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Pohrebná služba
0907 789 124
0940 568 455

Bernolákova 15
Zlaté Moravce
(oproti nemocnici)

78
-0
19
2

prijíma objednávky na pestovate ské pálenie ovocia pre páleni iarsku 
sezónu 2022/2023, ktorá v našej Pálenici za ína d om  

Minimálne mno stvo kvasu pre za atie pálenia je 180l, maximálne 
mno stvo kvasu pre 1 proces pálenia je 350l.

 V prípade záujmu o pálenie sa nahlasujte na tel. ísle  
alebo prostredníctvom e-mailu na  alebo 

prostredníctvom kontaktného formulára na mojej stránke 
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OPRAVA

OKIEN
DVERÍ
plastových
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Predaj, montáž a servis
bytových klimatizácií

0904 837 936
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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

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

AKCIAAK IAC
na elektrický
ohrievač 80 l 

143,90€

AKCIAAKCIA
Kotle 

na pevné
palivo

AKCIAAKCIA
na závlahový systém

AKCIAAK IAC
na podlahovú trubku 16

0,90 €/1m

podlahovú trubku 16

/1m
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PREDAJ DVERÍ
PODLAHY

tov k F
át

ožk
(aj do zalievyných zárubní)

v ožk
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P PÍL T s.r.o.
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ZLATÉ MORAVCE
Továrenská 33

Tel. 0910 307 707
Mail : moto-ebike@autoextra.sk

ČESKÝ VÝROBCA ELEKTROBICYKLOV

      VYUŽITE
   ZĽAVY NA

 MODELY 2022
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INZERCIA

ZLATOMORAVSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

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

Každý týždeň: 
Čaradice, Červený Hrádok, Hosťovce, 
Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany 
pod Tribečom, Lovce, Mankovce, Martin 
nad Žitavou, Neverice, Nevidzany, Ský-
cov, Slepčany, Velčice, Veľké Vozokany, 
Vieska nad Žitavou, Volkovce, Žikava, 
Nová Ves nad Žitavou, Vráble, Zlaté 
Moravce, Čierne Kľačany, Hostie, Ladice, 
Machulince, Obyce, Sľažany, Tesárske 
Mlyňany, Topoľčianky, Žitavany, Beladi-
ce, Tekovské Nemce, Nemčinany 

nitriansko@regionpress.sk

Redakcia: Damborského 10/1468 
NITRA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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 (20.930 domácností)
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GAZDOVSKÝ  DVOR  VINODOL
tel.: 0905 679 519, 0909 105 810, 0907 960 440

PREDAJ
ŽIVÁ HYDINA:

morky a brojlerové kurence

OBILNINY:
jačmeň, pšenica, kukurica

ZELENINA:
zemiaky na uskladnenie, cibuľa,

kapusta, mrkva, petržlen

ČISTENÁ HYDINA:
kurence, morky, kačice
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OTVORENÉ

FRUCTOP

Myslím si, že každý z nás má občas 
tendenciu porovnávať sa s inými. 
Či už ide o výzor, kariéru, úspechy, 
deti, trávenie voľného času ale-
bo majetok. Pritom si možno ani 
neuvedomujeme, aké škodlivé či 
priam toxické môže porovnávanie 
byť, pretože práve vďaka nemu sa 
častokrát cítime neúspešní, nena-
plnení a v konečnom dôsledku ne-
spokojní.

Raz sa mi jedna známa posťa-
žovala na to, ako sa jej nepáči život, 
ktorý vedie jej dcéra. Nešlo pritom o 
to, že by sa jej ratolesť správala ne-
morálne, že by kradla či niekomu 
ubližovala. Len spôsob jej života jed-
noducho nespĺňal obraz, ktorý si pre 
ňu jej mama vysnívala. Tá sa nevede-
la zmieriť s tým, že ešte po tridsiatke 
žije dcéra s ňou, a kým jej vrstovníč-
ky už majú aj po dve deti, ona je ešte 
stále nezadaná. Rovnako ju trápilo, 
že kým mnohé kamarátky jej dcéry 
už urobili poriadnu dieru do sveta v 
podobe skvelej kariéry, tak jej ratolesť 
nemá žiadne vysoké méty. Spýtala 
som sa jej vtedy, či je jej dcéra šťastná 
alebo spokojná s tým, ako žije. Odpo-
veď znela áno. A to, myslím, hovorí 
samo za seba. Pretože práve to je tým 
najdôležitejším, čo si môže matka pre 
svoje dieťa želať bez ohľadu na to, aký 
život by si preň ona sama predstavo-
vala.

Častokrát zabúdame na to, že 
každý z nás je jedinečný, má iné na-
stavenie, iné danosti, iné tempo, iné 
priority, iné potreby. Ale aj iné túžby, 
iné predstavy o živote. Každý z nás si 
tiež stanovuje iné ciele a porovnáva-
nie je preto úplne zbytočné až škodli-
vé. Odborníci hovoria, že porovnávať 
by sme sa mali vždy len sami so se-
bou. Všímať si, v čom prešľapujeme na 
mieste a naopak, v čom sme dosiahli 
pokrok. A práve naše vlastné zlep-
šenia nám môžu priniesť spokojný a 
radostný život a nie to, že si kúpime 
rovnaké auto, ako má náš sused. A to 
by malo, pravdaže, platiť aj v prípade 
našich detí a partnerov. Buďme šťast-
ní, ak sú aj oni šťastní vo svojej koži a 
nesnažme sa ich za každú cenu porov-
návať s inými, lebo aj tieto naše vzory 
môžu mať svoje temné stránky, ktoré 
by sme mali vziať do úvahy a to by sa 
nám už až tak páčiť nemuselo. Možno 
sa aj oni pasujú s množstvom problé-
mov a veci v ich živote vôbec nie sú 
také ružové, ako sa nám 
javia a možno, ak by 
sme išli do hĺbky, tak 
by sme prišli na to, že 
by sme v ich topán-
kach kráčať vôbec 
nechceli, pretože 
cena, ktorú pla-
tia, je privysoká.

Každý z nás je jedinečný

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ako sa nám
no, ak by 

hĺbky, tak 
na to, že
topán-
vôbec c 
etože 
pla-

oká.
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Ponuka PRÁCE
Nástup ihneď

 � Kuchár / ka
�ČAŠNÍK/ KA      

 �pomocné práce v kuchyni,
pomocné práce ako čašník

�UPRATOVAČKA

práca je ponúkaná na TPP,
brigáda...

  ( napr. popri škole / možnosť práce na pár
hodín denne)

 Vieme sa  dohodnúť na pracovnom čase, 
 príplatky za sviatky, soboty...

LITTLE BURGER 
Štefániková  43   Nitra

 0908 136 923
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» JUDr. Michal Cimmermann,
           poslanec MsZ Zlaté Moravce

Potrebujete právnika?
Mesto Zlaté Moravce aj v mesiaci september 
zabezpečí bezplatné právne poradenstvo.
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci 
 s Advokátskou kanceláriou 
CIMMERMANN aj v tomto mesiaci zabezpe-
čuje pre obyvateľov, ktorí majú na území 
mesta a okresu Zlaté Moravce trvalý 
pobyt, bezplatné právne poradenstvo.

Obyvatelia môžu uvedenú službu využiť 
v nasledujúcich termínoch:

14.09.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

21.09.2022 (STREDA) 15:00 - 16:00

Miesto:
Mestský úrad ulica 1. mája 940, Zlaté Mo-
ravce 1. poschodie - zasadacia miestnosť
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Tel:0905 267 750 Z.Moravce
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
Velčice 301

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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SOM ZBERATEĽ
Kúpim všetky typy 
starých motoriek 
JAWA ČZ 250, 350, 

Pionier 550, 555, 05, 
20, 21, Mustang, 

Enduro, Elektronic.
Aj nekompletné 

aj diely.
Platím ihneď.
0914 266 722
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DETAILNÉ ČISTENIE 
INTERIÉROV ÁUT

TEPOVANIE
UMÝVANIE

VOSKOVANIE
VYSÁVANIE

KERAMICKÁ OCHRANA+421 918 837  562
www.racho.sk
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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
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»Predám auto Citroen C4 r. 
výroby 2005 šedá metalí-
za STK DO 21.4.2024 nasta 
cena 3000 euro tel.0904 
112 788

»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babea/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361
»Kúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj 
nefunkčný. Tel. 0949 350 
195
»Kúpim Agzat alebo malé 
továrenské traktory aj ne-
pojazdné. 0949 505 827
»ODKÚPIM motocykel 
JAWA CZ PIONIER BABETA 
dobre zaplatím 0904 274 
781

»Kúpim RD v okolí Nitry, 
Vrábloch 0905 283 550
»Hľadám dom alebo 3i 
byt na kúpu do 100 000 
€, NR a okolie, volajte 
0951 676 236
»Kúpim RD v okolí Vráb-
loch,  Zl. Moravciach,  prí-
padne byt, 0907 147 430

»KÚPIM HAKI LEŠENIE. 
0907 715 027

»Hľadáme nový domov 
pre dosp. psa Dalmatin 
0903 404 189

»ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY 0903 868 361 
»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI, ĽUDO-
VÉ KROJE A STARÉ VECI 0918 
439 124

»Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047

»SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0907 277 466
»57r. hľadá priateľku 0917 
049 831
»52 ATRAKT. MUŽ HĽADÁ  
ŽENU NA PEKNÝ VZŤAH. 
0907 119 860

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

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.

V uliciach slovenských miest a obcí 
sa budú v piatok 23. septembra 2022 
pohybovať dobrovoľníci verejnej 
zbierky Biela pastelka.

Verejná zbierka Biela pastelka 
slúži na podporu a pomoc ľudí so 
zrakovým postihnutím. „Vďaka 
zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak 
Braillovo písmo, chôdzu s bielou pa-
licou, čo pre nich znamená, že môžu 
ísť samostatne do obchodu, do práce 
či pre deti do školy. Pomáhame im tiež 
zvládnuť technicky náročné pomôcky, 
aby dokázali pracovať s počítačom, 
dotykovým mobilným telefónom s hla-
sovým výstupom alebo zväčšovacím 
programom, používať špeciálne lupy, 
postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, 
navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc 
pri získavaní príspevkov, pomoc pri 
odstraňovaní bariér, podpora v legis-
latívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou 
snahou je, aby mohol klient žiť plno-
hodnotný život,“ hovorí Eliška Fričov-
ská, PR manažérka Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska. 

Pre človeka so zrakovým postih-
nutím je dôležité mať možnosť zdie-
ľať svoje pocity, nájsť pochopenie, 
radu od kohosi, kto prechádza niečím 
podobným ako on, a presne rozumie, s 
čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska ponúka mož-
nosť členstva v základných organizá-
ciách. Aktuálne je v 52 základných 

organizáciách združených vyše 2 800 
členov. „Základné organizácie ponúka-
jú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré 
sú pripravené s ohľadom na potreby 
ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to 
o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, pria-
teľstve a vzájomnom pochopení. Naši 
členovia žijú veľmi aktívnym a pes-
trým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Verejná zbierka Biela pastelka 
patrí medzi desať najväčších a zá-
roveň najdôveryhodnejších zbierok na 
Slovensku. Jej história sa začala písať v 
roku 2002 a pôvodný organizačný tím 
ju pripravil už za dva mesiace. Aj na-
priek náročnej situácii, či už v oblasti 
ekonomiky, stále hroziacej pandémii, 
či vojny na Ukrajine organizátori dúfa-
jú, že darcovia zbierku podporia.

Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? - Pastelkový 
tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. 
Finančné prostriedky zbierajú do bielo-
-modrých papierových pokladničiek, 
ktoré sú zapečatené nálepkou s po-
pisom, na ktorej sa nachádza: názov 
organizácie: Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska, názov zbierky: 
VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 
2022, logo zbierky a číslo pokladničky, 
informácia o registrácii na MV SR spolu 
s registračným číslom 000-2021-038830 
a QR kód. Zbierkový tím sa tiež vie pre-
ukázať Poverením na vykonávanie 
zbierky vydaným ÚNSS.

Biela pastelka 2022 vyráža do ulíc

» ren
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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY

w
w

w
.p

al
as

er
vi

s.
sk

80
-0

20
1

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť
priestorov v budove školy, s. č. 1553, parc. č. 1538/2, na ulici 1. mája č. 22, k. ú. Zlaté Moravce,
s výmerou 29 m2, vhodné na kancelárie, obchod a služby, s dobou nájmu na jeden rok,
s cenou nájmu minimálne 26,- €/m2/rok, 

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 
zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení nesk. predpisov 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Stredná odborná škola
technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce, do 24.09.2022, v označenej obálke:
“NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“
Termín obhliadky: 12.09.2022

Komisia má právo neprijať žiadny z predložených návrhov. 
Bližšie inf. na tel. č. +421376403521, Ing. Krajčová Anna

11. septembra 1683  
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej 
Európe

Výročia a udalosti
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INZERCIA
0910 851 307

0910 455 919
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Zelené hnojenie nám ponúka mož-
nosť ako nahradiť v záhrade maš-
taľný hnoj a zároveň dodať pôde 
potrebné živiny. Začať s ním môžete 
ihneď po zbere úrody.

Zelené hnojenie môžete v záhrade 
využiť všade tam, kde pestujete zeleni-
nu, dokonca sa nemusíte báť použiť ho 
v skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide? - Pri zelenom 
hnojení ide o spôsob hnojenia pôdy 
pomocou živých rastlín a ich zapra-
covanie v skorom rastovom štádiu do 
pôdy, pričom ide o metódu veľmi šetr-
nú k životnému prostrediu. Potom ako 
sa rastliny, ktoré ste do pôdy zapraco-
vali rozložia, obohatia pôdu o množ-
stvo živín. Zelené hnojenie tiež chráni 
pôdu pred vysušením slnkom, eróziou 
vetrom a vymývaním živín dažďom. 
Rastliny, ktoré vysejete pôdu prekypria 
a niektoré z nich môžu pôsobiť aj proti 
škodcom či chorobám. Zelené hnojenie 
sa dá realizovať počas celého roka, ak 
sa preň rozhodnete v období od polo-
vice septembra až do polovice októbra, 
rastliny zapracujete do pôdy ešte kon-
com jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte - Z pôdy 
najskôr odstráňte všetky zvyšky pred-
chádzajúcej úrody a zlikvidujte aj buri-
nu. Potom plochu prekyprite do hĺbky 
približne 5 až 7 centimetrov. Vezmite 
osivo určené na zelené hnojenie a roz-
hadzovaním ho husto vysejte do pri-

pravenej pôdy. Následne ho hrabľami 
zapracujte do pôdy a utlačte. Ideálne 
je pustiť sa do výsevu po daždi, pre-
tože rastliny potrebujú veľa vlahy. V 
suchom počasí, treba pôdu výdatne 
zavlažiť.

Po tom, ako narastú rastlinky do 
výšky približne 10 až 20 centimetrov, 
pokoste ich a nechajte mierne zvädnúť 
– nemali by však uschnúť. Pomocou 
motyky rastliny zapracujete plytko do 
pôdy. Ak je porast nízky, môžete ho do 
pôdy zarýľovať aj bez predchádzajúce-
ho kosenia. Dajte pozor, aby ste rastliny 
zapracovali do pôdy skôr, kým sa vyse-
menia.

Aké druhy rastlín vysadiť? - Výber 
rastlín vhodných na zelené hnojenie je 
pestrý a vhodné sú: horčica, repka ale-
bo medonosná facélia či lupina biela, 
ozimná repka, vika huňatá aj raž, vika, 
hrach kŕmny, lupina, ďatelina, nechtík 
lekársky či lucerna.

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

» ren
autor foto Caniceus pixabay
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

Hrubá mzda: 900 – 1100 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:
 bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

 odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

 možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 

   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Hrubá mzda: 1 200 €

Miesto výkonu práce: 
Nitra a okolie

Podmienky:
 vodičský preukaz 

    skupiny C, C1E

 tachografová karta

 kvalifikačná karta 

    vodiča

 osvedčenie o psychic-

    kej spôsobilosti

Zamestnanecké benefity:
 pracovné oblečenie 

    na mieru

 odmeňovací systém

    podľa pracovného 

    výkonu

 stravné lístky vo výške

    4,50 € na deň

 preplácanie nadčasov / 

    víkendov

 možnosť zvýšenia 

    kvalifikácie

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! Hľadáme ďalšieho 
VODIČA skupiny C 

PRIDÁŠ
SA?
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AIW - Opatrujte s nami
seniorov v Rakúsku

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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Spomeňte toto vydanie a získajte 
10 % zľavu na svoj obľúbený 
schodiskový výťah.

0800 162 162

Bez ohľadu na to, či sú 
vaše schody rovné 
alebo točité, môžete si 
vybrať látku aj 
obľúbenú farbu 
schodiskového výťahu.

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania 
všetkých poschodí vášho domu so 
schodiskovým výťahom, ktorý odráža 
váš exkluzívny štýl.

Táto ponuka je k dispozícii do 
30. 9. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

FAB1FAB1
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Zavolajte zadarmo
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PENZIÓN ***
 

Jesenná dovolenka 
v Oravskej horárni s dotáciou !!

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 
výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Radi Vás privítame 
v Penzióne *** Oravská horáreň, 

Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 
na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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