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prijíma objednávky na PREDAJ HYDINY

Predaj a K mnych zmesí v Budmericiach

Nájdete nás: Budmerice, nám. R.Fábryho
Bližšie info: 0948 256 789       Kŕmne zmesi Budmerice

V ponuke budú: 16-týždňové
nosnice Dominant farby: hnedá, sussex, 
jarabatá, čierna, modrá a leghorn, obľúbené
GreenShelly a DarkShelly, sliepočky znášajúce
vajíčka zelenej a tmavohnedej škrupiny.

Od februára - možnosť objednania: 1-dňových
brojlerkov ROSS 308, 2-týž. brojlerových
káčat a húsat a 6-týž. moriakov typu BIG 6.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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Skromne o štedrosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Po týždni opäť vitajte, milí čitatelia! 
Minule sme si pripomenuli pokoru a 
jej význam v živote človeka, a to ako 
prvú cnosť. Dnes sa pristavíme pri 
druhej – pri štedrosti.

Láska, charita, veľkorysosť, ochota 
dávať, uskutočňovanie šľachetných myš-
lienok alebo činov, to vo všeobecnosti 
je štedrosť. Teda, vidíme, štedrosť nie je 
rozhadzovanie, s tým nemá nič spoločné.  
Štedrosť je vyváženým stredom medzi 
rozhadzovačnosťou a lakomstvom. Po-
tlačená chamtivosť a egoizmus. 

A práve kvôli tomuto sa v mnohých 
prípadoch dnešný človek cíti zmätený, 
pretože práve chamtivosť a egoizmus  ho 
často sprevádzajú na ceste k úspechu. 
Štedrosť, ako všetky dobré city, je hodno-
ta, ktorá sa pestuje od detstva a rodičia 
sú už prvými učiteľmi štedrosti. Dôleži-
tým znakom štedrosti by malo byť hlav-
ne to, že sa nepraktizuje kvôli vďačnosti 
alebo chvále, ale pre dobro ostatných. 
Našou odmenou za štedrosť je potom 
pocit šťastia a radosti. Štedrí môžeme byť 
aj anonymne. V súčasnosti je však často 
opak pravdou. Darovanie sa často opiera 
o veľkú reklamu.

Mnohých ľudí život naučil, že šted-
rosť môže byť paradoxne aj veľmi skrom-

ná. A pritom poteší, pomôže, povzbudí, 
podrží človeka v núdzi.

Doba nie je dobrá, všímavosť a prí-
padná následná pomoc je viac ako ino-
kedy potrebná. Lebo mnohí povahovo 
slabší ľudia skĺzavajú k hrubosti, nási-
liu i agresii, čím si chcú kompenzovať 
podmienky, v ktorých momentálne žijú. 
Často však to je iba zo zúfalstva. Aj pre-
to sa treba asi viac zaujímať práve o túto 
skupinu občanov, snažiť sa spoznať prí-
činy a najmä okolnosti, ktoré ju doviedli 
do takéhoto pre ňu inak nie obvyklého 
stavu. Už len počúvať oficiálne informá-
cie si vyžaduje veľmi silné nátury, najmä, 
ak s nimi neprichádzajú nejaké povzbu-
dzujúce vízie. Ale iba chaos a beznádej, 
strašenie a zákazy.

Skúsme to teda so štedrosťou tak, 
ako je vyššie popísaná. Nič nestratíme. 
Aj tak nikam nechodíme, naše výdavky 
sú obmedzené na minimum. 
Skúsme byť štedrí tam, 
kde už nezvládajú ani to 
minimum. Alebo tam, kde 
nevyhnutne potrebujú ľud-
ské slovo.

Vďaka vopred, 
pekný týždeň vám 
všetkým želá
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8. februára 2004      
bol vysvätený prvý biskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Au-
gustín Bačinský

Výročia a udalosti

Stavali sme zimnú záhradu s troma 
oknami na streche. K  trom oknám 
sme dostali 9 ovládačov aj s baterka-
mi. 3 okná – deväť ovládačov. 

Zisťoval u obchodného zástupcu, či 
sa ovládanie nedá nejako zjednodušiť. 
Navrhol mi aplikáciu v mobile, s ktorou 
sa budú dať ovládať všetky okná. Prišiel 
ďalší ovládač, aj s dvoma káblami – eu-
rópskym a britským. Už som mal desať 
ovládačov a obchodník ma upozornil, že 
si mám opatrovať aj tých deväť, keby sa 
ten centrálny pokazil. Dobre mi poradil. 
Centrálne riadenie sa nepokazilo, ale 
nefungovalo už od začiatku. Aplikácia 
v tablete síce ukazovala rôzne funkcie, 
markízy sa dali stiahnuť a  vytiahnuť, 
ale okná sa nedali otvoriť. Večer sa za-
tiahli rolety samé od seba a ráno sa zase 
zasa začali otvárať. Začal som mať pocit, 
ako v horore o inteligentnom dome, keď 
dom ovládal jeho majiteľa. Spojil som sa 
s firmou, že to nefunguje a prišiel tech-
nik. Bojoval s tým tri hodiny a nepoda-
rilo sa. Nakoniec prestalo riadne fungo-
vať aj tých deväť pôvodných ovládačov. 
Každý zrazu riadil niečo iné – ako v tom 
horore. Technik nás upokojoval, že sa 
nič nedeje. U  jedného klienta to vraj 
bolo horšie – ovládač na okná otvoril 

bránu a ušli mu psi. Technik behal po 
streche, telefonoval kolegom, ale neda-
rilo sa. Nakoniec našiel riešenie. Odbe-
hol do auta a priniesol iný ovládač – už 
jedenásty. Tento funguje ináč, mohlo 
by to ísť. A išlo. Pripadal som si ako na 
dispečingu jadrovej elektrárne, ale tri 
okná sa dali otvoriť aj zatvoriť. Nič si 
z toho nerobte, povedal. V jednom mú-
zeu máme 60 okien, tak si predstavte to 
množstvo ovládačov. Vozíme ich vo fú-
riku. Vedel som si to predstaviť. Mám 11 
ovládačov a tri okná, veľa káblov a baté-
rií. Je to ale provizórne riešenie, technik 
sľúbil, že prinesie ďalší ovládač. 

Mali sme vo Varíne stolára. Vedel 
vyrobiť na mieru drevené okno. Dnes 
nám korporácia privezie gobálne okná 
z komponentov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska a Dánska. Vraj „zelená“ a 
„inteligentná“ firma 
Velux z Dánska. Ďa-
kujem technikovi aj 
riaditeľovi Jurajovi 
z  ich slovenského 
závodu, že po 4 me-
siacoch otvoríme 
okná.

Príbeh ovládačov

» Ján Košturiak

Seniori nad 85 a 75 rokov, ktorí sa 
chcú nechať zaočkovať proti ochore-
niu Covid - 19, môžu požiadať o po-
moc Trnavskú arcidiecéznu charitu. 
V okresoch, kde pôsobí, pomôžu jej 
zamestnanci seniorom pri registrácii 
na očkovanie a v nutných prípadoch 
ich môžu na očkovanie aj sprevádzať 
do nemocnice.

Na Slovensku sa v týchto dňoch oč-
kuje proti ochoreniu Covid - 19 skupina 
ľudí nad 85 aj 75 rokov. Seniori v takom-
to veku však v mnohých prípadoch 
nemajú prístup k počítaču alebo regis-
tráciu prostredníctvom internetu sami 
nezvládnu. Ak nemajú nikoho, kto by 
im s tým pomohol, môžu sa obrátiť na 
trnavskú charitu. Jej zamestnanci po-
môžu s registráciou seniorom z okresov 
Trnava, Galanta, Hlohovec, Piešťany, 
Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Stre-
da a Komárno.

Takto treba postupovať
Záujemca o očkovanie zavolá na tele-

fónne číslo a skontaktuje sa so zamest-
nancom charity. Ten s jeho vedomím a 
súhlasom vyplní v jeho mene registrač-
ný formulár na očkovanie. „V prípade, 
že ide o osamelého seniora a nemá ni-
koho, kto by ho na očkovanie sprevá-
dzal, budeme sa snažiť pomôcť mu aj v 
tomto smere,“ hovorí riaditeľ trnavskej 

charity Miroslav Dzurech.
Seniori môžu zamestnancov chari-

ty kontaktovať v pracovné dni od 8. do 
16. hodiny.

Okresy Trnava, Galanta, Hloho-
vec, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská 
Streda a Komárno na telefónnom čísle: 
0948 887486 a okres Piešťany na tele-
fónnom čísle: 0910 788031.

Podľa dostupných informácií, kto-
ré má naša redakcia k dispozícii, na 
podobný model pomoci na celom Slo-
vensku prechádzajú viaceré odbočky 
Slovenskej katolíckej charity, ale aj via-
cero iných charitatívnych organizácií. 
Rada našej redakcie pre takto ochotné 
organizácie znie – nahláste sa staros-
tom obcí v okruhu vašej regionálnej 
pôsobnosti, určite radi takúto možnosť 
pomoci starším občanom oznámia.

S registráciou na očkovanie pomôže 
seniorom (nielen) Trnavská charita

» red

Vtipy na tému 
lord a sluha
»- James, podajte mi puš-
ku! - vraví lord Stanley ko-
morníkovi.
- Mylord ide na poľovačku?
Nie, ty hlupák, chcem ko-
nečne vymeniť komorníka!

»Po nočnej pitke sa ráno 
lord Ralf pýta svojho ko-
morníka:
- Jean, otvárajú sa dvere na 
mojom aute dohora?
- Nie, mylord.
- Do šľaka, zasa ma ten svi-
niar šofér priviezol v kufri!

»Gróf sa vezie na koči a ho-
vorí kočišovi:
- Očúvaj, Pišta, voľakto mi 
chodí kradnúť slamu, vidíš 
tie diery v stohu?
- Ale nie, pán gróf, to sa len 
my, paholci a slúžky, v so-
botu chodíme hrávať.
- A aké to máte hry?
- No dievka strčí hlavu 
do diery, mládenec príde 
zodvihne sukňu a ona po-
tom háda, kerý to bol.
- Očúvaj, Pišta, to sú inte-
resantné hry, nemohol by 
som aj ja prísť?
- Čo by nie, pán gróf, veď 
pani grófka už dávno cho-
dia.

»Lord sprevádza po svo-
jom dome hosťa:
- Tu je jedáleň... tu spolo-
čenská izba... knižnica...tu 
je spálňa...
Hosť pozrie do spálne a 
zvolá:
- Preboha, kto je to v tej 
posteli?
Lord sa pozrie a s rozvahou 
hovorí:
- To je moja žena so slu-
hom.
- A čo to tam robia?
- Sex. Nepoznáte? Veľmi 
príjemné.

»- James, podaj mi okulia-
re na diaľku! James, prečo 
ideš do druhej izby?
- Chceli ste, pane okuliare 
na diaľku, tak vám ich zďa-
leka podám.
- James, podaj mi radšej 
lupu!
- Z pomaranča, banána ale-
bo zemiakov?
- James, ty delostrelec s vy-
cibreným sluchom, nemal 
si ty náhodou predkov z 
východu? Cez lupu sa bu-
dem pozerať na známky v 
albume.

»Lady prijíma novú slúžku. 
Úvodný prejav končí slo-
vami:
- ... a raňajkovať sme zvyk-
nutí o ôsmej hodine.
- Výborne! Ale keby som ná-
hodou zaspala, tak na mňa 
nečakajte...     » redakcia

»KÚPIM MOPED ZNAČKY 
JAWA, STADION, PIONIER, 
MUSTANG, SIMSON, STELA, 
AJ POKAZENÝ, 0915 215 406.

»Prenajmem v centre Pezin-
ka polozariadenú strešnú 
garsónku, 340 €/mesiac s 
energiami, 0910 38 23 40.

»Kúpime rod.dom v Pezinku 
a okolí (Sväty Jur, Šenkvice, 
Vinosady) so záhradou, 
cena cca 180 tis. Nie sme 
RK. tel.: 0951 607 105.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Kúpim po starence z húre 
staré sukne, kroje, rubáce, 
rukávce, zástere, vyšívané 
plachty, plátno, mašle. A po 
starečkovi starú motorku aj 
rozbitú alebo časti z nej do 
500. Tel: 0904 582 551.

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047.

»Ahoj mám 43 r., 180cm, 
80kg. Hľadám si priateľku 
na vážny vzťah iba SMS. 
0949 169 521 
»60 r. zo sluchovým postih. 
hľadá paniu, môže byť aj 
na ID, sms 0910 245 438.

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
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, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

16 ZOZNAMKA    

14 RÔZNE / iné    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ,
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

2495 K autotronik
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické 
a hybridné pohony, spôsobilosť 
v elektrotechnike

2684 K bezpečnostné systémy 
v doprave a priemysle
údržba, opravy a diagnostika bezpečnostných 
systémov v doprave a automobilovom 
priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike 
n  o v i n  k  a    

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy
kvali�kovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko ekonomických vzťahov

2466 H 02 mechanik opravár - stroje 
a zariadenia, zameraný na nadstavby 
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové 
vozidlá), opravárenskú techniku, špeciálne 
vozidlá  n  o v i n  k  a    

2487 H autoopravár
01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel
02 elektrikár - opravy a diagnostika 
elektroniky vozidiel
03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií 
a rámov vozidiel 
04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania

3766 H lodník - obsluha plavidiel       

2381 Q 00 strojárstvo 
3764 Q logistika a manažment v cestnej 
preprave  - získanie druhej maturity 
v SDV  - DUÁL 18 +, absolventský diplom 
DiS - diplomovaný špecialista   

3 - ročné štúdium ukončené výučným 
listom s možnosťou pokračovať  
v nadstavbovom štúdiu:

2414 L 01 strojárstvo
2493 L predaj a servis vozidiel   n  o v i n  k  a     
3757 L dopravná prevádzka 

2-ročné štúdium ukončené maturitou 

3776 K mechanik lietadiel 
01 mechanika 
02 avionika - špeci�cké zameranie na opravy 
a pilotáž malých lietadiel a dronov  
n  o v i n  k  a    

3778 K technik informačných a 
telekomunikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle  

4 - ročné štúdium ukončené
maturitným vysvedčením  

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
bilingválny odbor pre zasielateľstvo 
a logistiku.  n  o v i n  k  a    

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“   

POMATURITNÉ ODBORY

Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania alebo na
zmluvných pracoviskách autorizovaných prevádzkách 
a �nančné zabezpečenie žiaka. 

web: www.sosdba.sk
e -  mail: sekretariat@sosdba.sk
telefón: +421 905 812 277

+421 2 22 20 50 45 
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NON STOP

KRTKOVANIE

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

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP

Rozvoz objednávok 
zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
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Vaša reklama

pezinsko@regionpress.sk
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Malý roľnícky domček zastrešený 
slamenou strechou a nápadne sa 
podobajúci rozprávkovej chalúpke 
Deduška Večerníčka sa podarilo 
zachrániť. Vďaka úsiliu mnohých 
šikovných ľudí sa chalúpka dočka-
la obnovy.

Domček Deduška Večerníčka sa na-
chádza v najvýchodnejšom kúte Slo-
venskej republiky - v obci Nová Sedlica 
a mladšej i staršej generácii divákov je 
známy z televíznej obrazovky verejno-
právnej televízie. „Ide o národnú kul-
túrnu pamiatku Dom ľudový v Novej 
Sedlici, postavenú s najväčšou prav-
depodobnosťou na prelome 19. a 20. 
storočia, ktorá je súčasťou pamiatko-
vého fondu Slovenskej republiky od 27. 

novembra 1987,“ hovorí Anton Liška, 
pamiatkar z Krajského pamiatkového 
úradu (KPÚ) v Prešove. 

Domček museli 
najskôr presťahovať

Nakoľko sa národná kultúrna pa-
miatka nachádzala na vlastnícky ne-
vysporiadanom pozemku, Krajský 
pamiatkový úrad Prešov súhlasil s jej 
premiestnením na nový pozemok v obci, 
situovaný asi 120 metrov juhozápadne 
od pôvodnej parcely. „Tunajší úrad po-
volil premiestnenie pamiatky aj z toho 
dôvodu, že objekt sa už aj tak nenachá-
dzal na svojom pôvodnom miestne. Po 
skončení druhej svetovej vojny bol totiž 
premiestnený na západný okraj pô-
vodného pozemku, aby ustúpil výstav-
be novšieho murovaného rodinného 
domu,“ objasňuje pamiatkar. Dodáva, 
že obnova objektu prebiehala v dvoch 
fázach. Prvá, realizovaná v roku 2019, 
zahŕňala inšpekčnú a projekčnú čin-
nosť, druhá, prebiehajúca v roku 2020, 
sa týkala práve premiestnenia a obnovy 
pamiatky. „Objekt sa najskôr rozobral, 
odstránili sa staré vápenno-cementové 
omietky a slamená krytina, očíslovali 
sa jednotlivé konštrukčné prvky zrubu 
a krovu, rozobralo sa komínové teleso, 
podlaha, strop aj zrub s krovom, odin-
štalovali sa okenné a dverné výplne a 
poškodené konštrukčné drevené prvky 
objektu boli buď vymenené alebo obno-

vené. Vybudované boli nové kamenné 
základy a oporný múr vo svahu zadnej 
časti parcely, na ktorú bola pamiatka 
následne premiestnená a nanovo zlože-
ná,“ prezrádza odborník.

Nasledovala obnova chalúpky
Pri obnove pamiatky boli podľa pa-

miatkara použité tradičné materiály 
a stavebné postupy. „Okolo objektu 
bol vybudovaný odkvapový chodník 
a vyspravil sa zrub. Prebehla obnova 
interiérových a exteriérových omietok, 
ktoré sú prírodné hlinené, vybudoval 
sa drevený záklop a komínové teleso, 

osadili sa okenné a dverné výplne a ob-
jekt bol zastrešený slamenou krytinou. 
V novembri bola pamiatka elektrifiko-
vaná, zrealizovali sa vápenné nátery 
interiérových a exteriérových omietok, 
osadila sa nová drevená dosková podla-
ha, zástrčky a vypínače, nainštalovalo 
sa vykurovanie a zrealizovali sa práce 
na úprave okolia. Začiatkom decembra 
boli v objekte nainštalované nové svie-
tidlá,“ popisuje odborník. „A možno 
pribudne aj búda so psom a jabloň. Kto 
vie? Nechajte sa prekvapiť,“ hovorí pa-
miatkar.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny

Obnovená chalúpka či „Domček De-
duška Večerníčka“. zdroj foto: KPÚ 
Prešov Nová Sedlica, foto A. Liška

Zachránili domček Deduška Večerníčka

Takto vyzerala pôvodná chalúpka v Novej Sedlici.  
zdroj foto: Archív KPÚ Prešov, fond Scany negatívov, Nová Sedlica, neg. č. 37722-4
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
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- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)

Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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9. februára 1960      
Joanne Woodwardová, americká herečka, manželka Paula Newmana bola 
prvá, ktorej hviezda sa objavila na Hollywoodskom chodníku slávy

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Modre a Pezinku

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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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 KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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U 7. februára 1311                  
Ján Luxemburský bol korunovaný za čes-
kého kráľa

Výročia a udalosti
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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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk www.lekarenplus.sk

V ponuke aj 

ANTIGÉNOVÉ TESTY 
��������������������������

SPURTEX NANO 

RESPIRÁTOR 

MASKA V100

 FFP2 NR

RESPIRÁTOR 3M™ 
AURA™ 9320

+ FFP2
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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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5100% 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




