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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 2.3. 2021

NA STRANE č.11
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stredisko 

DREVOVÝROBA 
ponúka stavebné rezivo:

• Hranoly • Fošne 
• Dosky • Strešné laty
• Komplet krovy podľa 

projektovej dokumentácie
Priemyselná č.14, Prievidza, 

kontakt: 0915 995 785
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E+G STAV s.r.o.
ponúka murárske, búračske a vodárske 
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové 

jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy 
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

T:0948 975 710

13
 12

1 0
06

2

MULČOVANIE, FRÉZOVANIE, DRTENIE
Poskytujeme údržbu 

zelene svahovou kosačkou 

Green Climber.
Mulčujeme trávnaté porasty, 
frézujeme náletové dreviny 

a krovité porasty, ktoré následne 
drtíme priamo na mieste.

Viac na info@greenclimber.sk, 
0908 774 282
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Ponúkam 
murárske práce, 

omietky, obklady, 
dlažby. 

0914 283 055

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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Spoľahnite sa 

na nás!
Kontakt

Telefón:  0950 699 875

Mail: uctovnikhn@gmail.com

Ako vypočítať dane?
Ako vyplniť formuláre daňového úradu, 

zdravotnej alebo sociálnej poisťovne?

- vedenie účtovníctva
- spracovanie daňového priznania
- výpočet mzdy a odvodov
- komunikácia s úradmi
- administratívne práce
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Ak si väčšina ľudí, najmä mladších 
ročníkov myslí, že cudnosť je to, čo 
si myslia, potom sa mýlia. Cudnosť 
totiž vo svojej podstate zahŕňa prís-
nu mravnú čistotu a prospešnosť a 
dosiahnutie čistoty myšlienky po-
mocou vedomého zdokonaľovania. 
Cudnosť, to je aj zdržanlivosť, bezú-
honnosť, čistota duše. 

Povedať teda o cudnosti, ako ďalšej 
ľudskej cnosti iba to, že je to pojem pre 
telesnú nedotknuteľnosť je príliš málo 
a vyjadruje to veľkú neznalosť pojmov. 
Ako ľahké by bolo potom považovať 
množstvo ľudí za cudných!

Cudnosť je inakšia, ako sa ľudia 
domnievajú. Je omnoho obsiahlejšia, 
väčšia a nežiada od nás zaujatie proti 
prírode. Cudnosť je pozemský pojem 
pre čistotu. To by malo postačiť pre kaž-
dého zrelého ľudského ducha ako zák-
ladný zákon napĺňania cudnosti. 

Sebectvo sa usadzuje na čelnom 
mieste princípov fungovania našej spo-
ločnosti. Niekde ešte v Starom zákone 
sa píše - „Kto pri svojom konaní stále 
myslí i na to, aby nespôsobil škodu 
svojmu spolublížnemu, ktorý mu dô-
veruje a neurobí nič také, čo by potom 
tohto mohlo trápiť, ten bude vždy konať 
tak, že zostane duchovne nezaťažený, a 
preto môže byť nazvaný skutočne cud-
ným!“

Cudnosť, zopakujme si znovu, je 
mravná čistota človeka. Až príliš veľa 

ľudí dnes nedoceňuje význam cudnos-
ti. Niektorí ju považujú za staromódnu, 
za niečo, čo sa nehodí k modernému ži-
votnému štýlu. A tak sa jej veľmi ľahko 
vzdávajú. Niektorí vymenia svoju cud-
nosť len za niekoľko chvíľ sexuálneho 
uspokojenia. Ďalší ju obetujú v nádeji, 
že si tým získajú uznanie, peniaze. 
Mnohí až príliš neskoro zistia, akým 
hodnotným vlastníctvom bola ich cud-
nosť. Táto strata je často veľmi trpká. 

Kľúčom k zachovaniu cudnosti 
je chrániť si srdce. Nie je to doslovný 
telesný orgán. Toto srdce je obrazné. 
Vzťahuje sa na človeka, akým si vnút-
ri, vrátane tvojich myšlienok, emócií a 
pohnútok. Je  zrejmé, že naše obrazné 
srdce má obrovskú hodnotu. Stojí za to, 
aby sme si ho chránili.

Nedávno mi napísal jeden mladý 
muž asi toto - „chcel by som dokázať to, 
čo Vy“. Potešilo, ale nejde o to. Odpísal 
som mu - „A čo Ti bráni chlapče?“ Od-
poveď prišla obratom  - „nevedomosť!“. 
Nádherný príklad cudnosti. „Nevedo-
mosť, chlapče, prekonáš iba vedomos-
ťami, takže – rob, skúšaj, 
striedaj omyly a raz doká-
žeš to, čo si chcel“!

Pekný týždeň, vážení 
čitatelia – s pozdravom

Bez tabu o cudnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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párny týždeň: 
Horné Vestenice, Koš, Liešťany, 
Rudnianska Lehota, Seč, Prie-
vidza, Handlová, Bojnice, Bystri-
čany, Čereňany, Diviacka Nová 
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves, 
Kamenec pod Vtáčnikom, Ko-
curany, Kostolná Ves, Lehota pod 
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno, 
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nová-
ky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, 
Šútovce, Zemianske Kostoľany  

nepárny týždeň: 
Prievidza, Handlová, Bojnice, Ci-
geľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec, 
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedožery 
- Brezany, Nitrianske Pravno, No-
váky, Poluvsie, Poruba, Pravenec, 
Radobica, Ráztočno, Sebedražie, 
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno 

prievidzsko@regionpress.sk

Redakcia: Šumperská 43
PRIEVIDZA

INZERCIA

 

PRIEVIDZSKO

Simona Pellerová  0905 719 148

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

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 (41.340 domácností)

6
6
-0
0
3
3

V Y Y BY,

V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana

 geometrické plány  vecné bremeno
 polohopisné a výškopisné plány
 vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Košovská 11B, Prievidza
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statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo 
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez 
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...
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• predaj bytov, domov, 
 pozemkov, chaty, záhrady
• výkup nehnuteľností

0905 773 959            dajana.svecova@gmail.com

Dajana Švecová

 www.masterreal.sk

M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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Spoločnosť VÚOOD a. s., 
Prievidzská 53, 972 01 Bojnice

oznamuje 
vlastníkom poľnohospodárskej pôdy v areáli spoločnosti, že v roku 
2021 bude vykupovať pozemky druhovo označené ako orná pôda, 
ovocný sad a trvalý trávny porast  v cene 1 €/m2.

Pozemky nachádzajúce sa pod existujúcimi stavbami vo vlastníctve 
VÚOOD a.s. odkúpime v cene 5 €/m2.

V prípade záujmu o predaj pôdy nás môžete kontaktovať:

písomne na adrese spoločnosti  • telefonicky na čísle 
046/543 90 39 •  e-mailom na info@vuood.sk  

Všimol som si, že ľudia majú niekedy 
problém s rozlišovaním príčin a ná-
sledkov. Lekár tlmí bolesť, údržbár 
opravuje poruchu, manažér „motivu-
je“ ľudí peniazmi a peknými rečami. 

Lenže bolesť má svoju príčinu, po-
dobne ako porucha stroja alebo frustrá-
cia a nespokojnosť spolupracovníkov. 
Riešenie príčiny odstraňuje problém, pri 
riešení následkov sa problém opakuje a 
často aj zhoršuje. 

Prečo sa teda lekári alebo manažéri 
venujú iba následkom? Lebo je to niekedy 
jednoduchšie. Často chýba čas na analý-
zu skutočnej príčiny problému alebo na 
to ľudia nemajú ani dostatočné znalos-
ti. Existujú rôzne metódy na skúmanie 
príčin problémov - napríklad diagram 
príčin a  následkov alebo metóda 5 krát 
prečo. Dnes máme aj technológie, ktoré 
vedia zbierať potrebné dáta o ľudskom 
organizme, spôsobe života, práci stroja a 
súčiastok v ňom. Máme aj matematické a 
simulačné modely a rýchle počítače. Tak 
čo je vo veci? V lete, keď si páni ministri 
išli na dovolenky, som na jednom úrade 
videl model šírenia vírusu a jeho násled-
ky. Model sa žiaľ naplnil. Vírus sa najskôr 
musí preniesť na človeka, potom dostať 
do krajiny a následne rozšíriť na ostat-

ných. 
Boj s vírusom môže mať dva scenáre 

– buď včas zachytávame príčiny a riadi-
me vírus my, alebo oneskorene zachy-
távame následky a vírus riadi nás. Po 
dovolenkách boli reči o nevestách, špor-
tovcoch a otváraní škôl. Potom masívne 
strkanie tyčiniek do nosa. Nakoniec sa 
hlavný bojovník s vírusom skryl a vystr-
čil  nám vystrašeného a bezradného mi-
nistra. Ten nám každý podvečer oznámi, 
že situácia je kritická. Niekedy pridá aj 
poplašné správy. Chaotici na čele krajiny 
nakoniec dospeli k názoru, že treba kon-
trolovať hranice. Vždy hasia následky 
niekoľko mesiacov po tom, ako mali rie-
šiť príčiny. V Ázii používajú pri katastro-
fách stratégiu 3P – pokora, poslušnosť a 
pokoj. V Európe máme 3P tiež – pýcha, 
panika a paralýza. Pýcha je zdrojom väč-
šiny hriechov. Začína 
tam, kde si niekto 
myslí, že bohatstvo a 
moc sú viac ako zna-
losti a skúsenosti. 
Keď hlúpi a pyšní ne-
počúvajú múdrych 
a pokorných, 
musíme zná-
šať následky.

Príčina a následok

» Ján Košturiak
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Partner 
Wüstenrot
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Ponúkame na prenájom priestory v Prievidzi, 
v bývalej škole na Ul. Ľ. Ondrejova na sídlisku Zapotôčky.

Priestory majú výhodnú polohu pri hlavnej ceste, s možnosťou voľného parkovania, v centre sídliska, nad super-
marketom potravín. Ponúkané priestory sú vhodné na školské, predškolské zariadenie, mimoškolské a voľnočasové 
aktivity, ako aj na lekárske ambulancie...

Voľné priestory zahŕňajú 5 tried, každá s rozlohou 55 m�, sociálne zariadenia + sociálne zariadenia pre deti, jedáleň 
s rozlohou 113 m� (vhodné aj ako herňa), vonkajšie átrium s rozlohou 312 m� (vhodné na aktivity v exteriéri).

V priestoroch sa začiatkom roka 2021 vymenili všetky okná. V prípade potreby pripravíme priestory podľa požiada-
viek nájomníka.

Bližšie informácie: +421 46 519 91 09, +421 915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV
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Akcia platí do 15.3.2021

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava = 1.760 € 

CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava = 2.690 € 
+ DARČEK: taburet + okrasné vankúše ZDARMA

zľava
-20%

s inzerátom

Pravenec 411 tel.: 0907 787 089 www.zarpa.sk
Roh - pohodlné sedeniePolohovacia opierka

Polohovacie operadlo

Spanie 128/285

Úložný priestor

PRAVNO-M26-MOD1/

POLOH-3BF195/PO-3/-R100/

PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26

ROZMER:                                         

166/383/258 cm
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27. februára 1933              
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov

Výročia a udalosti



PD21-08 strana- 4

politika, služby, zamestnanie Najčítanejšie regionálne noviny
4

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ – Jawa odkúpim moto-
cykel, diely – seriózna do-
hoda, T: 0908 205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, T: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport 11
» Kúpim staré hodinky PRIM 
a iné hodinky, T: 0905 767 777
» Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle, saxafón, T: 0915 
876 860

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Kúpim heligónku, môže 
byť aj poškodená, T: 0903 
317 515

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16 

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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera PD me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad:
RP PD 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 uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, PD zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Slovensko je v boji s Covidom naj-
horšie na svete. Umierajú naši blízki, 
nemocnice sú plné chorých na Covid a 
liečba iných vážnych ochorení stojí bo-
kom.

Žiaľ minister zdravotníctva Marek 
Krajčí neurobil nič pre rázne zlepšenie 
tejto vážnej situácie. Či mohol? Mohol. 
Či vedel ako? Vedieť mal.

Dôvodov prečo sme najhorší je via-
cero. Jeden je veľmi dôležitý. Celý svet 
už má štandardizované postupy ako 
liečiť chorých na Covid od prvého po-
čiatku ochorenia, od liečby u všeobec-
ného lekára až po nemocnice. Postupy 
sa neustále zlepšujú, prichádzajú nové 
poznatky o rôznych vhodných liekoch 
a všade na svete ich aplikujú do praxe. 
Žiaľ náš minister nič takéto nezaviedol, 
hoci odborníci na to naliehali už od leta. 
A tak minister Krajčí radšej robí len ko-
mentátora štatistík o počtoch mŕtvych. 
Fungujeme v chaose štýlu “pomôž si 
sám”, “vyskúšaj sám”. Ani len netuší-
me, že príznaky ochorenia sa v závislos-
ti od konkrétnej mutácie vírusu menia          
a my často nerozpoznáme včas, že sme 
chorí.

Ste pozitívny? Tak jediné čo viete, 
že máte zostať doma a môžete sa za-
čať liečiť sami. PREČO? Lebo nemáme 
štandardné postupy pre lekárov v am-
bulanciách ako majú liečiť ľudí s Covi-

dom. Rovnako tragické je, že nemáme 
štandardné postupy pre nemocnice a 
mnohé nemocnice majú aj preto veľmi 
zlé výsledky a mnoho mŕtvych.

Či sa dá robiť niečo lepšie? Dá sa. 
Treba však normálne zodpovedne a ma-
nažérsky riadiť rezort a najmä komuni-
kovať.

Marek Krajčí svoju funkciu nezvládol 
a nezvláda. Nie je to nič osobné, ale kvô-
li jeho neschopnosti dnes zomierajú aj 
tí, čo ešte mohli žiť! To sa musí zmeniť. 

Vo svete už COVID liečia, začnime
už konečne aj na Slovensku!
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» Tomáš

   Drucker 8
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PRÍJMEME 

ZVARAČOV CO2 
EN135, PRÁCA V ČR 

UBYTOVANIE  ZABEZPEČENÉ

MZDA OD 270KČ/hod

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
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PREDAJ A MONTÁŽ
Klimatizácie, Rekuperácie 0940 600 300

REKUPERÁCIE

TEPELNÉ ČERPADLÁ

KLIMATIZÁCIE
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• zatepľovanie plochých striech 
• viac ako 20 ročné skúsenosti
• zrealizovaných viac 
   ako 500 000 m2 striech

www.plochastrecha.eu
0905 807 194

izolácie plochých striech

5,995,99
-25%

DODANIE 
DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  ZIMNÁ AKCIAVEĽKÁ  ZIMNÁ AKCIA

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

k vybraným dekórom

podložka a lišta len za 1 cent
9999
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Mesto Bojnice, zastúpené PhDr. Františkom Támom, MBA, 
ako zriaďovateľ príspevkových organizácií mesta Bojnice vyhlasuje: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: 
riaditeľ - Technických služieb, príspevková organizácia mesta Bojnice  
Zamestnávateľ: Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice, 
                              Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, IČO: 00163988
Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Technické služby, príspevková organizácia 
                                        mesta, Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice

Požadované kvalifikačné predpoklady, požiadavky a iné kritériá v súvislosti
s obsadzovanou funkciou, zoznam požadovaných dokladov a materiálov nájdete

na webovom sídle mesta Bojnice: www.bojnice.sk 
Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2021  
Ponúkaný plat: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
                                pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

Uzávierka prijímania žiadostí je 12.3.2021 do 14.00 hodiny.
Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky. 
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V školskom roku 2021 - 2022 
otvárame 

tieto študijné odbory:

Maturitné vysvedčenie + výučný list:
• mechanik hasičskej techniky
• mechanik - mechatronik 

– možnosť duálneho vzdelávania
• mechanik počítačových sietí 

– možnosť duálneho vzdelávania
• technik spracovania plastov 

– možnosť duálneho vzdelávania 
   
Maturitné vysvedčenie:
• biotechnológia a farmakológia                                            
• poradenstvo vo výžive

SOŠ Nováky                              SOS Nováky

Stredná odborná škola
Rastislavova 332

972 71 Nováky
046/546 14 72, 0901 918 325

e-mail: riaditel@sosnovaky.sk
              www.sosnovaky.sk

2. marca 2007              
výbuch delaboračného skladu v Novákoch po ktorom zostal na 
mieste delaboračnej haly 20-metrový kráter

Výročia a udalosti

Na začiatku očkovacej kampane proti 
koronavítusu treba pripomenúť nie-
ktoré fakty, tak, ako ich vidia odborní-
ci Úradu verejného zdravotníctva SR.

Očkovanie sa vykonáva dvomi 
druhmi vakcín. Inaktivované vakcíny 
sú vyrobené z usmrtených vírusov/ 
baktérií alebo ich častí, teda nie sú 
schopné rozmnožovania v ľudskom or-
ganizme, a preto nemôžu vyvolať ocho-
renie. Takéto vakcíny sú stabilnejšie, 
ale vyžadujú si podávanie posilňovacej 
dávky na udržanie imunity.

Ateunované vakcíny obsahujú 
oslabené vírusy/ baktérie a len vo vý-
nimočných prípadoch môžu vyvolať 
mierne príznaky pripomínajúce ocho-
renie. Tieto prejavy sú v porovnaní s 
ochorením minimálne, neohrozujú na 
živote, ani nevedú ku komplikáciám. 
Ateunované vakcíny vytvárajú dlhodo-
bejšiu imunitu ako inaktivované.

Ak je pacient počas očkovania v 
inkubačnom čase ochorenia, proti kto-
rému je očkovanie namierené, alebo sa 
infikuje krátko po očkovaní, tak očko-
vanie nezabráni ochoreniu a pacient 
má dojem, že práve očkovanie vyvolalo 
ochorenie. 

Imunitný systém dieťaťa je naivný 
a potrebuje byť vystavený antigénom, 
aby sa vyvíjal. Počet antigénov vo vak-
cínach výrazne klesol. V minulosti vak-
cína proti pravým kiahňam obsahovala 
200 antigénov, celobunková vakcína 

proti čiernemu kašľu 3 000 antigénov. 
V súčasnosti hexavakcína spolu s pne-
umokokovou vakcínou majú spolu len 
23 antigénov, MMR 24 antigénov. Ak 
podávame dojčaťu naraz vakcíny pro-
ti 10 ochoreniam, tak sa zamestná len 
asi 0,1 percenta imunitného systému.
Dojčatá majú kapacitu odpovedať na 1 
až 10 miliárd antigénnych podnetov, čo 
pri prepočte znamená, že dojča by sa 
bez problémov vysporiadalo aj s poda-
ním 10 tisíc vakcín naraz.

Rozdiel medzi očkovaním a pri-
rodzeným prekonaním ochorenia je v 
cene, ktorú treba „zaplatiť“. Budova-
ním imunity prekonaním týchto ocho-
rení riskujeme vážne poškodenie zdra-
via. Komplikácie spojené s ochorením 
sú častejšie a závažnejšie ako vedľajšie 
účinky očkovania:  Každé piate dieťa, 
ktoré ochorie na pneumokokovú  in-
fekciu vo veku do 1 roka, na ochorenie 
zomiera,  v prípade záškrtu 1 z 15 prípa-
dov ochorenia končí  smrťou,  1 z 1000 
prípadov osýpok je komplikovaný zá-
palom  mozgu. 

Vzťah medzi očkovaním a diabe-
tom 1. typu skúmalo veľa štúdií. Obdo-
bie pochybností o tom, či očkovanie sú-
visí s cukrovkou, definitívne uzavrela 
štúdia, v ktorej vedci sledovali 739 tisíc 
detí narodených v priebehu 10 rokov. Po 
rokoch sledovania a analýz vedci do-
speli k záveru, že ide o časovú, nie však 
príčinnú súvislosť s očkovaním. 

Fakty o očkovaní

» Zdroj: RU VZ MI
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PREDAJ A DOVOZ UHLIA 
A BRIKIET

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené 
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené

Doprava hydraulickou rukou.

0905 402 526

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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Novootvorená prevádzka

slovenských syrových výrobkov,
nakladané syry, jogurty 
aj holandské kozie syry.

Nájdete nás 
na sídlisku 
Zapotôčky 

na jednosmerkách 
pri autobusovej 

zastávke.

Prievidza
Ľ. Ondrejova 17

0944 371 246

PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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Tomáš Domankuš.

 Dňa 1.3.2021 uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, ocko a starký 

 Bol si našim pevným, láskavým, rodinným uzlom a stále si v našich srdciach.
Ďakujú ti za to manželka, dcéra, nevesta, vnúčatá a pravnúčatá. 

  S láskou na teba spomíname. 
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pani Helena Vranková. 

Dňa 25. marca 2021 si pripomíname 
1. výročie odvtedy, čo nás do večnosti 

opustila naša drahá manželka, matka, 
stará a prastará matka

 Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 

 S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s rodinami. 
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Ak bývate v bytovom dome a na svoje 
poschodie sa dopravujete výťahom, 
potom pre vás sú určené nasledujúce 
rady  Združenia pre lepšiu správu by-
tových domov.

Pri stretnutí viacerých obyvateľov 
vo výťahu je ideálne nerozprávať sa, 
pretože práve rozprávanie zvyšuje rizi-
ko šírenia vírusu. Ovládače vo výťahu, 
ako aj jeho dverný mechanizmus chy-
tajte iba v rukaviciac, prípadne, stačí 
mať pri sebe papierové vreckovky a 
použiť tie.

Bytové domy sa stali počas pandé-
mie nového koronavírusu jednými z 
najpravdepodobnejších miest šírenia 
vírusu. Združenie pre lepšiu správu 
bytových domov (ZLSBD) preto odpo-
rúča obyvateľom bytoviek, aby mali pri 
presunoch do svojich bytov nasadené 
rúško. Obmedziť treba tiež kontakt s 
dotykovými plochami v spoločných 
priestoroch. Dôležité je tiež zvýšiť 
frekvenciu upratovania spoločných 
priestorov a pravidelne vetrať. Informo-
vala o tom výkonná riaditeľka ZLSBD 
Nina Sovič.

„Ideálne je používať jednorazové 
rukavice, dvere otvárať pažou ruky 
(lakťom) a tlačidlá vo výťahu stlačiť na-
príklad kľúčom. Vo výťahu je dôležité 
mať vždy nasadené rúško, aj keď sa v 
ňom nachádza iba jedna osoba, preto-

že po vás do výťahu môže nastúpiť nie-
kto iný a kvapôčky vírusu, ktoré ste vy-
dýchli, môže vdýchnuť váš sused,“ radí 
Sovič. Pri stretnutí viacerých obyvate-
ľov vo výťahu je ideálne nerozprávať 
sa, pretože práve rozprávanie zvyšuje 
riziko šírenia vírusu. Najvhodnejšie je 
počkať si na prázdnu kabínu.

Ako dodala Nina Sovič, kompe-
tentné orgány majú možnosť zabrániť 
stretávaniu sa obyvateľov bytových 
domov na schôdzach vlastníkov. Vlast-
níci však do istej miery preberajú zod-
povednosť za to, aby pri bežnom pohy-
be v spoločných priestoroch bytového 
domu neohrozili svojich susedov a ani 
seba samých.

Vo výťahu je dôležité nosiť rúško, 
aj keď je v ňom jedna osoba

» red
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 
od 536,90 EUR

ŠTÝLOVÉ ROLETY

DEŇ A NOC

JAPONSKÉ STENY

Interiérové dvere s dodanímuž do dvoch týždňov
od 108€aj so zárubňou a kľučkou

INTERIÉROVÉ 
DVERE

i n t e r i é r  -  e x t e r i é r  -  d e k o r á c i e

www.inexdecor.sk
e-mail:inexdecor@inexdecor.sk

0908 244 019

Otvorené:
Po-Pi 9.00-17.00

So 9.00-12.00

Adresa:
A.Sládkoviča 1, Prievidza

(prvá ulica vľavo od žel. stanice
smerom na Bojnice, za predajňou Elko)

VERTIKÁLNE 
ŽALÚZIE

PODLAHY
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PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE VOLAJTE 
NA 0908 244 019
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319

-40%
cena za 1 kg

5.39

119

Supercena

(1 kg = 0,79)

1,5 kg balenie

1,5 kg

V PONUKE:

FRANKOVKA 
MODRÁ

CABERNET 
SAUVIGNON

SAUVIGNON

VELTLÍN 
ZELENÝ

RULANDSKÉ 
ŠEDÉ

RIZLING 
RÝNSKY

CHARDONNAY

TRAMÍN 
ČERVENÝ

199

-20%

(1 l = 2,65)

0,75 l

2.49

Pivnica
Tibava

CHLADENÉ

Kuracie 
prsné rezne

069

-46%

(100 g = 0,63)

110 g

1.29

075

-40%

(100 g = 0,60)

125 g

1.25

• tavený syr, trojuholníčky

Encián  
• rôzne druhy

119

Supercena

(100 g = 0,79)

150 g

Parenica
• údená/

neúdená
069

Supercena

(100 g = 0,58)

120 g

Niva

399

Supercena

(1 kg = 5,70)

700 g

u nás si nemusíte 
vyberať medzi

OD PONDELKA 1. 3.
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• polotučné

040

Supercena

1 l

079

Supercena

(1 l = 0,32)

2,5 l

Pepsi/7 UP/

539

-19%

(1 l = 7,70)

0,7 l

6.69

40 % 249

3 x 80 g

(100 g = 1,60/
1,48/PP)

240 g

• rôzne druhy

129

-23%

(100 g = 0,86)

150 g

1.69

599

1 kg

• zr�ková káva

399

Supercena
16 kapsúl

• rôzne druhy

38 % 

539

Supercena

(1 l = 7,70)

0,7 l

• ext�a jemná

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
1. MARCA
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

3. marca 1915              
Prezident Woodrow Wilson založil organizáciu National Advisory 
Committee for Aeronautics, predchodcu NASA

Výročia a udalosti

Upozornenie na falošných asistentov

Upozorňujeme obyvateľov, že sčí-
tanie obyvateľov sa realizuje tak, že 
obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elek-
tronického formulára. Žiaden sčítací 

asistent ani sčítací komisár obyvateľa 
nenavštevuje.

Asistované sčítanie sa uskutočňuje 
pod gersciou zväčša samospráv a tie 
o ňom občanov informujú obvyklými 
cestami.

Varovanie pred ďalšou praktikou 
podvodníkov!

» red
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Objednajte si 
z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk

Objednajte si 

z bezpečia domova.

www.jatif.sk     jatif@jatif.sk 13
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Poľnohospodárska platobná agen-
túra (PPA) zverejnila oznámenie na 
predkladanie žiadostí o doplnkovú 
vnútroštátnu platbu na dobytčie 
jednotky na rok 2021. 

Prostredníctvom týchto platieb 
budú podporení chovatelia dojčiacich 
kráv, oviec a kôz. PPA pre zjednodu-
šenie podávania žiadostí, minimalizo-
vanie chybovosti a zefektívnenie čer-
pania financií, zasiela potenciálnym 
žiadateľom predtlačené formuláre. Žia-
dateľ môže o platbu požiadať do konca 
februára 2021.

Doplnková vnútroštátna platba na 
dobytčie jednotky má za cieľ prispieť k 
vyrovnaniu príjmov poľnohospodárov 
v tých členských štátoch EÚ, ktorých 
úroveň priamych platieb je pod úrov-
ňou 90 percent priemeru EÚ, a ktoré 
uplatňujú režim jednotnej platby na 
plochu. Predmetom týchto žiadostí je 
platba na dojčiace kravy nad 24 mesia-
cov a ovce a kozy nad 12 mesiacov.

Chovatelia vybraných kategórií 
zvierat môžu predkladať žiadosti v ter-
míne do 28. februára 2021. Na žiadosti, 
ktoré budú predložené po uvedenej le-
hote, PPA nebude prihliadať. 

Vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu, súvisiacu s ochorením Co-

vid-19, si PPA dovoľuje požiadať žiada-
teľov, aby primárne využívali elektro-
nické podanie žiadostí (za elektronické 
podanie sa nepovažuje podanie e-ma-
ilom, ale podanie prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy so 
zaručeným elektronickým podpisom) 
alebo podanie prostredníctvom poš-
tovej prepravy. V záujme zachovania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
PPA odporúča žiadateľom, aby osobnú 
návštevu príslušného regionálneho 
pracoviska využívali len v nevyhnut-
ných prípadoch a na základe vopred 
dohodnutého presného termínu náv-
števy.

Výzva je zverejnená na webovom 
sídle PPA: https://bit.ly/3jNSV4e

Agrorezort spúšťa podávanie 
žiadostí na platby pre chovateľov 
hospodárskych zvierat

» red

SLUŽBY
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov

82
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1. marca 1992                      
Moslimovia a Chorváti sa v referende vy-
jadrili za nezávislosť Bosny a Hercegoviny

Výročia a udalosti

4. marca 1944                      
Druhá svetová vojna: americké letectvo 
prvýkrát bombardovalo Berlín

Výročia a udalosti

Sčítanie obyvateľov - 15. 2. 2021 – 31. 
3. 2021. Tentoraz sa obyvatelia sčí-
tavajú sami.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo 
ich zákonný zástupca, pri prihlásení do 
formulára (www.scitanie.sk) sa zadáva 
rodné číslo dieťaťa. Vážení, pomôžte 
so sčítaním sa svojim príbuzným alebo 
blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elek-
tronickým sčítaním, ak vás o to požia-
dajú.

Ako sa sčítať?
Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje v 

období od 15. februára 2021 do 31. mar-
ca 2021 počas šiestich kalendárnych 
týždňov. Sčítava sa každý, kto má v 
Slovenskej republike trvalý, prechodný, 
tolerovaný  alebo obvyklý pobyt. Údaje, 
ktoré obyvateľ počas sčítania do formu-
lára uvedie, sa vzťahujú k rozhodujúce-
mu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 
2021.

Ochrana osobných údajov
Pri projekte Sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov 2021 je prioritou ochrana 
osobných údajov občanov. Všetky úda-
je poskytnuté Štatistickému úradu SR 
správcami administratívnych zdrojov 
údajov, samosprávami a obyvateľmi sú 
spracované výlučne pre potreby sčíta-
nia. Všetky získané údaje sú chránené 
pred únikom, zneužitím alebo kráde-

žou. Na účely ochrany osobných údajov 
bol pre sčítanie vypracovaný osobitný 
bezpečnostný projekt, zabezpečujúci 
optimálny režim ochrany všetkých úda-
jov.

Prínosy sčítania
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

ako jediné zisťovanie umožňuje zapo-
jenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie 
prinesie nenahraditeľné informácie o 
stave spoločnosti, o jej demografických, 
sociálno- ekonomických a kultúrnych 
štruktúrach, o domácnostiach obyvate-
ľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných 
údajov v sčítaní obyvateľov, domov a 
bytov sú jedinečné a nie je možné ich v 
rovnakom rozsahu získať z iných zdro-
jov.

Zámer
Výsledky zo sčítania obyvateľov, do-

mov a bytov sú pre všetky sféry života, 
verejný a súkromný sektor, odbornú i 
laickú verejnosť nenahraditeľným zdro-
jom informácií. Jedinečné a dôležité 
informácie o obyvateľoch, ich domác-
nostiach a bývaní budú dostupné za 
celú populáciu SR. Údaje sčítania slúžia 
ako podklad a východisko pre správne 
pochopenie fungovania spoločnosti, 
pre prognózovanie jej ďalšieho vývoja, 
pre zaujatie kvalifikovaných stanovísk 
k spoločenským a ekonomickým otáz-
kam. Ich význam zdôrazňuje aj fakt, že 

mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné 
a nie je možné ich v rovnakom rozsahu 
získať alebo aktualizovať z iných zdro-
jov. Navyše sú často jedinými štatistic-
kými dátami na lokálnej úrovni.

História sčítania
Sčítanie ľudu sa na našom území vy-

konávalo pravdepodobne už v stredove-
ku. Oprávnene ho teda možno považo-
vať za najstarší druh štatistiky. Postupne 
ako sa vyvíjala spoločnosť, menil sa 
cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania 
údajov a spracovania výsledkov. Cenzy 
však zostali nenahraditeľným zdrojom 

údajov o obyvateľstve a jeho vývoji v da-
nom čase na danom území.

V roku 1784 sa začali v Uhorsku súpi-
sy (väčšinou obyvateľov), ktoré sa opa-
kovali v dvojročných obdobiach. Sčíta-
nie ľudu v roku 1940 sa vykonalo len na 
území Slovenskej republiky 1939 – 1945. 
Sčítanie ľudu v roku 1961 (uskutočnilo 
sa k 1. marcu) možno považovať za za-
čiatok novej etapy československých 
populačných cenzov. Do histórie vstúpi-
lo ako prvé integrované sčítanie obyva-
teľov, domácností, bytov a domov. Toto 
vzájomné prepojenie prinieslo celkom 
novú kvalitu údajov a výrazne sa rozší-
rili aj možnosti ich využitia.                   red

Máme tu sčítanie obyvateľov
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 3. 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

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Katolícki biskupi združení v Konfe-
rencii biskupov Slovenska pripravi-
li spoločné posolstvo pre veriacich k 
pôstnemu obdobiu. 

„Drahí bratia a sestry, obdobie Veľ-
kého Pôstu začne spôsobom, na ktorý 
nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s 
vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, 
kam ste zvyčajne prichádzali prijať 
znak popola, ako rozhodnutie konať 
pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď 
sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme 
vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú 
stredu neopomenuli príležitosť nastú-
piť na cestu prípravy na Veľkonočné 
sviatky. Ako nám to pripomína Svätý 
Otec František: „Aj vtedy, keď sa snaží-
me chrániť ľudské životy pred šírením 
vírusu, nemožno pokladať duchovný a 
morálny rozmer osoby za druhoradý vo 
vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostli-
vosť o telo nemôže nikdy nechať bokom 
starostlivosť o dušu.“ (Príhovor diplo-
matickému zboru, 8.2.2021)

Zodpovedne chráňte svoje zdravie 
a zdravie svojich blízkych. Neochabuj-
te však ani v duchovnom úsilí. Veľký 
Pôst je príležitosťou obnovy, zanecha-
nia hriechu a získavania milostí. Treba 
to dobre využiť. Nezabudnite predo-
všetkým na skutky telesného a duchov-
ného milosrdenstva. Často si spytujte 
svedomie a nenechajte sa premôcť hrie-
chom, aj keď nie je pre všetkých možné 
sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v na-

šich silách, aby sa prijímanie sviatostí 
stalo znovu dostupným.

Medzitým však siahnite aj po ostat-
ných prostriedkoch, ktoré sú k dispo-
zícii. Čítajte Božie Slovo a prijímajte ho 
ako duchovný chlieb pre svoje životy. 
Nezabudnite ani na telesný pôst a od-
riekanie, ktoré sú účinnými zbraňami 
proti hriechu. Starší a tí, ktorí bojujú 
s ochorením alebo sú ešte v rekonva-
lescencii, nech kvôli svojmu zdraviu 
neodkladajú pokrm, ale nech využijú 
modlitbu alebo almužnu ako pros-
triedky pôstneho úsilia. Samozrejme, 
trpezlivé obetovanie dôsledkov pandé-
mie, i všetkých obmedzení, v spojení s 
utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam 
novú hodnotu.

Využite dobre pôstny čas, posilnite 
sa vo viere, nádeji a láske, a priblížte sa 
ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, 
dobre pripravení, pri slávení Veľkonoč-
ných sviatkov. Prosíme vás o modlitby 
za nás i za kňazov a rehoľníkov.

S láskou na vás pamätajú a žehnajú 
vám všetci slovenskí otcovia biskupi.

Posolstvo biskupov

» Zdroj: TK KBS
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MESTO PRIEVIDZA INFORMUJEMESTO PRIEVIDZA INFORMUJE
platená inzercia

Od stredy 24. februára 2021 bude Mestský úrad v 
Prievidzi pre verejnosť otvorený.

MsÚ bude pre verejnosť otvorený od pondelka do piatka 
v čase od 8.00 h do 12.00 h. Klienti sa musia pred vstu-
pom na úrad preukázať potvrdením o negatívnom teste 
nie starším ako sedem dní. Akceptované bude aj potvr-
denie od lekára o prekovaní ochorenia COVID 19. Je po-
trebné, aby klienti mali pred vstupom na úrad ochranu 
tváre a použili dezinfekciu rúk. Vstup do budovy MsÚ - 
A bude regulovaný zamestnancom mesta, ktorý zároveň 
bude kontrolovať vstupujúcich klientov.

Naďalej žiadame obyvateľov, aby prioritne riešili svoje 
požiadavky telefonicky alebo e-mailom, prípadné po-
platky platili cez internetbanking. Verejnosť môže na 
doručenie písomností využiť aj špeciálnu schránku pred 
budovou MsÚ. 

Kontakty na jednotlivých zamestnancov MsÚ nájdete na 
internetovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk

Režim otvorenia MsÚ pre verejnosť

Mesto Prievidza informuje, že v termíne od 15.2.2021 do 
31.3.2021 prebieha len samosčítanie obyvateľov, kedy sa 
obyvateľ elektronicky sčíta sám alebo za pomoci svojich 
príbuzných alebo blízkych.

Asistované sčítanie, kedy obyvateľom so sčítaním pomô-
žu stacionárni asistenti v zriadených kontaktných miestach 
alebo mobilní asistenti v domácnostiach, bude prebiehať 
najskôr od 1.4.2021 do 31.10.2021. Mobilní asistenti navští-
via domácnosť obyvateľa len v prípade, ak obyvateľ mesta 
o túto službu sám požiada. Preukazovať sa budú preu-
kazmi asistentov sčítania. Mesto Prievidza bude o spustení 
asistovaného sčítania obyvateľov včas informovať.

Dôrazne upozorňujeme, aby obyvatelia do svojich 

príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydá-
va za sčítacieho komisára. Sčítací komisári v súvis-
losti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Počas doby sčítania obyvateľov (15.2. – 31.3.2021) je kaž-
dý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. k dispozícii CALL 
CENTRUM na telefónnom čísle +421 220 924 919.

Asistované sčítanie obyvateľov začne najskôr od 1. apríla 2021

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od pondelka 1. 
marca začína rozmiestnenie veľkoobjemových kon-
tajnerov a vývoz hnedých nádob na biologicky roz-
ložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov s frek-
venciu vývozu 1x týždenne.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na 
území mesta Prievidza jar 2021
VVO 1: 08.03.2021 – 14.03.2021
VVO 2: 01.03.2021 – 07.03.2021
VVO 3: 15.03.2021 – 21.03.2021
VVO 4, VVO 5, VVO 6, VVO 7: 22.03.2021 – 28.03.2021
Záhradkárske osady: 29.03.2021 – 04.04.2021

Základné a materské školy: 07.04.2021 – 11.04.2021

Podrobný rozpis rozmiestnenia veľkoobjemových kon-
tajnerov v jednotlivých VVO nájdete na internetovej 
stránke mesta Prievidza.

Zároveň oznamujeme, že je otvorený zberný dvor a je 
možnosť odberu kompostu v pondelok - piatok od 8:00 
do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. za sprís-
nených pandemických opatrení. Pri vstupe je potrebné 
sa preukázať platným negatívnym testom nie starším 
ako 7 dní. Vstup do zberného dvora je povolený len s 
ochranným rúškom a po jednej osobe.

Jarný zber do veľkoobjemových kontajnerov a vývoz hnedých nádob na BRO
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V ponuke 

ANTIGÉNOVÉ aj 
PROTILÁTKOVÉ TESTY
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SPURTEX NANO 

RESPIRÁTOR 

MASKA V100 FFP2 NR

NANO CARBON FFP2 M, LVK RESPIPRO
RESPIRÁTOR  FFP2 M, L

SP
RESPIRÁTOR 

MASKA V100 FFP2 NR

CARBON FFP2 M, LVK RESPIPRO
RESPIRÁTOR  FFP2 M, L
RE

nuke 

ÉNOVÉ aj
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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�


