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P PÍL T s.r.o.
Možno to poznáte, ak nie, patríte medzi 
menšinu šťastlivcov. Človek sa nesmie 
stať majetkom iných ľudí.

Predmetom ich bežnej každodennej 
potreby. Osobnej potreby. V živote som 
stretol a rozprával sa s mnohými dobrák-
mi, ktorí v tom svojom bytí nemysleli iba 
na seba. Snažili sa vždy v rámci vlastných 
schopností a možností pomôcť iným, naj-
mä – a to je najväčšia chyba – domnelým 
priateľom. Aj to asi poznáte – vy máte po-
cit, že robíte niečo pre priateľov a pritom to 
priatelia nie sú, iba vás využívajú, koľko sa 
dá a tak dlho, ako sa dá. Je to jedna z naj-
hlúpejších ľudských vlastností, o ktorej sa 
nikde nepíše ani nehovorí. Rozdávanie sa. 
Nie, nepíšem o charite, nepíšem o pomoci 
núdznym, to je pravý opak toho, na čo te-
raz myslím. Ide o „vychádzanie v ústrety“ 
tým, o ktorých si z nejakého prapodivného 
dôvodu myslíte, že si to zaslúžia, že sa to 
patrí, že tak by to malo byť. A oni vás iba 
zneužívajú, využívajú, vyciciavajú, začí-
najú si vás a vaše možnosti privlastňovať, 
automaticky nárokovať, jedným slovom – 

parazitovať na vás. Ak napríklad tie vaše 
možnosti stratíte, zmeníte pre nich výhod-
nú vašu pozíciu, ste pre nich už len vzduch. 
A ozvú sa vám s „láskavým“ slovom opäť 
až vtedy, keď vás ešte nejako môžu žmýkať.

Dávajte si pozor a zvažujte! Mnohí ste 
sa, hoci o tom ani netušíte, stali majetkom 
iných. Bezodplatne. Niekedy dlhodobo, 
inokedy účelovo jednorazovo. Zrazu iba 
zisťujete, že ste niekomu povinní to a tam-
to, že ten niekto vás iba tak, bez akejkoľvek 
reciprocity zaradil medzi svoje každoden-
né benefity.

„Nič som nenadobudol ľahko. Každá 
vec ma stála tvrdú prácu. Nehľadaj ľahké 
cesty. Tie hľadá toľko ľudí, 
že sa po nich nedá prísť 
nikam.“ – Tomáš Baťa. To 
je moja útecha. Vaši nado-
búdatelia nedôjdu nikam, 
vybrali si nepriechodnú 
cestu.

Pekný, už aj 
februárový týž-
deň vám želá

Nikdy sa nestať majetkom!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191

www.novaplast.biz  info@novaplast.biz

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- 5-6 komorový profil
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

NOVAPLAST
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dvere

36
-0
00
8

ROZVOZROZVOZ

7
5

-1
7

KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Súčasťou nového študijného progra-
mu Trnavskej univerzity counselling 
(poradenstvo), ktorý sa bude vyučovať 
na teologickej fakulte, je povinná od-
borná prax. 

Študenti ju budú môcť vykonávať 
v Bratislavskej arcidiecéznej charite, 
trnavskom Centre pomoci pre rodinu 
alebo v modranskom Claudianum či 
ďalších inštitúciách. Univerzita odbor 
otvorí od nasledujúceho akademic-
kého roka, táto nedirektívna metóda 
sociálnej pomoci je vo svete známa už 
desaťročia. Učí aktívne počúvať, riešiť 
problémy v sociálnej službe, správne 
komunikovať či presne posudzovať si-
tuáciu sociálne odkázaných. Informo-
val o tom Matúš Demko.

Metódu overili v USA, vo Veľkej 
Británii, Taliansku či Rakúsku. „Nie 
je to však len sociálne poradenstvo. 
Absolvent získa vedomosti, zručnosti 
a kompetencie napríklad spoznať pa-
tologické správanie v komunite alebo 
rodine. V súčasnosti by mohol pracovať 
ako odborný pracovník v oblasti sociál-
noprávnej ochrany detí a v sociálnych 
službách, ako pracovník služieb ústav-
nej starostlivosti o deti alebo v oblasti 
náhradnej starostlivosti. Tiež môže 
nájsť prácu v službách domácej starost-
livosti o mládež, o staršie osoby alebo 
podpory pre rodinu. Profesia predsta-

vuje účinnú pomoc ľuďom v rôznych 
záťažových situáciách,“ informoval 
Demko.

Fakulta prišla s nápadom na nový 
študijný program po viac ako ôsmich 
rokoch výskumu a praxe. Následne 
ho v októbri 2021 schválila Slovenská 
akreditačná agentúra pre vysoké školy. 
Teológovia si program overili pomocou 
takzvaných efektívnych študentských 
praxí. „Študenti, pedagógovia a rodi-
ny, ktoré sa nachádzali v rôznych zá-
ťažových situáciách, hľadali možnosti 
pochopenia a hľadania pomoci formou 
sprevádzania, counsellingu. Výmeny 
skúseností i odozva zo strany klientov 
pomohli pri skvalitňovaní prípravy a 
hľadaní nových oblastí teoretickej aj 
praktickej prípravy študentov,“ uvied-
la garantka programu Mária Šmidová. 
Fakulta spolupracuje v tejto oblasti s 
univerzitami v Scrantone v USA, Ríme 
i Padove.

Trnavská univerzita prichádza 
s novým študijným programom

» red
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks
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ROLETY - ŽALÚZIE - SIEŤKY - GAR. BRÁNY
          PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE
HELUX - Peter Helmeš
Ďalej ponúkame:
OPRAVY a SERVIS
• okien a dverí
• roliet a žalúzii
• vymieňame kovania
• vymieňame tesnenia

tel.:  035 6420 166, mobil: 0918 109 149 
e-mail: helux@helux.sk , www.helux.sk

R. BRÁNY

meš

a

Predaj 
Montaž 

Servis 
Opravy
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SBS GUARDING s. r. o.

€
€

@
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€
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Tel:0905 267 750 N.Zámky
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0907 369 497 - CENY DOHODOU

ZATEPLENIE BUDOV
REKONŠTRUKCIE BYTOV

BYTOVÉ JADRÁ
MUROVANÉ PLOTY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

DLAŽBY     OBKLADY
KÚPELNE NA KĽÚČ

OMIETKY     STIERKY
BÚRACIE PRÁCE
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Téma ubližovania si medzi deťmi 
a tínedžermi sa vrátila po prípade 
v Miloslavove, kde opili maloleté 
dievča a zbili ho. Napriek tomu, že 
je šikanovanie častým javom v det-
skej spoločnosti, médiá si ho všimnú 
vtedy, keď cítia vysokú sledovanosť. 
Pritom k takýmto javom dochádza 
často a neraz sa obetiam ubližovania 
pomáha pomaly alebo sa nepomáha, 
ba prehliada sa to. 

Neraz sa akékoľvek ubližovanie 
označuje za šikanovanie. V médiách je 
kríženie pojmov štandardom, no takto 
nazývajú konflikty nielen rodičia, ale aj 
učitelia. Ba i žiaci neraz oznamujú kon-
flikty tak, že ich ten a ten šikanuje. Šika-
novanie je však odborný pojem. Musí sa 
používať správne, aby nenapraviteľne 
nepoškodil život rodiny, obete, školy, 
obce. 

Súčasné deti neraz vstupujú do tvrd-
ších konfliktov. Súvisí to aj s vývinovou 
psychológiou, podľa ktorej si deti hľada-
jú roly, dobývajú si svoj status. Na prvý 
pohľad môže konflikt (aj fyzický) vyze-
rať vážne, no pozorný učiteľ či rodič ho 
identifikuje ako bežnú potýčku. Samo-
zrejme, aj tej treba venovať pozornosť. 

Neraz sa ako „šikanovanie“ môžu 
javiť hry alebo zábava detí. Aj pod vply-
vom súčasnej spoločnosti sa mladí za-
bávajú tak, že to pripomína verbálne či 
fyzické násilie. „Čaute, k.koti,“ je neraz 
bežný pozdrav priateľov. Naháňanie 

sa s palicou a udieranie sa ako vo filme 
tiež nemusí byť šikanovanie. Isto, do-
spelý má zmierňovať takéto hry. Ale sú 
súčasťou dnešnej society nedospelých. 
Nazvať to šikanovaním, teda trestným 
činom, je unáhlené.  

Šikanovanie je systematické a dl-
hodobé ubližovanie človeku v akom-
koľvek veku, keď ten druhý s tým ne-
súhlasí, trpí a bojí sa, je narúšaná jeho 
dôstojnosť. Poväčšine sa to nedeje pred 
očami svedkov. Obeť zo strachu alebo 
pre zahanbenie tají, že jej niekto ubližu-
je. Je potrebné odhaliť včas všetky znaky 
„pravého“ šikanovania. Tento pojem sa 
nesmie používať na každý druh konflik-
tu.

Nemáme dostatok informácií o tom, 
čo sa stalo v Miloslavove. Ale čo ak to bol 
jednorazový konflikt podgurážených 
tínedžerov? Vtedy sa otvárajú úplne iné 
otázky a dôsledky. 

V práci s deťmi je potrebné byť po-
zorný, dôsledný, individualistický a 
nepodliehať mediálnym múdrostiam, 
kde ide len o senzáciu. Nech sa nám ako-
koľvek nepáči správanie agresora, stále 
je vo veku, keď nesprávna analýza jeho 
konania môže spraviť viac škody ako 
úžitku. Trest je potrebný, ale nie vždy ide 
o zámerné páchanie zla mladými ľuďmi. 
A hlavne treba v tomto citlivom veku 
hľadať príčinu ich konania, nie to jedno-
ducho uzavrieť ako šikanovanie.    

Čo je šikanovanie? 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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pre žiakov 8. a 9. ročníka
6317 M 74 OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE 
ŠTÚDIUM v anglickom jazyku – 5 ročné štúdium,

prijímacia skúška: ANJ, SJL, MAT
 

pre žiakov 9. ročníka
6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA – 4 ročné štúdium,

prijímacia skúška: MAT, SJL
 

tel. : 035 6500859
sekretariat@oasurany.sk

www.oasurany.sk

OBCHODNÁ AKADÉMIA
ŠURANY

 oznamuje, že v šk. roku 2022/2023
otvára študijné odbory:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  DOPRAVY A SLUŽIEB, 
JESENSKÉHO 1, NOVÉ ZÁMKY 
v školskom roku 2022/2023 OTVÁRAME

Študijné odbory 4-ročné 

3447 K  grafik digitálnych médií

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy 6446 K kozmetik

2495 K  autotronik
Učebné odbory 3-ročné

2964 H cukrár

6456 H kaderník

autoopravár - mechanik, elektrikár2487 H 
6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka

3757 L  dopravná prevádzka 
2493 L  predaj a servis vozidiel

6426 L  vlasová kozmetika
6421 L  spoločné stravovanie

6403 L  podnikanie v remeslách a v službách

Nadstavbové štúdium 2-ročné

3473 H 06 polygraf - grafik

+421 35 6428 642  +421 918 694 854email: sos@sosdsnz.sk www.sosdsnz.sk
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»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521
»Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotrak-
tor, aj v zlom stave alebo 
nepojazdný. 0949 350 
195
»Kúpim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361

»Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682

»Predám digitálnu an-
ténu na príjem sloven-
ských a maďarských 
programov bez poplat-
ku. Montáž dohodou.Tel. 
0903122192

» ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

»Hľadám priateľku na 
vážny vzťah od 50 do 60 
rokov. Tel. 0918 256 367
»57r hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, NZ zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

13 RÔZNE / predaj    

Nemôžme sa iba pasívne prizerať na 
to, ako našim občanom stúpajú ná-
klady na zabezpečenie každoden-
ných životných potrieb!

Tak sa nedávno vyjadril predseda 
poľnovýboru parlamentu Jaroslav Ka-
rahuta a pokračoval: „Nemôžeme sa 
iba pasívne pozerať na to, ako Sloven-
sko, ktoré má ideálne podmienky na 
produkciu potravín mierneho klimatic-
kého pásma, hlavne ovocia, zeleniny, 
zemiakov, hrozna, ale aj ďalších potra-
vín a surovín na produkciu potravín, je 
stále viac závislé na dovoze zo štátov, 
ktoré sú z hľadiska klimatickej situácie 
a vody podstatne horšie na tom, ako 
sme my!

Nemôžeme sa ďalej iba pasívne po-
zerať na to, ako si naši občania napĺňa-
jú svoje požiadavky v oblasti cestovné-
ho ruchu v zahraničí, pričom prírodná 
rozmanitosť nášho štátu dáva ideálne 
možnosti  naplniť tieto očakávania na 
100 percent.

Podľa vyjadrenia Štatistického úra-
du : „Inflácia v roku 2021 dosiahla naj-
vyššiu hodnotu za deväť rokov, ktorá 
ovplyvnila rýchly rast cien v druhom 
polroku. Ako ďalej informuje Štatistic-
ký úrad SR, najviac si domácnosti pri-
platili za potraviny a energie“.

Okolité štáty prijali tvrdé opatrenia 
v oblasti zníženia cien potravín a po-
kiaľ neurobíme aj my zásadné kroky v 
oblasti zastavenia životných nákladov, 

hlavne potravín, tak donútime veľkú 
časť Slovákov riešiť si rast cien tak, že 
základné potraviny, ale aj ďalšie pro-
dukty potrebné pre bežný život, vráta-
ne pohonných hmôt si budeme naku-
povať v susedných štátoch a to hlavne 
v Poľsku a Maďarsku.

Požiadame ministerstvo pôdohos-
podárstva a ministerstvo financií o pri-
jatie okamžitých opatrení na zníženie 
DPH v oblasti základných potravín a 
reštauračného stravovania. 

Súčasne opätovne vyzývam Minis-
terstvo hospodárstva aby si konečne 
začalo plniť svoju kompetenčnú povin-
nosť v oblasti podpory potravinárstva, 
ktoré jej vyplýva zo zákona 575/2001. a 
Ministerstvo životného prostredia, aby 
napĺňalo svoje možnosti v oblasti pod-
pory extenzívneho a prírode blízkeho 
poľnohospodárstva, hlavne v podhor-
ských, horských a chránených oblas-
tiach SR.“

Slovo do bitky

» red

Slovenské národné múzeum - Mú-
zeum Bojnice plánuje rozšíriť pre-
hliadkovú trasu o nové expozície. 
Návštevníci si tak budú môcť po-
zrieť vnútorné priestory v citadele či 
vodovod, ktorý vybudovali v časoch 
prestavby pod vedením grófa Jána 
Františka Pálffyho. 

Múzeum ich chce sprístupniť ešte 
na začiatku letnej sezóny. Nové expo-
zície si budú môcť návštevníci pozrieť 
v Strednom hrade. Prvou z nich je ex-
pozícia vo vnútri citadely, ktorú zriadili 
ešte v 80. rokoch 20. storočia a návštev-
níci do nej nemali v uplynulých rokoch 
prístup. „Riešime s kolegyňami, akým 
spôsobom by sa tomuto priestoru dal 
dať nový nádych. Riešime i nevyhnut-
né technické podmienky, aby sme ho 
vedeli sprístupniť, pretože doteraz ho 
nemohla verejnosť navštíviť, keďže k 
tomu nebola prispôsobená podlaha,“ 
prezradil riaditeľ SNM - Múzea Bojnice 
Igor Socha.

O poschodie nižšie, na treťom po-
schodí Stredného hradu, takisto v ci-
tadele, sa nachádza priestor, ktorý bol 
doteraz ukrytý pred zrakmi návštevní-
kov. „Nachádza sa tam zariadenie vo-
dovodu, ktoré nechal Pálffy nainštalo-
vať. Predpokladáme, že vodu zo striech 
zachytávali do veľkých oceľových 
nádrží a z nich bola ďalej rozvádzaná 

či už do splachovacích záchodov na 
prvom a druhom poschodí Stredného 
hradu alebo do umývadiel,“ priblížil 
riaditeľ.

V priestore podľa neho plánuje 
múzeum položiť novú podlahu a plo-
chu využije či už na prezentáciu tech-
nických aspektov Pálffyho prestavby 
alebo prezentáciu požiaru, ku ktorému 
došlo 9. mája 1950 a týkal sa práve hor-
nej časti tretieho poschodia.

„Priestor, ktorý susedí s touto čas-
ťou citadely, tzv. kotol na najvyššom 
poschodí východnej veže využijeme 
na digitálnu prezentáciu bojnického 
panstva, pohľadu z tretieho poschodia 
Stredného hradu na hornú Nitru,“ do-
dal Igor Socha. 

Bojnice prilákajú turistov 
z celého Slovenska na novinky

» red

Predaj a rozvoz po celej SR
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Slovenské národné múzeum - Mú-
zeum Bojnice plánuje rozšíriť pre-
hliadkovú trasu o nové expozície. 
Návštevníci si tak budú môcť po-
zrieť vnútorné priestory v citadele či 
vodovod, ktorý vybudovali v časoch 
prestavby pod vedením grófa Jána 
Františka Pálffyho. 

Múzeum ich chce sprístupniť ešte 
na začiatku letnej sezóny. Nové expo-
zície si budú môcť návštevníci pozrieť 
v Strednom hrade. Prvou z nich je ex-
pozícia vo vnútri citadely, ktorú zriadili 
ešte v 80. rokoch 20. storočia a návštev-
níci do nej nemali v uplynulých rokoch 
prístup. „Riešime s kolegyňami, akým 
spôsobom by sa tomuto priestoru dal 
dať nový nádych. Riešime i nevyhnut-
né technické podmienky, aby sme ho 
vedeli sprístupniť, pretože doteraz ho 
nemohla verejnosť navštíviť, keďže k 
tomu nebola prispôsobená podlaha,“ 
prezradil riaditeľ SNM - Múzea Bojnice 
Igor Socha.

O poschodie nižšie, na treťom po-
schodí Stredného hradu, takisto v ci-
tadele, sa nachádza priestor, ktorý bol 
doteraz ukrytý pred zrakmi návštevní-
kov. „Nachádza sa tam zariadenie vo-
dovodu, ktoré nechal Pálffy nainštalo-
vať. Predpokladáme, že vodu zo striech 
zachytávali do veľkých oceľových 
nádrží a z nich bola ďalej rozvádzaná 

či už do splachovacích záchodov na 
prvom a druhom poschodí Stredného 
hradu alebo do umývadiel,“ priblížil 
riaditeľ.

V priestore podľa neho plánuje 
múzeum položiť novú podlahu a plo-
chu využije či už na prezentáciu tech-
nických aspektov Pálffyho prestavby 
alebo prezentáciu požiaru, ku ktorému 
došlo 9. mája 1950 a týkal sa práve hor-
nej časti tretieho poschodia.

„Priestor, ktorý susedí s touto čas-
ťou citadely, tzv. kotol na najvyššom 
poschodí východnej veže využijeme 
na digitálnu prezentáciu bojnického 
panstva, pohľadu z tretieho poschodia 
Stredného hradu na hornú Nitru,“ do-
dal Igor Socha. 

Bojnice prilákajú turistov 
z celého Slovenska na novinky

» red

O predpísaní digitálneho opakova-
ného e-receptu rozhoduje vždy vše-
obecný lekár alebo špecialista.

Predpisovanie opakovaného e-
-receptu môžu lekári využiť najmä v 
prípade chronických pacientov. Pa-
cienti si tak nemusia recept osobne vy-
zdvihovať v ambulancii. Pripomína to 
hovorkyňa Národného centra zdravot-
níckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá 
s tým, že ide o službu NCZI, ktorá šetrí 
čas lekárovi aj pacientovi.

Lekár tiež určí periódu výberu a 
maximálny počet výberov lieku. „Plat-
nosť e-receptu je maximálne jeden rok 
a maximálna dávka je najviac na tri 
mesiace. Opakovaný e-recept môže 
lekár predpísať na lieky, dietetické po-
traviny alebo zdravotnícke pomôcky,“ 
vysvetľuje Alžbeta Sivá.

Prvý výber lieku alebo dietetic-
kej potraviny musí pacient urobiť do 
siedmich dní od vystavenia predpisu 
a prvý výber zdravotníckej pomôcky 
musí vykonať do 30 dní od predpisu. 
„Na opakovaný výber e-receptu sa pa-
cient dostaví do lekárne po uplynutí 
lekárom určenej doby a tento postup sa 
môže vždy opakovať, a to až do chvíle, 
kým nie sú vyčerpané všetky povolené 
výdaje,“ priblížila Sivá.

Upozornila, že lieky, dietetické po-
traviny či zdravotnícke pomôcky nie je 

možné vybrať z lekárne pred stanove-
nou lehotou naraz na celé obdobie. Je 
však možné si ich vybrať napríklad aj 
po uplynutí stanovenej lehoty. „Opako-
vaný e-recept môže lekár kedykoľvek 
zneplatniť a na opakovaný e-recept je 
možné predpísať akýkoľvek liek. Vý-
nimkou sú len antibiotiká a omamné 
látky,“ dodáva hovorkyňa NCZI Alžbe-
ta Sivá.

Ak pacient zabudol, kedy si má 
lieky na opakovaný e-recept vybrať, 
môže si v lekárni overiť či sú už preňho 
k dispozícii nevydané lieky na platné 
predpisy. V bežnom živote pacient zis-
tí, že mu lieky došli a ak má opakova-
ný e-recept, stačí, že navštívi lekáreň a 
lieky si vyberie. Ušetrí tak čas potrebný 
na nový predpis. Ak by sa pacientovi 
zmenil zdravotný stav, riadne navštívi 
svojho lekára a ten rozhodne o ďalšom 
postupe presne tak isto, ako doteraz.

Nechajte si predpísať 
opakovaný e-recept

» red
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!
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