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Je utorok ráno. Znova sa zobúdza-
me s akýmsi zvláštnym pocitom, až 
strachom, aký bude ďalší deň. Aké 
hrozivé správy si opäť prečítame 
v novinách či pozrieme v televízii. 
Neistota. Tá nás momentálne ovláda 
najviac. Nikto dnes nevie, čo sa u na-
šich východných susedov, tak blízko 
nás, bude diať o hodinu, o dva dni,     
o týždeň...  

Jedno sa však v utorok ráno dozve-
dáme. Viac ako 350 zabitých ukrajin-
ských civilistov, z toho 14 detí. Viac ako 
1600 zranených, z toho 116  detí. Viac 
ako pol milióna Ukrajincov opustilo 
svoje domovy a stalo sa vojnovými ute-
čencami. 

Kladieme si otázku, prečo sa toto 
musí diať? Vďaka reportérom z celé-
ho sveta sa pozeráme na obraz vojny. 
Obraz niečoho, čo sme videli iba na 
historických záberoch. Obraz niečoho, 
o čom nám rozprávali naši starí rodi-
čia.  A dnes sa to deje opäť. Vladimír 
Putin vyslal ruské vojská na Ukrajinu.  
Hlavné mesto Kyjev, ako i mnohé ďalšie 
ukrajinské mestá sú pod paľbou. Puti-
nova armáda aj naďalej zasahuje nielen 
vojenské, ale aj civilné ciele. Zasiahli aj 
sirotinec či pôrodnicu neďaleko Ky-
jeva... Ľudia sa skrývajú v útrobách 

metra, v pivniciach či narýchlo vytvo-
rených krytoch. Zo dňa na deň žijú vo 
vojne. Prichádzajú o majetok, o životy, 
o nádej... 

 
Bezprecedentný, neospravedlni-

teľný a neprijateľný krok Ruska nie 
je ničím iným, ako barbarskou  a  proti-
právnou agresiou Ruskej federácie voči 
Ukrajine. Je potrebné nahlas povedať, 
že sa plne stotožňujeme s oficiálnym  
postojom Slovenskej republiky, Európ-
skej únie a NATO   a ostro odsudzujeme 
toto hrubé porušenie medzinárodného 
práva. Zároveň vyjadrujeme ukrajin-
skému národu plnú podporu a solida-
ritu. Skláňame sa pred Vami, Ukrajina, 
ako odhodlane, hrdinsky a obetavo 
bránite svoju vlasť! Skláňame sa pred 
prezidentom Ukrajiny Volodymyrom 
Zelenským, ktorý sa postavil do prvej 
vojnovej línie po boku svojich vojakov! 
A skláňame sa pred všetkými, ktorí bez 
váhania podávajú pomocnú ruku, aby 
zmiernili utrpenie a beznádej ukra-
jinského národa, ukrajinských žien                
a detí na hraniciach. Skláňame sa pred 
každým, kto podporuje ukrajinský ľud 
v zápase o slobodu  a nezávislosť.  Lebo 
absolútnou prioritou dnes musí byť ob-
novenie mieru.
» Vedenie vydavateľstva, 1. marca 2022

Skláňame sa pred Vašou 
obetavosťou, Ukrajina!
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Janka Kráľa 1,
Zlaté Moravce

• Výkup zlomkového zlata,zubného zlata a striebra.• Výkup zlatých a striebornýchmincí a starožitných hodín

• Výroba a oprava šperkov• Oprava hodín, výmenabatérií s tlakovou skúškou
ý na

u skúškou
batérií s tlakovouou
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Najširší výber snubných
prstienkov (aj briliantových),
svadobných obrúčiek 

Výkup zlata 
až 40€/g.

V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783V prípade potreby kontaktujte majiteľa na tel. čísle 0908 081 783

Výkup zlata 
až 40€/g.
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BIO meranie celého tela 15€

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
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Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať na tel.  0905 655 392

V v v r k

78
-0

05
7

PRIJÍMAME NOVÝCH PACIENTOV
INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Koiš Peter
       037 650 44 43

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA
MUDr. Lukačková Dagmar
       037 38 11 430

Štúrova 38, Nitra (nad lekárňou)
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PMMONT s.r.o. 
T O PO Ľ Č I A N K Y

Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVISPLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
Bezkonkurenčné ceny na:  PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR,
kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky, drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, ohrievače MORA,
radiátory KORADO, PURMO, SANICA, inštalatérske náradie, rozvody elektroinštalácie, bazénová chémia, zapožičanie náradia

OTVÁRACIE HODINY Po. - Pi. 8:00-17:00 So. 8:00-12:00

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu  0917 758 716.
037 / 630 7390, 0917 758 716         pmmont@centrum.sk

skrinka 55
+ umývadlo

rôzne odtiene

AKCIAAKCIA

72€

AKCIAAKCIA
na náradiekotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

AKCIAAKCIA
kotol

na pevné palivo
4, 5, 6 článkový

NA SLOVENSKÉ 
BATÉRIE

Záručný 
a pozáručný 

servisservis

Zá
a pozá

AKCIAAKCIA

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

5. marca 1946  
britský Winston Churchill použil prvýkrát verejne frázu „železná 
opona“.

Výročia a udalosti
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v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 

v ťažko dostupných 
a priestorovo 
obmedzených 

miestach. 
Tel.: 0902 593 835Tel.: 0902 593 835

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 

OREZÁVANIE A 
VÝRUB STROMOV 
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hos-
ťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, 
Kostoľany pod Tribečom, Lovce, 
Mankovce, Martin nad Žitavou, 
Neverice, Nevidzany, Skýcov, 
Slepčany, Velčice, Veľké Vozoka-
ny, Vieska nad Žitavou, Volkovce, 
Žikava, Nová Ves nad Žitavou, 
Vráble, Zlaté Moravce, Čierne Kľa-
čany, Hostie, Ladice, Machulince, 
Obyce, Sľažany, Tesárske Mlyňa-
ny, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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 (18.990 domácností)
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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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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
Hydina čistená: 

- kurence 
- sliepky polovičky 
- kačice 
- morky

3,0 eur/kg
3,2 eur/kg
8,5 eur/kg
5,0 eur/kg

Živá hydina:
brojlery 1,9 eur/kg, nosnice 8,5 eur/kus - 17 týždňové, 

morky 12 eur/kus -7 týždňové, 
zemiaky sadbové 0,60 eur/kg, odrody queen anne a madelaine,

zemiaky konzumne 0,40 eur/kg

bravčové polovičky na predaj 2,8 eur/kg
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Továrenská 1264 
(vedľa futb. štadiónu FC VION)
Zlaté Moravce

Otváracie hodiny:
po - pia 7:30 - 11:30

12:30 - 16:30
Sobota  8:00 - 11:45

v sezóne

www.swingpneu.sk Autocentrum SWING

CHCETE MAŤ VLASTNÝ SKLENÍK?

PEVNÉ POLYKARBONÁTOVÉ SKLENÍKY
VYPESTOVAŤ VLASTNÉ?

DORUČENiE ZADARMO + MOŽNOSŤ MONTÁŽE
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V  stredu sme pôstom a  modlitbou 
začali prípravu na Veľkú noc. Kres-
ťania sa počas 40 dní usilujú o vnú-
torné obrátenie a  obnovu svojho 
života. Obracajú sa späť k  Bohu 
a snažia sa odstrániť svoje nedostat-
ky, ktoré stoja v ceste k Láske. 

Počas pôstu veriaci venujú viac 
času duchovnému životu (napríklad 
aj prostredníctvom www.postnykalen-
dar.sk). Pôst je tiež obdobím, kedy sa 
viac sústreďujeme na skutky lásky a 
milosrdenstva voči svojim blížnym. 

Nikto z  nás nečakal, že tento rok 
bude pôstne obdobie poznačené voj-
novým konfliktom. Pre milióny našich 
bratov a sestier na Ukrajine sú uplynulé 
dni plné utrpenia a bolesti. Pre stotisíc-
ky znamenali útek do neznáma. Milió-
ny rodín znášajú rozdelenie a  obavy 
o svojich mužov. Ženy, deti a starí, ktorí 
zostali, sa ukryli pred útokmi. 

Útechu im poskytujú práve du-
chovní. Nadácia ACN spolupracuje 
s vyše 6000 kňazmi, rehoľníkmi a  re-
hoľníčkami po celej Ukrajine. Pomáha-
jú svojim blížnym nielen duchovným 
sprevádzaním, ale najmä veľmi prak-
ticky. Boli pripravení vopred: prenajali 
prázdne budovy pre obyvateľov, ktorí 
museli utiecť z vojnových oblastí. Upra-
vili bezpečné zóny vo svojich vlastných 
budovách. Prešli kurzami prvej po-

moci. Zásobili sa potravinami, vodou 
a zdravotníckym materiálom. 

Od prvého dňa útokov sa tak tisíc-
ky Ukrajincov ukrývali v  suterénoch 
kostolov, kláštorov a  fár. Tu sa spolu 
modlili za ukončenie vojny. Kňazi 
a rehoľníci boli od začiatku odhodlaní 
ostať so svojimi veriacimi: „Zostaneme 
a pomôžeme ľuďom prekonať túto situ-
áciu,“ hovorí brat Vasiľ z  juhovýchod-
nej Ukrajiny. 

Pápež František nás už vopred po-
zýval k  intenzívnej modlitbe a  pôstu 
za mier vo svete. Nasledujme túto jeho 
výzvu: „Ježiš nás naučil, že na diabol-
skú nezmyselnosť násilia sa odpovedá 
Božími zbraňami: modlitbou a pôstom. 
Nech Kráľovná pokoja ochráni svet 
pred šialenstvom vojny.“

V pôste sme pozvaní konať skutky 
lásky voči svojim blížnym. Okamžitú 
a  cielenú pomoc pre Ukrajinu môžete 
poslať cez: www.acnslovensko.sk

Odpoveď na diabolskú 
nezmyselnosť vojny

» Pápežská nadácia ACN
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Zdôraznil to poradca predsedu vlá-
dy SR pre cezhraničnú spoluprácu 
Eduard Buraš. Apeluje, aby sa ľu-
dia, ktorí chcú pomôcť, obracali na 
koordinačné centrá, nechodili k 
hraniciam a nesnažili sa prejsť na 
ukrajinskú stranu.

Podľa jeho slov aj dôsledkom toho 
dochádza k blokovaniu priestoru. Pri 
prechode na Ukrajinu s humanitárnou 
pomocou je potrebné disponovať via-
cerými dokumentmi, problematické je 
tiež dostať sa opäť na slovenskú stranu, 
a to okrem iného aj pre množstvo ľudí. 
„Je super, že každý chce pomôcť, ale 
musí to byť nejakým spôsobom koordi-
nované,“ povedal s tým, že dobrá vôľa 
môže spôsobiť aj chaos. Pripomenul, že 
vláda SR oficiálne zriadila koordinačné 
miesta, kde sa možno informovať.

Aj na slovenskej strane hranice je 
podľa neho pomoc vítaná, ale ak sa ne-
dostane na ukrajinskú stranu, nebude 
cielená. Prvý kamión odovzdali v noci 
na nedeľu (27. 2.) v Užhorode, odkiaľ sa 
pomoc distribuuje ďalej. „Je to najbliž-
šia vstupná brána, ďalej sa nedostane-
me. Cesty sú zničené a je to nebezpeč-
né,“ dodal.

V spolupráci s košickou mestskou 
časťou (MČ) Staré Mesto vytvorili v bu-
dove miestneho úradu aj informačné 
kontaktné miesto SOS Ukrajina, ktorá 

zbiera informácie o ponuke ubytova-
nia pre ukrajinských utečencov, ako 
aj humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. 
„Zmyslom projektu je hlavne okrem 
klasickej materiálnej pomoci nakon-
taktovať ponúkajúcich ubytovanie s 
tými, ktorí to potrebujú, spojiť týchto 
ľudí,“ povedal starosta Igor Petrovčik.

Čo sa týka materiálnej pomoci, 
najžiadanejšie sú potraviny, lieky, 
deky, zdravotnícky materiál, vody, ces-
toviny, mlieko a hygienické potreby pre 
ženy aj deti.

Záujemcovia, ktorí chcú pomôcť, 
môžu volať aj na telefónne číslo +421-
907-621-283, alebo písať na emailovú 
adresu sosukrajina2022@gmail.com.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu 
musí byť koordinovaná

» red
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» JUDr. Michal Cimmermann,
           poslanec MsZ Zlaté Moravce

Potrebujete právnika?
Mesto Zlaté Moravce aj v mesiaci marec 
zabezpečí bezplatné právne poradenstvo.
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s 
Advokátskou kanceláriou CIMMER-
MANN aj v roku 2022 zabezpečuje 
pre obyvateľov, ktorí majú na území 
mesta a okresu Zlaté Moravce trvalý 
pobyt, bezplatné právne poraden-
stvo.

Obyvatelia môžu uvedenú službu 
využiť v nasledujúcich termínoch:

09.03.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

23.03.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

Miesto:
Mestský úrad ulica 1. mája 940, Zlaté 
Moravce 1. poschodie - zasadacia 
miestnosť
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CHCETE ochranu pred BANKAMI,
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

tov k F
át

ožk
(aj do zalievyných zárubní)

v ožk
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POHREBNÁ SLUŽBA

NOSTALGIA
Komplexné pohrebné služby

Bernolákova 15, Zlaté Moravce

0907 789 124
NONSTOP
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ELEKTROINŠTALÁCIE
BLESKOZVODY

REVÍZIE

 

 

0915 048 923
adelectroinstalacie@gmail.com

PRÍPOJKY
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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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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521 
»KÚPIM STARÉ MOTORKY,DIE-
LY,DOKLADY,MOPEDY,BABE-
TU,0940100473
»Kúpim literatúru k starým 
motocyklom a traktorom. 
Návody, katalógy, plagá 
atd. 0904274781
»Kúpim STARÉ MOT/Babet-
ta/Stadion/Pionier/Sim-
son aj iné..Slušne zaplatím. 
0949 371 361
»KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
AJ POKAZENÝ PLATÍM IHNEĎ 
0915215406
»Predám pred, kapotu na 
Felíciu, 15 eur. 0910 478 910
OCYKLOVÉ PRILBY značky 
Cassida 0904274781
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361

»Kúpim RD v okolí Nitry 
0905 283 550
»Kúpim RD v okolí Nitry , 
Vráblov , Zl Moraviec , 0907 
147 430

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince.  
Tel. 0905/767 777 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDOVÉ 
KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124
»ODKÚPIM MINCE BANKOVKY 
KROJE AJ ČASTI ST. MOTORKY 
VYZNAMENANIA A INÉ 0903 
868 361 

 
»57r. hľadá priateľku 0917 
049 831 
»52MUŽ HĽADÁ ZRELÚ ŽENU. 
0907 119 860
»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

13 RÔZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

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

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

Spájať sa a  nie rozdeľovať. Chápať 
a  nie nenávidieť. Tolerovať sa a  vy-
jadrovať spolupatričnosť a solidaritu. 

My, v  prihraničnom meste na vý-
chode Slovenska, vo Veľkých Kapu-
šanoch, sme to pochopili okamžite. 
Hneď, ako na  Ukrajine spadla prvá 
bomba. Predvídali sme správne a rea-
govali okamžite. 

Zorganizovali sme zbierku ma-
teriálnych vecí, ktoré od prvej chvíle 
posúvame koordinovane na hranice 
a  vypomáhame aj okolitým obciam. 
Zriadili sme transparentný účet, pros-
tredníctvom ktorého dokúpime ďalšie 
veci a  zabezpečíme teplú stravu pre 
utečencov, ktorí k  nám prichádzajú, 
alebo ktorí cez nás prechádzajú, ale po-
trebujú po vyčerpávajúcich hodinách 
na hranici oddýchnuť si a posilniť sa. 

Je ťažké sa ubrániť emóciám, ktoré 
nami lomcujú, ale nemôžeme strácať 
pevnú pôdu pod nohami. Musíme na 
nej stáť a konať podľa starého stoické-
ho hesla: „Rob to, čo môžeš, s tým čo 
máš, tam kde si, teraz!“ Nie je to ľahké. 
Vidieť ľudskú zúfalosť a  bezradnosť. 
Uvedomiť si, čo by sme robili v  danej 
situácii my. Zanechali domov a utekali 
do neznáma zachraňujúc si život, alebo 
ostať a riskovať smrť. 

Mnohí sa rozhodli a my sme sa roz-
hodli tiež. Pomáhať. Ak ste sa rozhodli 
podporiť nás, číslo transparentného 
účtu: SK52 0200 0000 0045 6904 6853. 
Obrovská vďaka za nezištnú pomoc 
všetkých vás!

(Poznámka redakcie – číslo účtu 
sme overovali, zbierka je v absolútnom 
poriadku, vaše príspevky sa bezpečne 
dostanú k najpotrebnejším.)

Potrebujeme sa navzájom!

» Gabriela Fedičová Foto: Autorka

9. marca 1939  
uskutočnil sa Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a 
vyhlásený výnimočný stav.

Výročia a udalosti
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Zber vecí je každý pracovný deň v čase od 8:00- do 14:00 v Zlatých Moravciach 
na ul. Sládkovičovej 1, budova domu služieb - vchod do dvora .

Mária Ďurčeková - Koordinátorka aktivačnej činnosti Mesta Zlaté Moravce
t.č.:  0905 970 333, e-mail: maria.durcekova@zlatemoravce.eu
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MECHRENT
Práca v MECHRENTE

pre vodiča sk. C, mechanizácie
Požičovňa náradia a strojov prijme do pracovného

pomeru vodiča sk. C a strojnej mechanizácie

Údaje o pracovnom mieste – odvoz/dovoz materiálu,
zemné a terenné úpravy
Druh pracovného pomeru – TPP/živnosť
Platové ohodnotenie – základná zložka pri nástupe 
v hrubom: 1150 €/mes. + odmeny 
Nástup možný IHNEĎ
Ponúkané výhody - obedové menu, firemné benefity, 
platový rast
Pracovná doba – jednozmenná, 7:00 – 16:00
Požiadavky na zamestnanca – vodičské oprávnenie
sk. C a strojnícky preukaz je výhodou

Kontaktná osoba: Ing. Dominika Takáchová, 
e-mail: info@mechrent.sk, tel.: 0901 725 725
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Miesto výkonu práce Dyčka

Mzda: 1150 €/mesiac (brutto) 
v jednozmennej prevádzke 

Ponúkané pozície:
automechanik, autokarosár, nástrojár

                                          Kontakt: 
0907 155 483, info@classicchrome.eu

Ponuka práce
v M&G Classic Chrome & Cars, s.r.o.

33
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,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

výroby 
na TPP - dlhodobo v NR, 

práca v sede na 3 zmeny. 
Základná mzda 

646€ /brutto + odmeny a 
príplatky do výšky 104€. 
DOPRAVA ZABEZPEČENÁ 

ZDARMA!
e-mail: nitra@mahax.sk

Pre viac info: 0944 425 183
Mahax Slovakia, s.r.o.
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305€

0911 041 654

495€

325€

540€

DREVO
EXPRESS

7. marca 1876    
Alexander Graham Bell získal patent na 
telefón.

Výročia a udalosti INZERCIA
0910 851 307, 0910 455 919
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65-047

88-0020

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!!!

66-94

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku

75-25
8
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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
47-001

87-00
12

52-0002

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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