určených 37 mi-
liónov €. „Aj v tomto roku budú môcť 
domácnosti registrovať svoje žiadosti 
prostredníctvom elektronického systé-

mu s využitím zásobníkov. Zásobníky 
pre jednotlivé druhy zariadení budeme 
otvárať postupne s postupným vydá-
vaním poukážok,“ uviedol Peter Blaš-
kovitš. 

V súlade s osobitnými podmienka-
mi bude možné registrovať žiadosti o 
poukážky v termínoch:
–  fotovoltické panely od 8. februára 
2021,  slnečné kolektory od 10. februára 
2021,
–  tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,    
kotly na biomasu od 17. februára 2021.

„Zásobníky otvoríme v tradičnom 
čase vždy o 15. hodine v uvedené dni 
a prvé tohtoročné poukážky budú vy-
dané v nasledujúcich dňoch - v utorok 
alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako 
v minulom roku aj naďalej platí, že do 
vydania poukážky je možné žiadosti v 
elektronickom systéme upravovať,“ do-
plnil P. Blaškovitš.

Nové termíny pre žiadosti 
o ekodotácie do domácností

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 2. 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 €

2. februára 1943      
Druhá svetová vojna: o 8:40 sa skončila Bitka o 
Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemec-
kí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.
3. februára 1940       
sa narodil Milan Lasica, slovenský herec, zabá-
vač a podnikateľ

Výročia a udalosti

Najčítanej
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erpaním  
odobral

1. as     
tajni ky

epocha    
kriedy

morský    
živo ích preva ujem oviniem

onak     
(hovor.)

preprav,   
dovez

kreslili     
v rtách

diploma-   
tický úrad-  
ník, pride-  

lenec

ve mi      
ve ký,     

obrovský

3. as     
tajni ky

Zlatica     
(dom.)

štvor ek   
(typ.)

bíjavam sa 
súvisiaca   
s de mi

reho a

svetelný   
úkaz      

povraz     
(zried.)

zbavoval   
buriny

žeravá     
tavenina   

ploskono-  
sá opica

mužské    
meno

starý      
peniaz     
jemné     
pe ivo

bohato 
pokryté    
lesmi

univerzitná 
knižnica   
kokaín,    

po esky
Pomôcky: 
šajn, mal-  
pa, Antim,  
Zosim, apt

stávalo sa  
krotkým

Kalixt      
(dom.)     

2. as     
tajni ky

zna ka    
kilovolt-    
ampéra    

vyvarí sa

citoslovce  
zvuku     
žaby

element    
mužské    
meno     

línia

rozrývaj

rozkaz na  
zatknutie   

roky   
(arch.)

prehlo

vyhynuté   
ko ovné   
kmene     

seká, rúbe

odplata    
za previ-   

nenie

ženské    
meno     

skr. es.   
televízie

u ite    
latin iny

lámaním   
poškodíte

citoslovce  
výsmechu

Otec dohovára synovi:
- Synak, vôbec sa mi nepá i,                  
že si chceš nájs  ženu na zoznamke!
- Tati, ale dnes je iná doba.
- Možno, ale aj tak.
- Tati a ty si sa ako zoznámil                   
s mamou?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom
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Ministerstvo financií upozorňuje, 
že naďalej platí možnosť odkladu 
splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak ne-
urobili, môžu do 31. marca požiadať 
o jednorazový odklad splátok maxi-
málne na 9 mesiacov.

„K dnešnému dňu požiadalo o od-
klad splátok 134.132 klientov. Väčšina z 
nich, teda viac ako 100.000, požiadala 
o odklad v apríli a máji minulého roka. 
V decembri to bolo len niečo nad 2000 
klientov,“ vyčíslil štátny tajomník mi-
nisterstva financií Marcel Klimek. Po-
treba tohto opatrenia tak podľa neho 
zásadne klesá.

Ministerstvo financií pri uplatnení 
možnosti odkladu splátok už na začiat-
ku využilo v maximálnej miere rámec 
stanovený Európskou bankovou auto-
ritou (EBA) pre bezpríznakový odklad 
splátok o 9 mesiacov. Minister Eduard 
Heger skonštatoval, že väčšina klientov 
na Slovensku požiadala práve o tento 
9-mesačný odklad. „Už dnes máme 
informáciu, že väčšina týchto klientov, 
ktorí sa vracajú, rádovo 95 percent, 
nebudú mať problém nabehnúť späť a 
splácať svoje splátky,“ zdôraznil.

Zvyšným klientom, ktorým uply-
nie moratórium a požiadajú o odklad 
druhýkrát, banky pomôžu nájsť čo naj-
lepšie riešenie, ako pokračovať v splá-
caní úverov. Štátny tajomník Klimek 
poznamenal, že väčšina z nich už do-
stala na mieru ušité riešenie, aby ich fi-

nančná situácia neutrpela. „Negatívne 
dotknutých je len zhruba 0,7 percenta 
celého objemu všetkých klientov, čo sa 
nijako významne nevymedzuje oproti 
bežnému rámcu. Dnes sme sa dohod-
li, že namiesto toho, aby sme zostali 
pri plošných riešeniach, ktoré v týchto 
číslach nie sú zmysluplné, Slovenská 
banková asociácia prostredníctvom 
svojich členov bude uplatňovať veľmi 
citlivý individuálny prístup pre každé-
ho jednotlivého klienta, aby mu vytvo-
rila čo najlepšie podmienky na spláca-
nie jeho úverov,“ ozrejmil Klimek.

Keďže mimoriadna situácia stále 
trvá a naďalej platí Lex corona, klien-
ti, ktorí ešte nepožiadali, môžu do 31. 
marca požiadať o jednorazový odklad 
splátok maximálne na 9 mesiacov, kto-
rý bude bezpríznakový. Tak to umožni-
la EBA, ktorá je kľúčovým hráčom na 
európskom bankovom trhu.

Odklad splátok úverov

» Zdroj: MF SR

Ministerstvo pôdohospodárstva 
potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky v 
januári 2021 na Slovensku a vyzýva 
chovateľov k obozretnosti. Nákaza 
bola diagnostikovaná v Bratislave a v 
Košiciach. 

Agrorezort vyzýva chovateľov, aby 
boli mimoriadne obozretní. Nákazu 
je v súlade so zákonom držiteľ povin-
ný nahlásiť. Rovnako je nevyhnutné 
ohlásiť podozrenie na toto ochorenie. 
Kľúčovým pre zabránenie šírenia tejto 
nákazy je aj ohlásenie nájdených mŕt-
vych vnímavých jedincov vo voľnej 
prírode. 

Pri nájdení uhynutých vtákov je 
dôležité nedotýkať sa uhynutých tiel 
a túto skutočnosť nahlásiť kompetent-
ným pracovníkom. Inšpektor vete-
rinárnej správy vykoná obhliadku a 
posúdi, či uhynutý vták je vhodný na 
odber vzorky na testovanie. Inšpektor 
RVPS zabezpečí odoslanie celého tela 
ako vzorky; resp. neškodné odstráne-
nie kadáveru na mieste alebo odvoz do 
kafilérie

Vtáčia chrípka je infekčné ochore-
nie vyskytujúce sa hlavne u kury do-
mácej, moriek, kačiek, husí, perličiek, 
prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, 
labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, 
škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, 
ale aj u pštrosov či emu. Ochorenie sa 
môže preniesť aj na iné cicavce. Hlav-
nými klinickými príznakmi je strata 

plachosti, znížená aktivita a príjem 
krmiva. Postihnuté jedince sa zhlukujú 
pod tepelným zdrojom, majú našucho-
rené perie, nosnice častejšie kvokajú, 
klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné 
príznaky, ako sú kašeľ, kýchanie, chra-
pot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, 
viečok, výtok z nosových otvorov, ale 
aj poruchy tráviaceho a nervového sys-
tému. 

V chovoch hydiny je mimoriadne 
dôležité zabrániť priamemu a nepria-
memu kontaktu voľne žijúcich vtákov, 
zvlášť vodného vtáctva s hydinou; 
zabezpečiť prísne oddelenie vodnej 
hydiny od ostatnej; novonakúpenú 
hydinu umiestniť do priestorov, ktoré 
boli vopred vyčistené a dezinfikované; 
hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a na-
pájať v uzavretom priestore alebo pod 
prístreškom, ktorý dostatočne bráni 
prilietavaniu voľne žijúcich vtákov.

Vtáčia chrípka na Slovensku

» red
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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8100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

87
-0
00

7

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO

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

NOVINKA 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

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


