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13. marca 1988    
v Japonsku bol otvorený železničný tunel 
Seikan, najdlhší cestný tunel na svete.

Výročia a udalosti

Dostala som do daru netradičný ka-
lendár. Pri každom dni je pripísaná 
zaujímavá myšlienka. Dovedna ich je 
tam 365. Vyriekli ich známe osobnos-
ti, ale aj anonymní ľudia. Všetky však 
majú jedno spoločné, a tým je šťastie.

Listujúc v útlej knižočke sa dozve-
dám, že šťastím je pevné a úprimné 
priateľstvo a tiež vedomie, že sme milo-
vaní, ale je ním aj dobrý skutok či pocit 
voľnosti a slobody. Rovnako čítam, že 
šťastím je spôsob putovania po ceste 
života alebo aj život sám, ako aj to, že 
šťastie je všade a že sa začína premenou 
nášho vnútra.

Je úchvatné, čo všetko dokáže nás 
ľudí urobiť šťastnými a o to viac ma udi-
vuje, že ak sa niekoho spýtate, či je šťast-
ný, tak zvyčajne len pokrčí ramenami. 
Akoby sme sa zabúdali tešiť z toho, že 
po búrke svieti slnko, že večernú oblohu 
rozžiarilo tisíce hviezd, že vzduch v lese 
vonia po ihličí, že zurčí potok, že v par-
ku spievajú vtáčence, že záhon zakvitol 
voňavými kvetmi a po lúke lietajú pes-

trofarebné motýle.
Ak by sme sa snažili sformulovať 

univerzálnu definíciu šťastia, pravdepo-
dobne by sme neuspeli, pretože každého 
z nás napĺňa pocitom šťastia niečo iné. 
Šťastnými nás robia určité momenty, ale 
aj ľudia, s ktorými zdieľame svoje životy, 
práca, ktorá nás napĺňa či koníčky, kto-
rým sa venujeme. Pre niekoho je šťastím 
možnosť urobiť šťastnými iných, starať 
sa o chorých či núdznych.

Ak sa možno prestaneme za šťas-
tím naháňať a plánovať, ako ho v bu-
dúcnosti dosiahneme, ale budeme si 
viac všímať každodenný život, veci a 
ľudí okolo seba a nebude-
me to, že sme zdraví, že 
môžeme chodiť do práce, 
že máme priateľov, ktorí 
nás podržia, rodinu, 
ktorá nás miluje, vní-
mať ako samozrej-
mosť, zistíme, že 
máme šťastia na 
rozdávanie.

Šťastie ako dar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti

Za účasti zástupcov obchodníkov 
podpísali v uplynulých dňoch na Mi-
nisterstve pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR (MPRV SR) Deklaráciu o 
cenovej stabilite potravín.

„Som veľmi rád, že ako Zväz obcho-
du Slovenskej republiky (ZO SR), tak aj 
Slovenská aliancia moderného obchodu 
(SAMO) dnes vyjadrili dobrú vôľu pri 
udržaní cenovej stability základných po-
travín pre našich spotrebiteľov. Žijeme v 
neľahkých časoch a verím, že podpisom 
tohto dokumentu sa aj naplnia očakáva-
nia upokojiť vzniknutú situáciu, ktorú 
vyvolali zvýšené ceny energií. Tie sa 
následne pretavili aj do finálnych cien 
potravín a my musíme reagovať. Preto 
vznikol zoznam konkrétnych 13 základ-
ných potravín, ktorých cenu musia mať 
naši spotrebitelia garantovanú,“ uviedol 
na tlačovej konferencii minister Samuel 
Vlčan.

Členovia SAMO a ZO SR sa podpisom 
tohto dokumentu zaväzujú k tomu, že pri 
cenotvorbe základných druhov potravín 
budú pristupovať férovo, citlivo a zohľad-
nia mieru svojich zvýšených vstupov a 
prevádzkových nákladov. Ďalej deklaru-

jú, že trend vývoja spotrebiteľských cien 
a marží základných druhov potravín 
bude vyvážený a najmä bez odchýlok v 
neprospech spotrebiteľa. Pri uplatňovaní 
Deklarácie o prejave dobrej vôle vo veci 
udržania cenovej stability potravín bude 
dodržiavaná platná legislatíva, ako aj 
predpisy o ochrane hospodárskej súťaže.

Súčasťou dokumentu je aj zoznam 
potravín, pri ktorých sa obchodníci za-
viazali vytvoriť ich cenovú stabilitu: 
dusená šunka bravčová, kurča pitvané, 
bravčové párky, rožok biely obyčajný, 
ovocný jogurt, chlieb (pšenično-ražný), 
čerstvé maslo, kuracie prsia – rezne, syr 
eidam tehla (45% t.s.), slepačie vajcia 
(veľkosť M), bravčové karé, mlieko trvan-
livé polotučné a pšeničná múka polohru-
bá výber.

Garantujú ceny 
niektorých potravín

» ren
ilustračné foto. autor Couleur pixabay

Občianska
riadková
inzercia

1. Auto-moto/predaj

2. Auto-moto/iné
»Predám 4ks 1ročné, jazde-
né, letné pneumatiky Conti-
nental 245/45 R17 s komplet 
ALU diskami pre Mercedes-
Benz. Tel: 0944029211
»Predám 4ks nové, nepo-
užité, letné pneumatiky 
165/70 R13, za výhodnú 
cenu. Mobil: 0905245020
»Predám 8ks zimné pneu., 
ako nové 195/65 R15, 2ks 
zimné nové pneu. 205/60 
R16. Tel: 0907186291
»Predám elektróny 4ks, 
Mercedes, Škoda 2, BMW, 
Suzuki, Seat, cena doho-
dou, lacno. Tel: 0907186291
»Kúpim auto do 200€ bez 
STK. Tel: 0944707491
»ČZ-Jawa odkúpim motocy-
kel/diely-seriózna dohoda. 
Tel: 0908205521
»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné.. Slušne 
zaplatím. Tel: 0949371361
»Jawa, Simson, Babeta, 
Mustang, Pionier, Moped, 
Stadion kúpim tieto mo-
torky / diely ponúknite. Tel: 
0904274781
»Kúpim literatúru k starom 
motorkám Jawa, BABETA, 
Pionier a traktorom Zetor. 
Tel: 0904274781
»Kúpim starú moto hel-
mu zn. Cassida. Tel: 
0904274781
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne die-
ly (kolesá, svetlá, kostry, 
atď.). Tel: 0907687634
»Kúpim Pionier, Stelu, Ba-
betu, Simson, aj diely. Tel: 
0949505827

3. Byty/predaj

4. Byty/prenájom

5. Domy predaj
»Predám RD v Kriváni. Tel: 
0903479450

6. Pozemky/predaj

7. Reality/iné

8. Stavba
»Kúpim haki lešenie. Tel: 
0908532682 
»Predám nový rebrík. radiá-
tor ISAN 1535x450 mm biely. 
Cena 45€. Tel: 0910175241

9. Domácnosť
»Predám včelí med a 
domácu medovinu. Tel: 
0904577495

10. Záhrada a zverinec
»Predám slamu, seno a 
mládzu, malé balíky. Tel: 
0905518454

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    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

7. 4. 2022
od 10. 00 - 12. 00 h.  

Tel: 0918 760 840, 045 545 4107
pdhorka@nextra.sk

Predaj 8 a 14 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
DETVA 

Chovateľské potreby Apivet
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»Predám malé balíky sena 
a mládze. Tel: 0907624854
»Predám malé balíky sena. 
Tel: 0905369758

11. Hobby a šport
»Kúpim staré, mechanické 
hodinky, bankovky, mince. 
Tel: 0905767777
»Odkúpim mince, bankov-
ky, veci zo striebra, príbory, 
tabatierky, pudrenky, sviet-
niky, iné. Tel: 0903868361

12. Deťom
»Predám detskú postieľku. 
Svetlobéžová, predná a 
zadná časť chrómovaná, s 
dvomi kolieskami. Poloho-
vaná, matrac s kokosovou 
výstužou. Tel: 045/533 
2584 po 17:00

13. Rôzne/predaj
»Predám Japonskú moto-
rovú pílu Profi Hitachi CS 40 
EM, nová nepoužitá, nákup 
640€, predaj 380€. Tel: 
0907186291

14. Rôzne/iné
»Kúpim staré zváračky aj 
pokazené. Tel: 0944707491
»Predám starožitný šijací 
stroj zn. Minerva, zacho-
valý, plne funkčný. Tel: 
0907425165
»Okolo 20.2.2022 som 
stratila cenný, veľký, zla-
tý prsteň, ktorý je oválny, 
celý zo zlata bez kamienka. 
Miesto straty: rôzne obcho-
dy, predajne a stred mesta 
ZV-nám? Nálezcu odme-
ním. Tel: 0910969422
»Kúpim unimobunku. Tel: 
0903962844
»Predám nepoškodené oce-
ľové lano 14mm. 59m/80€. 
Tel: 0902152229
»Predám balíky malé 
mládzu 2,50€/ks. Tel: 
0902152229

15. Hľadám prácu
»Opiľujem ovocné stromy. 
Tel: 0940870790
»Hľadám prácu v potravi-
nárstve, pom. kuchárka, 
mám potravinárske mini-
mum, zdravotný preukaz. 
Tel: 0908618202

16. Zoznamka
»Sympatická 56 r hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel: 0940642703
»V tejto ťažkej pandemickej 
dobe zomreli príbuzní aj 
priatelia, hľadám kamarát-
ku, ktorá má čas a nepra-
cuje, len zo Zvolena, volať 
do 9-tej večer po 18 tej. Tel: 
0908355537
»Slušný, vzdelaný muž hľa-
dá podobnú priateľku vo 
veku 60 +. Tel: 0903404189

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0907 727 201

INZERCIAZVOLENSKO

4
3
-0
0
0
4

25

25

7
5

-3
1



ZV22-12_strana- 6

služby, bývanie Najčítanejšie regionálne noviny
6

3
3
-0
0
1
6

,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022

20,90
EUR

34,80 EUR

17,30
EUR

28,80 EUR
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Predaj a rozvoz po celej SR
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Podľa odborníkov by sme mali 
zdravému spánku venovať náležitú 
pozornosť. Dôležitá je nielen jeho 
dĺžka, ale aj kvalita. Nedostatok 
spánku sa môže prejaviť nielen fy-
zickými, ale aj psychickými zme-
nami.

Okrem toho, koľko hodín spíme, by 
sme si mali všímať aj kvalitu nášho 
spánku, pretože aj od nej závisí, ako 
sa budeme cítiť. Ak je náš spánok často 
prerušovaný, nie je podľa odborníkov 
kvalitný.

Dĺžka zdravého spánku
Inštitúcia The National Sleep Founda-
tion vydala všeobecné odporúčania, 
týkajúce sa spánku a rozdelila ich do 
deviatich vekových skupín, pričom 
každá skupina má svoju odporúčanú 
optimálnu dĺžku spánku. Dospelí by 
mali spať každú noc 7 až 9 hodín a star-
ší nad 65 rokov 7 až 8 hodín. V prípade 
mládeže od 14 do 17 rokov je to 8 až 10 
hodín, u detí vo veku od 6 do 13 rokov 
je to 9 až 11 hodín, od 3 do 5 rokov 10 
až 13 hodín a od 1 do 2 rokov je to 11 až 
14 hodín. Bábätká od 4 do 8 mesiacov 
by mali optimálne spať 12 až 15 hodín 
a od 0 do 3 mesiacov 14 až 17 hodín. 
Tieto všeobecne odporúčané hodnoty 
sa môžu u jednotlivcov líšiť, pretože ne-
berú do úvahy ich individuálne potre-
by. Pre optimálnu dĺžku spánku treba 
zohľadniť napríklad aj celkový zdravot-

ný stav či každodenné aktivity človeka.
Na čo si dať pozor
- Žiadny televízor či počítač do spálne 
nepatrí.
- Spálňu pred spaním poriadne vyvet-
rajte.
- Zaobstarajte si kvalitný matrac a van-
kúš.
- Dodržujte pravidelný spánkový 
rytmus, teda snažte sa zariadiť si veci 
tak, aby ste líhali a vstávali vždy v rov-
nakom čase.
- Pred spánkom už necvičte a vyhnite 
sa stresu.
- Prispôsobte svoje stravovanie a pitný 
režim - večerajte minimálne 3 až 4 ho-
diny pred tým, ako idete spať. Vyhýbaj-
te sa mastným jedlám a jedzte stried-
mejšie. Vyvarujte sa tiež pitiu kávy a 
čierneho čaju.

Nepodceňujte spánok

» ren
Engin_Akyurt pixabay
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Ponuka
práce

Prijmeme 
 operátorov/ky 

výroby 
do automobilového 
priemyslu v Kriváni.

Práca na 3 zmeny. 
Základná mzda  650€

-800€/brutto + príplatky
a odmeny + príspevok na

dopravu až do výšky 50€ + 
nástupný bonus 50€

e-mail:  cv@mahax.sk.sk
Pre viac info: 0948 867 761

Mahax Slovakia, s.r.o.

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Le t ná ú d r ž ba c ie st a komu ni k ác i í v BA 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" Priemerná mzda 1.250,- € brutto
• VODIČ „B“ a „T“ Priemerná mzda 1.100,- € brutto

• RUČNÝ PRACOVNÍK Priemerná mzda 900,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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Vojna na Ukrajine zmenila životy 
nám všetkým. Boje nás síce priamo 
neohrozujú, no davy utečencov, ktoré 
utekajú z vojnových oblastí, sú odká-
zané aj na našu pomoc.

Mesto Detva hneď po začatí vojny 
vyhlásilo zbierku na pomoc ľuďom, 
ktorí opustili Ukrajinu. Priestory sme 
vyčlenili v Centre voľného času na 
Ulici Obrancov mieru v pracovných 
dňoch v čase od 14. do 18. hodiny. Za-
čali sme zbierať najmä detské obleče-
nie pre deti do dvanásť rokov, trvanli-
vé potraviny a hygienické potreby. 

Som hrdý na obyvateľov Detvy, kto-
rí vôbec neváhali a požadované veci 
začali nosiť ihneď po vyhlásení zbier-
ky. Takto sme mohli pomôcť tým ute-
čencom, ktorí sa ubytovali v našom 
meste. Niektorí sa v meste zastavili iba 
na pár hodín a pokračovali ďalej, iní 
sa rozhodli v Detve ostať. V polovici 
marca bolo u nás ubytovaných okolo 
40 utečencov. Časť materiálu, ktorý 
mesto doteraz vyzbieralo, sme už od-

viezli aj na hranicu s Ukrajinou.

Naša zbierka pokračuje ďalej. Kto 
chce môže pomôcť aj finančne posla-
ním peňazí cez charitu alebo iné orga-
nizácie. Prípadne ich odniesť na náš 
farský úrad, ktorý tiež vyhlásil finanč-
nú zbierku na pomoc utečencom.  

Keďže z Ukrajiny k nám prichádza-
li najmä matky s deťmi, bolo okrem 
zbierky potrebné dostať deti do našich 
škôl. Prvé ukrajinské deti začali cho-
diť do školy v Detve ešte pred jarný-
mi prázdninami. Školopovinné deti 
sme sústredili do Základnej školy J. J. 
Thurzu, ktorá je na Ulici A. Bernoláka 
a menšie zasa do škôlky na tejto ulici. 
Podarilo sa nám nájsť aj dve ukrajin-
ské učiteľky, ktoré by sa mali do vy-
učovania zapojiť hneď po doriešení 
všetkých administratívnych náleži-
tostí. Výhodou je, že obidve učiteľky 
vedia aspoň čiastočne hovoriť po slo-
vensky.

Čo nové v Detve?

» Ján Šufliarský, primátor mesta

Pred dvoma týždňami sme sa ob-
rátili s prosbou na našich klientov 
– spoločnosti inzerujúce v týchto no-
vinách -  aby spolu s nami prispeli na 
pomoc obetiam ruského vojenského 
útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme kaž-
dému inzerentovi možnosť navýšiť 
svoju faktúru za uverejnený inzerát 
o symbolickú sumu 1 euro. K tomuto 
euru pridávame ďalšie euro my ako 
vydavateľ: Vzdávame sa 1 eura z kaž-
dej faktúry, pri ktorej sa klient rozho-
dol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svo-
ju odozvu a aj tento týždeň sme vďa-
ka dobrosrdečnosti našich klientov 
mohli prispieť ukrajinskému Červené-

mu krížu sumou ďalších 334 eur.
Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále 

nezlepšuje a obetí ruského útoku, aj     
z rád civilistov pribúda. Stále preto 
pokračujeme v akcii „euro k euru“ 
a prosíme každého klienta, aby sa k 
nám aspoň takto symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí či-
tatelia, aby ste v týchto náročných 
časoch boli súdržní a podporili ko-
munity, v ktorých žijete – nákupmi                    
a objednávkami služieb od tých, čo sú 
Vám najbližšie a umožnili im pomá-
hať aj ďalej. Naša súdržnosť je naša 
najväčšia sila.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu

15. marca 1939  
Nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Pro-
tektorát Čechy a Morava. 

Výročia a udalosti

16. marca 1988  
iracký režim Saddáma Husajna použil chemické zbrane proti obyva-
teľom kurdského mesta Halabdža, pri útoku zahynuli tisícky ľudí.  

Výročia a udalosti
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Tentokrát som sa rozhodla priblížiť 
ukrajinsko-zvolenský príbeh so šťast-
ným koncom. Anna so svojím synom 
boli prvými Ukrajincami, ktorí pred 
vojnou utiekli práve do nášho mesta. 
Ani nie mesiac po svojom príchode má 
Anna prácu a jej syn navštevuje školu.

Spomínala som ich viackrát, pretože 
práve s nimi som v najčastejšom kon-
takte. Akoby to bolo len včera, keď som 
ich videla prvýkrát vystupovať z auta 
pred budovou plavárne, kde sme pred 
niekoľkými mesiacmi zriadili krízové 
ubytovanie pre Zvolenčanov v núdzi. 
To sme ešte netušili, že bude poskyto-
vať útočisko pre ľudí utekajúcich pred 
vojnou. 

Akonáhle sme ich ubytovali, bolo 
vidieť, že jej odľahlo. Cestovala celé 
štyri dni, z toho väčšinu v autobuse 
s ďalšími 120 ľuďmi. Kým naň vôbec 
natrafila, musela prejsť s 8-ročným sy-
nom pešo 20 kilometrov. Do našej kra-
jiny napokon prišli cez Poľsko. Keď sa 
zložili v priestoroch nášho krízového 
ubytovania, vyčerpanie bolo zreteľné. 

Ale aj odhodlanie. V ten večer mi 
mnohokrát ďakovala a zakaždým 
dodala, že nechce byť príťažou. Kedy-
koľvek som sa s ňou v nasledujúcich 
dňoch a týždňoch stretla, hovorila, 
že si aktívne hľadá prácu kamkoľvek 
sa pohne. Netrvalo dlho a podarilo sa 
jej to. 

Pomohli sme jej skontaktovať sa s 

riaditeľkou ZŠ J. Alexyho na Sekieri, 
aby sa stretli a prebrali možnosť škol-
skej dochádzky pre jej syna. Zhodou 
okolností pani riaditeľka uvažovala o 
niekom, kto by v škole pomohol so za-
členením ukrajinských detí a s komu-
nikáciou s ich rodičmi. Po niekoľkých 
dňoch tak Anna mohla nastúpiť ako 
asistentka učiteľa. Sama je vyštudo-
vanou pedagogičkou s praxou v ang-
lickom jazyku, v budúcnosti tak bude 
žiakom pomáhať aj pri samotnej jazy-
kovej výučbe.

Dnes už je na ZŠ J. Alexyho 14 detí 
z Ukrajiny a pani riaditeľka očakáva, 
že ich počet ešte stúpne. Anna tak den-
ne pracuje s nimi a s ich rodičmi. Darí 
sa jej. Škola jej pomohla a ona je teraz 
veľkou pomocou pre školu i pre prichá-
dzajúcich ľudí z Ukrajiny. Dokonca už 
uvoľnila miesto v krízovom ubytovaní 
iným a dnes býva so svojim synom a 
dcérou v malom byte, ktorý jej poskytli 
dobrí ľudia.

Uvedomujem si, že nie všetci budú 
mať také šťastie a dokážu sa do mesia-
ca zamestnať. Som však v kontakte s 
viacerými spoločnosťami, ktoré majú 
záujem pomôcť týmto ľuďom a poskyt-
núť im prácu. Aj preto už dnes viem, 
že Annin smutný príbeh so šťastným 
koncom nebude v našom meste zďale-
ka jediným. 

Čo nové vo Zvolene?

» Lenka Balkovičová
primatorka@zvolen.sk

Tri kamióny potravinovej pomoci zo 
Slovenska vyrazili do Mukačeva. V 
ukrajinskom meste prevezme pomoc 
miestna charita a potraviny prevezie 
ďalej do oblastí strednej a východnej 
Ukrajiny pre ľudí trpiacich hladom. 
Pomoc tvoria trvanlivé potraviny, 
ktoré zakúpili vďaka štedrosti viac 
ako 12.000 darcov zo zbierky Sloven-
skej katolíckej charity (SKCH).

„Vycestovať na Ukrajinu je čoraz 
riskantnejšie, avšak konvoj, ktorý vyrá-
ža nie je prvou ani poslednou zásielkou 
pomoci. Do ukrajinských miest bolo do-
ručených už niekoľko kamiónov a do-
dávok od diecéznych, arcidiecéznych 
a eparchiálnych charít združených v 
Slovenskej katolíckej charite. Obsa-
hovali potraviny, hygienické potreby, 
detské plienky aj príkrmy, deky a spa-
cie vaky či lieky a zdravotné pomôcky 
zabezpečené z darov od slovenských 
darcov. Nebezpečnú cestu na Ukrajinu 
„odšoférovali“ charitní zamestnanci a 
dobrovoľníci. Aktuálna pomoc v hod-
note 60.000 eur a objeme 72 ton nie je 
výnimkou,“ informuje charita.

Po celom Slovensku zriadila Chari-
ta vyše 60 zberných miest, do ktorých 
je možné prispieť podľa zoznamu vecí 
uverejneného na webovej stránke a 
sociálnych sieťach charity. Tou naj-
potrebnejšou pomocou je však finanč-
ná pomoc. Príspevky umožňujú akútne 
reagovať na rôzne potreby prichádzajú-

cich rodín a rovnako vysielať huma-
nitárnu pomoc zakúpenú vo veľkých 
množstvách a za zvýhodnené ceny 
vo veľkoskladoch ľuďom na Ukrajinu. 
„Doteraz sa v zbierke vyzbieralo vyše 1 
250 000 eur, z ktorých časť bola zaslaná 
partnerom na Ukrajine a časť preroz-
delená medzi diecézne a arcidiecézne 
charity poskytujúce pomoc utečencom 
na Slovensku. Keďže na Ukrajine do-
chádza k nedostatku potravín, zdra-
votných pomôcok či pohonných hmôt, 
zo zbierky čerpáme financie aj na za-
kúpenie a zaslanie akútnej pomoci na 
Ukrajinu. Za každý dar zo srdca ďaku-
jeme,“ odkazuje charita.

Prispieť do zbierky na pomoc 
Ukrajine môžete online na charita.
darujme.sk/ukrajina/ alebo prostred-
níctvom platby na číslo účtu SK93 1100 
0000 0029 4546 3097, VS 380.

Na Ukrajinu smeruje ďalšia pomoc.

Charita posiela pomoc na Ukrajinu

» ren
 zdroj foto SKCH
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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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Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská
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