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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJOBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHYa ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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0907 269 552

kompletné
prezu�e

už
od 18 € 
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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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KoFa Academy, s.r.o.

...PREPRAVÍME VÁS
DO PRÁCE, DO ŠKOLY, 

NA FIREMNÉ AKCIE,
NA LETISKO 

A AJ DOMOV...

0910 22 77 22

0910 22 77 23

0910 22 77 24Naša cena
- Vaša spokojnosť
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Anežka Lörinczová 
maklér

+421 917 887 105
roznava.reality911@gmail.com

Šafárikova 91, Rožňava
sídlo: Krivá 23, Košice   www.relity911.sk

HĽADÁTE alebo PREDÁVATE NEHNUTEĽNOSŤ? KONTAKTUJTE NÁS, SME JEDNOTKA V REGIÓNE
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0907 571 286

ARBORISTIKA

Orezávanie,
ošetrovanie a rizikové

výruby stromov
pomocou

stromolezeckej techniky

Ponúkam
za výhodnú cenu

KOMPLETNÉ
ČISTENIE

KOPANÝCH
STUDNÍ

tel.0905 764 689
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Kúpim guľatinu
DUB, ORECH
a lesy nad 5 ha.

Dub 50cm+ 1.tr.  400€/m3

Orech 50cm+  150€/m3

stefan@pristas.sk
0905 805 184, 0915 546 527

Platbav hotovosti!

0907 887 322

INZERCIA
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ladislav Juhász  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca
Rožòava

Rimavská

Sobota

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 (28.710 domácností)

» Kúpim Pionier, Stelu, Simson, 
Jawa 90 aj diely. 0949 505 827

» Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 0905 
350 531

» Predám mužský bicykel s 
prehadzovac pol roka využitý 
lacno drevený nový okenný 
rám pekná práca cca180x-
117cm plech kontajneri malé na 
uskladnenie rôzneho pracovný 
kabát vatovaný do zimy vetra 
dažďa dámsky flaus. kabát 
dlhý elegantný plyn. sporák 
Mora 216 lacno 0910 615 093

» Kúpim domáce tkané plátno, 
vrecia, kroje, šatky, sukne, sta-
rožitnosti ako obrazy, hodiny, 
malované truhlice. 0909 117 
320 

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

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

Príklad:
RP GE 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, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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AUTORIZOVANÝ SERVIS - ZÁRUKA PRESNEJ
DIAGNOSTIKY, ÚČINNÉHO A KVALITNÉHO SERVISU

Šafáriková 91, 048 01 Rožňava
e-mail: servisrv@tempus.sk, mob.: 0918 939 650
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STAVEBNÉ
STAVEBNÉ

PRÁCEPRÁCE

BELGICKO
BELGICKO

STAVEBNÉ

PRÁCE

BELGICKO

MURÁRSKE, LEŠENÁRSKE,
MALIARSKE PRÁCE

PRÁCA NA ŽIVNOSŤ

UBYTOVANIE ZABEZPEÈENÉ

PLAT 3000 – 3500 EUR

0944 552 311

HLAVAJPAVEL@GMAIL.COM
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova: eternitových

plechových   
plochých        

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

ý

33
rokov
na trhu

11

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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6Šafárikova 33

048 01 Rožňava
mobil:  0907 660 214
e-mail: arpad.icso@gmail.com

ICSÓ ÁRPÁD

PLYN  KÚRENIE
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE ∙ PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK  

MONTÁŽ ∙ OPRAVA ∙ REKONŠTRUKCIE

VODA
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ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
JUDr. Lucia Bakošová

0905 662 977
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Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa

Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009

griffins@centrum.sk

INZERCIA

0907 887 322
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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! 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

NÁZOV CHARITY: 
WiSS o.z.

tel.: 0910 698 673

CHCETE MAŤ VLASTNÝ SKLENÍK?

PEVNÉ POLYKARBONÁTOVÉ SKLENÍKY

VYPESTOVAŤ VLASTNÉ?

DORUČENiE ZADARMO + MOŽNOSŤ MONTÁŽE
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6. marca 2020    
na Slovensku sa prvý krát objavilo ocho-
renie COVID-19.

Výročia a udalosti 7. marca 1876    
Alexander Graham Bell získal patent na 
telefón.

Výročia a udalosti
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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
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Zamestnávatelia a samostatne zárob-
kovo činné osoby (SZČO) dostávajú 
ďalšiu možnosť odložiť si splatnosť 
poistného na sociálne poistenie. So-
ciálna poisťovňa tiež v týchto dňoch 
už poskytuje seniorom potvrdenia o 
vyplatených dôchodkových dávkach.

Odklad bude možný za mesiac feb-
ruár 2022 so splatnosťou do 30. júna 
2025. Vyplýva to z nariadenia vlády, 
ktoré schválila 23. februára 2022 a ktoré 
nadobudne účinnosť dňom zverejnenia 
v Zbierke zákonov.

Odklad splatnosti poistného na soci-
álne poistenie za mesiac február 2022 do 
30. júna 2025 platí iba pre zamestnávate-
ľov v časti poistného za zamestnávateľa 
a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý 
obrat alebo príjem z podnikania a inej 
samostatnej zárobkovej činnosti v uve-
denom mesiaci poklesol o 40 % a viac. 
Lehota splatnosti poistného na sociálne 
poistenie za február 2022 sa za zamest-
nancov nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti 
pripravuje formulár čestného vyhláse-
nia, ktorý bude slúžiť na preukázanie 
splnenia podmienok odkladu splatnosti 
poistného za mesiac február 2022. 

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch 
už poskytuje seniorom potvrdenia o 
vyplatených dôchodkových dávkach. 
Najmä pracujúci dôchodcovia ich potre-
bujú k daňovému priznaniu za predchá-
dzajúci kalendárny rok. Seniori by si vy-

žiadanie potvrdenia, najmä v súčasnej 
nepriaznivej epidemiologickej situácii, 
nemali nechávať na poslednú chvíľu. Vy-
užívať treba predovšetkým telefonickú a 
mailovú komunikáciu. Dôchodcovia tak 
stihnú lehotu na podávanie daňových 
priznaní do konca marca a Sociálnej po-
isťovni to pomôže plynule vybavovať ich 
žiadosti.

O potvrdenie môžu seniori požiadať 
Informačno-poradenské centrum tele-
fonicky na bezplatnej linke 0800 123 
123 alebo elektronicky prostredníctvom 
formulára na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne Formulár pre otázky, prípadne 
na mailovej adrese podatelna@socpoist.
sk. Pri telefonickej a mailovej požiadavke 
dostane dôchodca potvrdenie poštou na 
adresu bydliska.

Dôchodca, ktorý má zriadenú e-
-schránku na portáli www.slovensko.sk, 
môže o potvrdenie požiadať aj prostred-
níctvom nej a potvrdenie dostane touto 
cestou.

Pobočky a klientske centrá Sociál-
nej poisťovne pripravujú na žiadosť dô-
chodcu potvrdenia zväčša na počkanie. 
Ak bol však dôchodok priznaný v pred-
chádzajúcom roku alebo bola vykonaná 
zmena v jeho vyplácaní, príprava po-
tvrdenia trvá dlhšie. Ústredie Sociálnej 
poisťovne ho v takom prípade posiela 
dôchodcovi na adresu jeho bydliska poš-
tou. Aj preto je vhodné, aby klient o do-
kument požiadal v časovom predstihu. 

Aktuality zo sociálnej poisťovne

» Zdroj: SP

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma:0800221012

sk
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NOVOOPTIK a.s.

/Novooptik

www.novooptik.sk

Najväčší výber
v regióne   

Zaostrite
štýlovo!

Rimavská Sobota, Šrobárova 21 | 0917 708 750 | Pon - Pia 9.00 - 17.00

Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 1 | 0917 708 750 | Pon - Pia 8.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

Revúca, Muránska 1337/16 | 0917 708 750 | Pon - Pia 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

ZĽAVY
do

-30%

Viac ako
2000 rámov v ponuke

už od

30 €
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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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www.virivkyonline.sk

0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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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!


