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www.stahovacia-sluzba.com

• preprava 
• sťahovanie 

• vypratávanie 
• dovoz štrku

tel.: 0905 462 875 13
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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
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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 13
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PONÚKAME 

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE
NA MIERU PODĽA POŽIADAVKY KLIENTA

• rodinné domy 
• byty
• nebytové priestory
• inteligentné inštalácie 
   (TapHome)
• zabezpečovacia technika 
   (Paradox, Jablotron)
• bleskozvody
• infra-panely
• podlahové elektrické kúrenie
• cenová ponuka rýchlo a bezplatne

Tel.: 0911 601 153         kliment@lkelektrik.sk
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prenájom

LEŠENIA
a DEBNENIA

Lešenie typu Layher
Bytové domy / Rodinné domy / Priemyselné  budovy

0918 867 518
VAMI navrhnuté - NAMI zrealizované.

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá
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O lakomstve ako „hriechu“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ozaj, viete, že sedem hlavných hrie-
chov neurčuje viera či náboženstvo, ale 
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmys-
le totiž hlavný hriech znamenal hriech, 
pochádzajúci z hlavy.

Dnes by sme povedali povahová 
črta. Morálny poklesok. Napríklad. La-
komstvo je totiž neochota podeliť sa o 
niečo, čoho má človek zvyčajne značný 
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie 
na hmotných i nehmotných statkoch. 
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabi-
vosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplat-
kárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať 
čo najväčší majetok a realizovaním tejto 
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť. 
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.

Mimochodom, v kresťanstve – ak nie-
kto pozná evanjeliá, tak potom stále platí 
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15), 
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a 
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo 
život človeka nezáleží v rozhojňovaní 
majetku.“

Chamtivosť je forma modloslužob-
níctva. Chamtivosť (alebo lakomosť, 
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy pred-
tým sa stala nekontrolovanou túžbou  
po zvýšení alebo získavaní či využívaní 
materiálneho zisku, výhod (či už ide o 

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo 
spoločenských hodnôt – napríklad po-
stavenia v spoločnosti alebo nadmernej 
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A 
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Ne-
pripomína vám to niečo? Nejakú situá-
ciu? Niekoho? Nejakého „politika“?

Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa 
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, za-
mýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť. 
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná 
plná chladnička, ale to, či si niekto bude 
mať z čoho na sviatky navariť. A až po-
tom myslia na nákup pre seba. Poznám 
viacerých, našťastie a snažím sa od nich 
tomuto učiť.

Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže 
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa 
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku, 
byť oporou v ťažkých časoch?

Akoby moja stará mama povedala: 
„Šak by mi to údené ani dolu 
gágorom neprešlo“... A pri-
pravila „hokerlík“ pre žob-
ravého huslistu, na ktorom 
si vždy pochutnal na jej svia-
točnej rezancovej polievke.

Pekný „Veľký“ 
týždeň, milí čitate-
lia!
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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)

Partner 
Wüstenrot
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 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 ...

0905 492 435
www.zaluzie-hudec.sk
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Mesto Bojnice zverejňuje zámer 
prenajať nebytové priestory 

v meste Bojnice: 
- v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom 

námestí 19/45 o rozlohe 72,32 m�.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke 
mesta www.bojnice.sk a na úradnej tabuli mesta.
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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  

5,995,99
-25%

DODANIE 

DVERÍ UŽ 

DO TÝŽDŇA

VEĽKÁ  JARNÁ AKCIAVEĽKÁ  JARNÁ 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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Partička štyroch obyčajných ľudí sa 
rozhodla, že zmení krajinu k  lepšie-
mu. Bolo to nepredstaviteľné, ale po-
stupne získavali podporu a pridávali 
sa k  nim rôzni ľudia. Bojovali proti 
skorumpovanej vláde a nakoniec zví-
ťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu 
krajinu. Boli naučení pracovať opo-
zične, anarchisticky a partizánsky. 

Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partič-
ka tak dokázala rozbiť starý systém, ale 
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúse-
nosti ani znalosti.  Odborníkov, ktorí im 
ponúkali pomoc ignorovali. Sláva rýchlo 
stúpala do hlavy a prišlo opojenie mocou. 
Svojich kritikov strašili tým, že ak padnú, 
tak sa vráti mafia. Nepochopili, že mafia 
sa vrátiť nemôže, pretože vôbec neodišla. 
Funguje ďalej priamo pod nimi na úra-
doch. Namiesto toho, aby opravovali kra-
jinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali 
ich konflikty a osobné spory medzi par-
tičkou a jej spojencami. Počas roka vlády 
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiá-
nov v poľnohospodárstve a v ďalších ob-
lastiach. Zločinci si prezliekli kabáty a na 
vysoké pozície sa dostali noví darebáci 
s právnickými titulmi.

Partička sa nakoniec zomkla okolo 
svojho šéfa a vystrašene kričala: „My si 

ho nedáme.“ Áno, boli mu vďační za ví-
ťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na 
vysoké pozície nedostal. Lenže na také 
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokri-
ky a rečnenie nestačia. Treba vedieť de-
finovať, komunikovať a realizovať vízie 
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty, 
prepájať ľudí a  budovať siete odborní-
kov, rozumieť mnohým technickým 
a  organizačným detailom, mať schop-
nosti lídrov a manažérov. Partička, ktorá 
fungovala na neriadených stretnutiach, 
komunikovala chaotickými smskami 
a emailami a virálnymi kampaňami na 
sociálnych sieťach, tento spôsob práce 
nepoznala. Nemali ani elementárne od-
borné znalosti a väčšinou ani nevedeli, 
čo nevedia.

Keď partička nastúpila, jeden ma-
fián pokojne poznamenal: „Bude to len 
krátka a  bezvýznam-
ná epizóda v  našich 
dejinách.“ Mal, žiaľ, 
pravdu. Mafia bola 
silnejšia ako partička 
a dobré úmysly sluš-
ných ľudí nestačili. 
Nebola to roz-
právka s dob-
rým koncom.

Partička

» Ján Košturiak
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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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• zatepľovanie plochých striech 
• viac ako 20 ročné skúsenosti
• zrealizovaných viac 
   ako 500 000 m2 striech

www.plochastrecha.eu
0905 807 194

izolácie plochých striech
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dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových 
metrov + doprava

dubové odrezky / buk štiepaný
kontajner, 8 priestorových 
metrov + doprava

+421 910 598 927 

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVAPREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

www.drevopd.sk 13
 12

1 0
110
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ - Jawa odkúpim motocykel/
diely – seriózna dohoda, T: 0908 
205 521
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný, T: 0949 
350 195
» Kúpim Pionier Stelu ponúknite, 
T: 0949 505 827
» Kúpim Jawa, CZ, Manet, Tatran, 
Stadion, Babetu a inú, diely, do-
klady, T: 0940 100 473
» Kúpim staré auto Škoda, Ford, 
Tatra, Simca, Trabant, Wartburg a 
iné, T: 0940 100 473

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
» Predám páva, T: 0949 225 092

hobby a šport 11
» Kúpim staré hodinky PRIM a iné 
hodinky, T: 0905 767 777

deťom 12

rôzne/predaj 13
» Predám LED TV SONY BRAVIA, 
uhl. 82cm, HD, 2xHDMI, 1xUSB / aj 
nahrávanie, 1 x Scart, energet.trie-
da A, cena 149€, T: 0915 25 45 65

rôzne/iné 14
» Kúpim jelenie danielie parohy a 
trofeje, T: 0904 134 080

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 55-r. hľadá priateľa 
na zoznámenie, T: 0944 724 181

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 medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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Murárske, maliarske práce, 
omietky, sadrokartóny, 

maľovanie, obklady. 

0918 683 559  www.alternativ.sk
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Prihlasovanie sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých 
dňoch zmenilo. Štát spustil Čaká-
reň. Registrácia na očkovanie pre-
bieha už aj telefonicky.

Zaregistrovať sa na očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke 
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Registrácia na očkovanie už prebie-
ha aj telefonicky a to na čísle 0800 174 
174. Ministerstvo zdravotníctva navýšiť 
počet operátorov. 

Termíny budú priraďované podľa 
veku. To znamená, že o pridelení termí-
nu na očkovanie nerozhoduje čas vašej 
registrácie.

V procese registrácie si budete 
vedieť vybrať vami preferované očko-
vacie miesta, teda obec, či mesto, kde 
môžete za očkovaním cestovať.

Aktuálne sú k dispozícii nasle-
dovné vakcíny:
• pre obyvateľov nad 70 rokov je určené 
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi-
zer a Moderna,
• pre obyvateľov od 60 do 69 rokov je 
určené očkovanie vakcínou od spoloč-
nosti AstraZeneca.

Po zaradení do čakárne budete o 
pridelenom termíne očkovania infor-
movaní SMS a e-mailom najneskôr dva 

dni vopred. Budete tak mať dosť času sa 
pripraviť. 

Svoje údaje máte možnosť zmeniť v 
záverečnej rekapitulácii, prípadne ich 
môžete zmeniť aj po už odoslanej regis-
trácii do čakárne alebo môžete registrá-
ciu v čakárni zrušiť.

Po registrácii vám pridelia PIN kód, 
teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte 
aj na uvedené kontaktné údaje zada-
né počas registrácie. PIN kód slúži na 
všetky zmeny, ktoré môžete realizovať, 
starostlivo si ho preto uschovajte.

Pred vyplnením registračného 
formuláru si pripravte:
• meno a priezvisko prihlasovanej oso-
by, 
• rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný 
identifikačný údaj, 
• názov poisťovne, 
• kontaktné údaje: číslo mobilného te-
lefónu a e-mailová adresa, 
• zadajte mobilné telefónne číslo a 
e-mail, prostredníctvom ktorého s 
Vami budú komunikovať ohľadne 
potvrdení a termínov. Môžete zadať 
aj číslo a e-mail blízkej osoby, ktorej 
dôverujete. 
• adresa bydliska: ulica, popisné číslo, 
PSČ a obec/mesto. 

Informácie k novému prihlasovaniu 
sa na očkovanie

» Zdroj informácií korona.gov.sk/
spracovala Renáta Kopáčová
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TOYOTA 
PRIEVIDZA
PREDAJ - SERVIS
 

jarná servisná
kampaň

Letisková 2C, tel: 0905 509 925 toyotaprievidza.sk
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DIEGO Prievidza 
Vás pozýva na výpredaj skladov 

od -33% do 50% na vybraný tovar. 

pre živnostníkov máme otvorené 

Po - Pia od 9:00 - 17:00 hod., 
pre zákazníkov 

ZAVOLAJTE NÁM, AKO FUNGUJEME 
na tel. čísle +421 919 288 832

Objednávky prijímame aj e-mailom 
na adrese: prievidza@diego-slovakia.sk

Všetok tovar nájdete na www.diego-slovakia.sk

DOVOZ TOVARU ZDARMA
Vaše DIEGO Prievidza

• podlahy • koberce • vinyl • záclony
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ODVOZ A ODBER 
ODPADOV

 sa ZBAVIŤ DLHOV 
zákonným spôsobom?

 hurtis@advokathurtis.sk

Chcete
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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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PALIVOVÉ DREVO

0948 468 858
MÄKKÉ 30€/prm       TVRDÉ 40€/prm
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pán Václav Cecha. 

„Kto zomrel, neodchádza, 
ale zostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali.“

 Dňa 29.3.2021 si pripomíname 
1. výročie odvtedy, čo nás opustil 
náš drahý manžel, otec a dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

  S láskou spomínajú manželka Valéria, synovia Václav a Radomír 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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Ján Ďurčo

Dňa 2. apríla 2021 si pripomíname 
1. smutné výročie, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, brat, 

švagor, krstný otec a sused

z Prievidze. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

  Smútiaca rodina. 
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Michal Jurík

Dňa 18.3.2021 uplynulo 20 rokov, 
čo nás po tragickej nehode navždy 

opustil náš milovaný syn

vo veku 28 rokov. 
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád nezabudne. 

  S láskou spomína mama, sestra a ostatná rodina. 
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pána Jozefa Kaplána

„Spi ticho, tichúčko, dosníval si života sen 
a cestou bolesti odišiel si tam, kde je mier a láska len.“

 Dňa 24. marca sme si pripomenuli druhé 
výročie od úmrtia nášho milovaného otca 

a starého otca,

z Prievidze.
 

  So smútkom v srdci spomínajú syn Jozef a dcéra Zuzana s rodinou a známi. 
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Stanislav Uhrovčík.

„S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,  
pri plameni sviečok na teba myslíme. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

 Dňa 27. marca 2021 si pripomíname 
2. výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný syn, manžel a brat

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

  S láskou spomína mama, manželka a sestry s rodinami.
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pán Ing. Vladimír Zámečník.

 Dňa 25.3.2021 uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a starý otec

  Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali ďakuje manželka, 
synovia a dcéra s rodinami.
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27. marca 1983   
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“

Výročia a udalosti

Striedanie letného a zimného času 
sa pôvodne malo zrušiť už v tomto 
roku, vyslovil sa pre to výbor pre do-
pravu europarlamentu. Napokon sa 
tento návrh necha visieť vo „vzdu-
choprázdne“.

Väčšina obyvateľov Slovenska je 
podľa prieskumu za zrušenie strieda-
nia letného a zimného času, natrvalo 
by nechali letný. Prechod zo zimného 
na letný čas pôsobí totiž na človeka 
stresujúco. Aby sa organizmus na zme-
nu, ktorá „vezme hodinu“, čo najlepšie 
adaptoval, je dobré prejsť počas týchto 
dní do naozaj oddychového režimu.

Nervozitu, pocit únavy a rozlade-
nosť, ktorá súvisí so zmenou biorytmu, 
však môžeme pozitívne ovplyvniť. Z 
médií počúvame, že zo soboty na ne-
deľu sa vyspíme o hodinu kratšie. Ae 
prečo? To je také ťažké v sobotu večer 
odvaliť sa od obrazovky teevízora skôr 
a ísť spať o tú hodinu skôr? Možno je tu 
nejaký bioritmus, ktorého nastavenie 
neumožňuje ľuďom zaspať, kedy sa 
rozhodnú, ale aj s tým sa dá čosi spra-
viť. Napríklad – popoludní sa dobre 
okysličiť v jarnej prírode.

Je známe, že človek sa pod vply-
vom zmeny môže ťažšie sústrediť, v 

niektorých prípadoch sa môže objaviť 
depresívna nálada. 

Najrýchejšie sa biorytmus v na-
sedujúcich dňoch prispôsobí, ak ne-
budem zbytočne dho ponocovať. A 
ak zvýšime fyzickú záťaž nášho orga-
nizmu. Chce to napríklad dhšie pre-
chádzky so psíkom. Mimochodom, aj 
zvieratká sa dokážu pomerne rýchlo 
prispôsobiť, ich návyky napríklad na 
vychádzky či kŕmenie v určitú denne 
dobu neoklameme. Ale za pár dní sa aj 
to poddá samo.

Veľká škoda je, že večerné pre-
chádzky sú naďaej zakázané, s výnim-
kou venčenia psíkov. Zostáva dúfať, 
že situácia sa zmení tak, aby si niekto 
spomenul aj na nás, naozaj obyčajných 
ľudí..

Máme tu letný čas

» red
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M. R. Štefánika 38, Prievidza 
(Staré sídlisko)
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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Medzinárodná asociácia ACCA (The 
Association of Chartered Certified 
Accountants) považuje posilnenie 
rovnosti žien na trhu práce – a  ich 
rovný podiel na ekonomickom oži-
vení po pandémii koronavírusu – za 
nevyhnutnú podmienku ekonomic-
kého rastu. 

I keď ženy predstavujú celosvetovo 
39 percent všetkých zamestnancov, 
mala na ne pandémia na trhu práce 
oveľa tvrdší dopad. Z  tých, kto stratili 
pracovné miesto práve pre pandémiu, 
je 54 percent žien.

„Je evidentné, že ženy v  dôsledku 
pandémie neúmerne utrpeli a  dôsled-
ná práca môže pomôcť zaistiť, aby boli 
tieto nerovnosti napravené v rámci pro-
cesu ekonomického oživenia. Vyžaduje 
to politické odhodlanie, dostatočné 
pridelenie zdrojov a silný rozvoj kapa-
cít na všetkých úrovniach.

Ak by muži a ženy mali na trhu prá-
ce rovnaké podmienky, podľa dát zve-
rejnených na Svetovom ekonomickom 
fóre by bola americká ekonomika vý-
konnejšiaa o  8,7 percenta, francúzska 
dokonca o  17 percent a  japonská o  14 
percent.

Najaktuálnejšie dáta Európskeho 
inštitútu pre rodovú rovnosť ukázali, 
že index rovnosti na Slovensku je na 
úrovni 55,5 bodov zo 100 (1 bod ozna-
čuje úplnú nerovnosť, naopak 100 bo-
dov úplnú rovnosť). V rovnosti mužov 

a žien je teda Slovenská republika až na 
25. mieste z celkom 28 štátov Európskej 
únie. Horšie je na tom len Rumunsko, 
Maďarsko a Grécko. Najväčšie rozdiely 
boli zaznamenané v  čase strávenom 
s rodinou, na pracovnom trhu a vo vý-
kone rozhodovacích pozícií. 

Zamestnaných mužov je až o  13 
percent viac než zamestnaných žien 
a  v  rozhodovacích pozíciách naprieč 
politickou, ekonomickou a  sociálnou 
sférou je o 68 percent viac mužov. V sle-
dovanom období bolo iba 20,9 percenta 
žien v parlamente a 23,8 percenta žien 
v  predstavenstvách firiem. Čo sa týka 
platov, ženy zarábajú v  priemere o  20 
percent menej než muži. Za posledné 
roky narástli rozdiely aj v starostlivosti 
o domácnosť a deti, a to v neprospech 
žien. Až 35 percent z  nich sa stará 
o deti, učí sa s nimi, a to najmenej ho-
dinu denne. K tomu sa „má“ len 19 per-
cent mužov. 

Posilnenie rovnosti žien na trhu práce 

» red
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Počas koronakrízy môže dôchodca 
požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu 
zasielala dôchodok na účet inej osoby.

Sociálna poisťovňa tak už počas prvej 
vlny pandémie vyšla v ústrety najmä tým 
dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v 
hotovosti, ale v súčasnej situácii nena-
vštevujú poštu a chcú ho dostávať napr. 
na účet rodinného príslušníka. Ak sa však 
dôchodca takto rozhodne, mal by počítať 
s tým, že vzhľadom na náročné technolo-
gické postupy si zriadenie zmeny výplaty 
dôchodku vyžaduje dlhší čas, maximálne 
však dva až tri mesiace. O prvom termíne 
výplaty dôchodku na účet Sociálna pois-
ťovňa informuje dôchodcu oznámením. 
Dovtedy mu bude dôchodok zasielať pô-
vodným spôsobom, teda v hotovosti.

O zasielanie dôchodku na účet prí-
buzného je možné počas pandémie po-
žiadať prostredníctvom tlačiva, ktoré je 
zverejnené na jej webovej stránke Žiadosť 
o poukazovanie dôchodku/dôchodkov 
na účet inej osoby v banke v období krí-
zovej situácie. Pozornosť treba venovať 
správnemu vyplneniu identifikačných 
údajov a kontaktov dôchodcu, ale aj ma-
jiteľa účtu, ktorý musí s poukazovaním 

dôchodku na svoj účet súhlasiť. Dôchod-
ca môže následne vyplnenú žiadosť do 
Sociálnej poisťovne zaslať buď poštou, 
elektronicky cez e-schránku, e-mailom 
na adresu pobočky alebo ju osobne odo-
vzdať do schránky v pobočke. Sociálna 
poisťovňa si následne telefonicky overí 
súhlas žiadateľa i majiteľa účtu, prípadne 
ďalšie potrebné údaje a zmenu spôsobu 
výplaty dôchodku zabezpečí.

Sociálna poisťovňa zároveň upozor-
ňuje, že dôchodok na účet inej osoby v 
banke môže poukazovať len počas krízo-
vej situácie. Po jej ukončení, ak dôchod-
ca nepožiada o zmenu spôsobu výplaty 
dôchodku, bude dôchodok vyplatený 
dovtedajším spôsobom, teda napr. v ho-
tovosti na pošte.

Možnosť požiadať o zaslanie 
dôchodku na účet príbuzného

» Zdroj: SP

29. marca 2004 
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko

Výročia a udalosti
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
s dovozom, montážou,

demontážou starých dverí,
odvozom odpadu 

od 576,90€

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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Ministerstvo kultúry  zverejnilo vý-
zvu na predkladanie žiadostí na 
podporu projektov zameraných na 
kultúrne aktivity osôb so zdravotným 
postihnutím alebo inak znevýhodne-
ných skupín obyvateľstva.

V rámci tejto výzvy sú vítané pro-
jekty zamerané na kultúrne aktivity 
týchto osôb a skupín s dôrazom na pod-
poru rovnosti príležitostí, integrácie do 
spoločnosti, prevencie a eliminácie 
všetkých foriem násilia, diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, pod-
poru výchovy k tolerancii, posilnenia 
sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvo-
ja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu 
kultúrnych aktivít osôb so zdravotným 
postihnutím – s telesným, mentálnym, 
zrakovým, sluchovým postihnutím, 
vrátane osôb s psychickými ochore-
niami a ochrany duševného zdravia, 
seniorov, detí a mládeže ohrozených 
chudobou a asociálnym vylúčením.

Cieľom programu je zároveň pod-
pora kultúrnych aktivít zameraných na 
posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. 
mnohodetných rodín, rodín s jedným 
rodičom a pod.), kultúrnej integrácie 
migrantov, kultúry dospelých osôb 
ohrozených chudobou a asociálnym 
vylúčením (napr. klienti centier pre deti 
a rodiny s resocializačným programom, 

odchovanci detských domovov, ľudí 
vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia 
slobody, a pod.), osôb dlhodobo neza-
mestnaných, osôb bez domova a pod.

Medzi priority programu patrí tiež 
prevencia a eliminácia domáceho nási-
lia, podpora rodovej rovnosti (podpora 
rovnosti príležitostí žien a mužov), pre-
vencia a eliminácia všetkých foriem 
násilia, diskriminácie, rasizmu, xeno-
fóbie a extrémizmu, prevencia obcho-
dovania s ľuďmi, výchova k tolerancii, 
predchádzanie predsudkov a stereoty-
pov, posilňovanie vzťahov medzi zne-
výhodnenými skupinami a majoritou 
a vzťahov medzi znevýhodnenými sku-
pinami obyvateľstva navzájom.

Viac informácií o príslušnom 
programe:
https://www.culture.gov.sk/minis-

terstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2021/
program-2-kultura-znevyhodne-
nych-skupin-na-rok-2021/

Finančná podporu kultúrnych aktivít 
osôb so zdravotným postihnutím

» red

POMÁHAME

SLUŽBY
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 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 ddd 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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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

Do Veľkej noci zostáva týždeň a aj keď už 
teraz vieme, že jej atmosféra bude opäť, 
tak ako vlani, limitovaná nariadeniami 
a vyhláškami či zákazmi, pripomeňme 
si tradície Veľkého týždňa.

Kvetná nedeľa - Je známa slávnost-
nou procesiou s požehnaním ratolestí, 
palmových alebo z iných stromov, u nás 
najčastejšie bahniatok. Ratolesti uchová-
vané doma pripomínajú veriacim Kris-
tovo víťazstvo, ktoré slávili procesiou. 
V tento deň sa číta alebo spieva príbeh 
umučenia (pašie).

Pondelok - V príbehu Veľkého týždňa 
Ježiš navštevuje svojich priateľov v Betá-
nii a Mária ho pomaže vzácnym olejom, 
pripraviac ho tak na jeho pohreb.

Utorok - V tento deň sa liturgia zame-
riava na Ježiša, ktorý predpovedá Judášo-
vu zradu a Petrovo zapretie.

Streda - Veľa farností a náboženských 
komunít oslavuje v tento večer špeciálnu 
večernú modlitbu, počas ktorej sa čítajú 
biblické pasáže pašií a po každom čítaní 
sa zhasína sviečka, až kým nie je kostol 
alebo kaplnka v úplnej tme. Zvyk považo-
vať stredu za pôstny deň vychádza práve 
z toho, že streda je dňom, kedy sa Judáš 
sprisahal s veľkňazmi.

Zelený štvrtok - Cirkev vstupuje do 
Veľkonočného trojdnia a spomína na tú 
Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú 
noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske 

k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu 
Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chle-
ba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, 
a prikázal im, ako pokračovateľom vo svo-
jom kňazstve, aby prinášali obetu.

Veľký piatok - Cirkev v tento deň pod-
ľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; 
sväté prijímanie sa veriacim dáva jedine v 
slávení Pánovho umučenia a smrti. Ježiša 
dnes predvedú pred Pontského Piláta a od-
súdia na smrť. Berie svoj kríž a je ukrižo-
vaný na Kalvárii. Spomienka na Kristovo 
Umučenie sa zvyčajne slávi medzi 12:00 a 
15:00. Veľký piatok je dňom prísneho pôs-
tu a odriekania pre všetkých katolíkov.

Biela sobota - Na Bielu sobotu Cirkev 
zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o 
jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k 
zosnulým a na modlitbách a pôstom oča-
káva jeho zmŕtvychvstanie. Svätá omša 
sa neslávi až do večernej veľkonočnej 
vigílie, ktorá sa začína potme a končí vo 
svetle Kristovho vzkriesenia. 

Veľkonočná nedeľa - Kristus vstal z 
mŕtvych! Radostný deň Veľkej noci, naj-
dôležitejší a najväčší Sviatok Cirkvi, je tu a 
liturgia ho odráža krásnou hudbou, kvet-
mi a dekoráciami. Na tejto sv. omši sa často 
obnovujú krstné sľuby a všetci prítomní sú 
pokropení svätenou vodou. Veľkonočnou 
nedeľou sa začína 50-dňové Veľkonočné 
obdobie, počas ktorého majú katolíci po-
vinnosť aspoň raz prijať sv. prijímanie.

Tradície nadchádzajúceho 
Veľkého týždňa

» red
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Životné prostredie sa za uplynulý rok 
dostalo medzi priority Slovenska. Mi-
nisterstvo životného prostredia SR 
počas neho odštartovalo reformné 
zmeny, ktoré majú zmierniť klima-
tickú krízu, chrániť prírodu a zdravie 
obyvateľov krajiny. 

O odpočte envirorezortu informoval 
minister Ján Budaj) spolu so štátnymi 
tajomníkmi Jurajom Smatanom a Mi-
chalom Kičom.

Slovensko podľa šéfa envirorezortu 
potrebuje moment obratu, aby sa na 
životné prostredie pozeralo s obdivom, 
a to nielen vo veľkomestách, ale aj na 
vidieku, a aby ho ľudia považovali za 
najkrajší kút. „Za takýto svet ho však 
ťažko považovať, keď máte za hum-
nami envirozáťaž, vedľajšia fabrika 
páchne a dymí a na hlavu padajú sa-
dze a škodlivé látky. Kraj, v ktorom je 
schemizované poľnohospodárstvo, sú 
rozryté všetky krásne zákutia a miznú 
včely a užitočný hmyz,“ poznamenal 
Budaj.

Cieľom ministerstva bolo preto 
zastaviť dlhoročný úpadok ochrany 
slovenskej prírody, biodiverzity a ohro-
zovania zdravia. To, že štát bol v tejto 
oblasti slabý, dokazujú podľa ministra 
varovania a pokuty zo strany Európskej 
únie (EÚ), ale tiež laxnosť predchádza-
júcich vlád. Pripomenul, že Slovensko 

čelí napríklad žalobe za nedostatočnú 
ochranu ovzdušia či slabú ochranu le-
sov a chránených biotopov.

Reforma ochrany prírody, ambi-
cióznejšie klimatické ciele, záchrana 
a stabilizácia odpadového hospodár-
stva, transparentnosť v zálohovaní PET 
fliaš, boj s envirokriminalitou, revitali-
zácia riek či ochrana pred genetickým 
inžinierstvom. To je len časť z najdô-
ležitejších zmien, s ktorými minister-
stvo začalo. Patrí medzi ne napríklad 
aj legislatíva na zastavenie spaľovania 
zahraničného rádioaktívneho odpa-
du, odtajnenie informácií o toxických 
skládkach, dostupnejšie informácie o 
ovzduší, ako aj podpora občianskych 
iniciatív za ochranu prírody a enviro-
výchova.

Životné prostredie sa za uplynulý 
rok dostalo medzi priority

» red

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO, 
VY VIETE PREČO ...

Kontaktujte nás: 0905 719 148
 

PRIEVIDZSKO
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Dve priestorovo rozsiahle verejné priestranstvá v Prie-
vidzi plánuje samospráva obnoviť. Mesto stavia víziu 
zatraktívnenia verejných priestranstiev na revitalizácii 
sídliskových vnútroblokov.
 
Samospráva Prievidze súťaží spracovateľa projektovej do-
kumentácie, ktorá bude súčasťou žiadosti o získanie nená-
vratného finančného príspevku na revitalizáciu sídliskových 
vnútroblokov na sídlisku Píly a sídlisku Kopanice.
 
Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici
„Vnútroblok je súčasťou typických obytných blokov urbanis-
ticko-architektonického celku sídliska Píly z obdobia socialis-
tického realizmu. Vybraný bol ako vzorový, pretože viditeľne 
demonštruje súčasný zanedbaný stav takýchto vnútroblo-
kov,“ priblížila architektka mesta Zuzana Hlinková. Tomuto 
priestoru v súčasnosti dominuje veľká asfaltová plocha, kto-
rá je v zlom stave. Plocha pôvodne slúžila na loptové hry. Zlý 
je aj zdravotný stav zelene s krátkou životnosťou a nízka tech-
nická vybavenosť nevyhovujúca súčasným požiadavkám.

„Rozhodli sme sa vybrať práve tento vnútroblok, ktorý by 
mohol byť v prípade úspešnej žiadosti revitalizovaný. Pri 
tvorbe novej vízie sme spolupracovali s vysokoškolskými štu-
dentami, konkrétne Záhradníckou fakultou Mendelu v Led-
nici. Návrh bol spracovaný formou workshopu a následnej 
semestrálnej študentskej práce. Práve tieto práce slúžia ako 
podklad pre ďalšiu prácu,“ vysvetlila architektka.
 
Zámerom je vytvoriť parkové námestie formou oddychovej a 
športovo-relaxačnej zóny pre voľnočasové aktivity obyvate-
ľov všetkých vekových skupín. Dôležitou súčasťou je práca s 
dažďovou vodou – vytvorenie dažďovej záhrady, ktorá vznik-
ne odvodnením okolitých spevnených plôch. Potenciál vnút-
roblokov na starom sídlisku spočíva najmä v zadržaní dažďo-
vých vôd z okolitých sedlových striech bytových domov a ich 
využívaní na údržbu okolitej verejnej zelene. Revitalizácia 
by pozostávala aj z dendrologického prieskumu a nových sa-
dových úprav. Návrh ozelenenia územia musí zohľadňovať a 
vychádzať z celkového architektonického riešenia priestoru a 
podmienok prostredia.
 
Okrem stromov môžu byť vysadené aj okrasné dreviny, kry 
a kvetinové záhony. V rámci novej zelene pribudne aj vytvo-
renie dva metre širokého pásu trávnatej plochy so stromo-
radím oddeľujúceho parkovacie plochy. Práce by mali brať 

ohľad na zachovanie existujúceho outdoorového ihriska. Sú-
časťou detského ihriska budú hracie zostavy, prvky určené 
pre deti so zdravotným znevýhodnením za účelom vytvore-
nia inkluzívneho detského ihriska podľa platných noriem a 
predpisov.
 
Revitalizácia vnútrobloku Ulíc energetikov, 
M. Gorkého a Bernoláka
Ďalším vnútroblokom, ktorý by sa mohol dočkať revitalizá-
cie je priestor medzi Ulicou energetikov, Ulicou M. Gorkého 
a Ulicou A. Bernoláka na sídlisku Kopanice. Predmetom zá-
kazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie 
stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu.
Obsahom prác má byť dendrologický prieskum a nové sadové 
úpravy. Rekonštrukcia existujúcich chodníkov bude pozostá-
vať z výmeny povrchov, teda asfaltové plochy a plochy z be-
tónových panelov sa nahradia betónovou dlažbou. Športová, 
resp. voľnočasová činnosť bude pozostávať z výmeny existu-
júceho stolnotenisového stolu za nový vrátane vysprávky po-
vrchu a návrhu nového multifunkčného ihriska, ktoré vznik-
ne na mieste pôvodného asfaltového ihriska. Práce majú byť 
zamerané aj na výmenu a doplnenie parkového mobiliáru 
ako sú lavičky, odpadkové koše, a na obnovu pouličného 
osvetlenia.
 
Samotná realizácia prác na oboch vnútroblokoch je závislá 
od zabezpečenia vydania príslušného povolenia, schvále-
nia žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku 
a priebehu procesu verejného obstarávania na výber reali-
zátora.

Mesto plánuje zatraktívniť dva vnútrobloky

Po zavedení zmien v spôsobe registrácie na očkovanie 
na Covid-19, takzvanej Čakárne, mesto Prievidza ponúka 
obyvateľom možnosť objednať sa na očkovanie telefonic-
ky s pomocou zamestnancov mesta.

Spustením nového registračného formulára očkovania na 
Covid-19 sa zmenil spôsob prihlasovania a pribudla rola ča-
kateľa, ktorá umožňuje počkať si na uvoľnenie vybraného oč-
kovacieho miesta a termínu v Čakárni. Termíny budú prira-
ďované podľa veku a nebude rozhodujúci čas registrácie ani 
rýchle využitie dostupných termínov.

Mesto Prievidza ponúka obyvateľom možnosť zaregistrovať 
sa do tejto čakárne telefonicky, s pomocou zamestnancov 
mesta. Tieto požiadavky vybavia v pracovné dni v čase od 
8:00 do 12:00 na čísle 0904 752 665.
Na tomto telefónnom čísle je tiež možné požiadať aj o asis-
tenciu pri registrácii na antigénové alebo PCR testovanie na 
mobilných odberných miestach.

Pre všetky rezervácie je potrebné si vopred pripraviť kontakt-
né telefónne čísla a e-mailové adresy, ako aj požadované úda-
je osoby, ktorá má záujem o očkovanie alebo testovanie. 

Mesto pomôže pri rezervácii na očkovanie a testovanie
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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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�


