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Týždenne do 32 750 domácností
ký
dets

VSTAVANÉ SKRINE!
ZĽAVA

79-0121,122

-40%
až do

- 30non0sto€p linka

...ZARIADIME VÁM CELÝ INTERIÉR!

www.skrinesosna.sk

mramorový
0950
587
057
3 5 0 € jml.plastovepomniky@gmail.com 4 0 0 €

čierny

firma SOSNA I 0911 646 960, 0907 066 581

99-0106

09

79-0145

NUS
EXTRA BO
11 646 960

PZP | HAVARĲNÉ | CESTOVNÉ | MAJETKOVÉ

 štrk betonársky (0-22)
 piesok betonársky (0-4)
 drvené kamenivo (všetky frakcie)
 piesok obsypový (0-1)

KAMENE

S

Bývalý
Areál

79-0016

Gorkého 5, Spišská Nová Ves, 0918 808 148
Hlavná 2, Gelnica, 0915 293 777

SIEŤKY, ŽALÚZIE
Š

VÁM

Á

zameranie
a montáž v cene

PÄ

Radlinského 17, Spišská nová Ves
BETÓNOVÉ
79-0114

ŠTIEPANÉ OKRASNÉ

KONTAKT:
0908 150 296

VYPRATÁVANIE

ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

DOMOV, BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

MICHAL

0908 337 893

61_0087

ZEMNÉ PRÁCE

EZNE

EL spol. s r.o.

79-0108

0907 519 566

Z

ul. Radlinského

pivnice, povaly, garáže, stavby, sklady.
Čistenie,
kosenie pozemkov
a výrez náletových
drevín. Ručné búracie
práce RD, stodôl,
vedľajších budov.

RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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79-0146

vypratavaniekosenie@mail.telekom.sk

79-0056

0903 640 759

1

99-0023-1

lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad

služby
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www.kia.sk

Modely Kia Ceed už od189 €/mes.

Začnite žiť znova naplno s programom #KiaSpoluVpohybe.
Predstavujeme vám jedinečný program #KiaSpoluVpohyCe so 7 garantovanými istotami Kia, s ktorými získate prevratné šesťročné financovanie
Kia Light s nulovým úrokom, historicky najnižšími splátkami a možnosťou ich odloženia až na tri mesiace, dodatočný bonus pri výkupe vášho vozidla,
ročnú diaľničnú známku a plnú nádrž paliva zadarmo. K tomu samozrejme získate aj jedinečnú 7-ročnú záruku Kia. Neváhajte a využite 7 garantovaných
istôt Kia pri kúpe modelov rodiny Ceed, teraz s financovaním KIA LIGHT už od 1ګmesačne vrátane poistenia.
Všetky informácie vám radi poskytneme priamo v predajni, alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

Metis (Slovensko) spol s r.o.

%VLMJBOTLB 4QJĠTL /PW 7FTّ.PCJM 
QBQDVO!NFUJTTLTLّXXXNFUJTTLTL

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Táto ponuka platí len na skladové vozidlá, bližšie informácie sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva: 4,6-7,4 l/100 km, emisie CO2: 121-169 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Pri financovaní
vozidla prostredníctvom finančného lízingus akontáciou vo výške 25% a dĺžkou trvania zmluvy 72 mesiacov. Mesačná splátka s havarijným a povinným zmluvným poistením v poisťovni Allianz je vo výške 188,32 €. Lízingový úrok je 0%, spracovateľský poplatok je 267,8 € a
poplatok za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu je 80,34 € (RPMN 9,232%). Financovaný objem je 10042,5 € a celková zaplatená suma vrátane akontácie a poistiek bude 17254,68 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje ČSOB Leasing, a.s. O odklad splátok na
maximálne 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace počas trvania pandémie môže podľa ustanovení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 požiadať
Fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná osoba) alebo Fyzická osoba podnikateľ a malý zamestnávateľ v prípade problémov so splácaním splátok ako dôsledok pandémie. Podrobné informácie pre zákazníkov o nároku a postupe podania žiadosti o odklad splátok nájdete aj na
webovom sídle nášho finančného partnerawww.csobleasing.sk.

79-0144

ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

ˇ
KÚPTE SI U NÁS CERSTVÉ
Zemiakové
´
lupienky priamo z vyroby!
´
Kompletnú ponuku všetkych
našich produktov nájdete na
www.slovchips.sk. Možny´ iba kartÓnovy´ odber.

79-0147

ADRESA: Tatranská 126, Smižany.
Otvorené PO – PIA, 7:00 – 10:30, 12:00 – 15:00
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INZERCIA

Jana Furmaniková

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:
tGVOkčnosť a stav jednotlivých orgánov
tQovBIVBQSÓŘJOV Vášho ochorenia
bolestí, alergií, skrytých chorôb
tQSÓtPNOPTƃDVEzorodých organizmov
tPkamžite rieši zdravotné problémy,
bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
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ZATEPLOVANIE
PODKROVIA
- STRIEKANÁ PUR PENA
- FÚKANÁ CELULÓZA
- MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

0918 623 064

KLAMPIARS T VO
0905 923 625 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

87-0013

Bajkalská 3852/20
POPRAD
spissko@regionpress.sk

15 €

99-0022

Redakcia:

BIO meranie celého tela

99-0006-12

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

66-0059

SPIŠSKO
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

ÚNIK TEPLA?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE

- ZATEPĽOVANIE FASÁD
- FÚKANÁ IZOLÁCIA
+ vzduchotesná parozábrana

- PENOVÁ IZOLÁCIA

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

www.axaproperty.sk 0911 313 632
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kalkulácia a odborné
poradenstvo zdarma

79-0143

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

služby, bývanie
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01 AUTO-MOTO / predaj

»Kúpim akékoľvek zlaté a
strieborné mince aj silingy,
šperky, hodinky aj vreckové, tabatierky, voj. vyznamenania a šable a odznaky
a zlomkové zlato t. 0915
627 285
»Kupim hodinky Schaffhausen. tel. 0944137683
»Kúpim staré odznaky, mince, hodinky. 0907 910 755
»Kúpim medaile vyznamenania šable dýky odznaky
slovenský štát rok 19391945 0905 133 241
»Kúpim starý fotoap. 0908
896 736.
»Kúpim škoda 1000mb, 100,
110R, 105, 120, 130, rapid, octavia, 1202, spartak, tudor,
moskvič, trabant, tatra, aj
náhradné diely 0905 892
215

03 BYTY / predaj
»Predám 3 izb. byt na Tarči
bez balkóna cena dohodou.
Kontakt 0944 011 145

04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
»Predám RD v SNV Tehelná
ulica. 0907 649 221

06 POZEMKY / predaj
»PREDÁM STAV. POZ. V KENDICIACH /PO/ 24 ÁROV 0905
145 220

07 REALITY / iné
»Predám záhradku v lokalite Brusnik. Rozloha 320m2.
0907 762 175

»Tmavovlasý vysoký 44 ročný muž s dobrým výzorom,
by rád spoznal štíhlu ženu
na nezáväzné stretnutia.
SNV, LE, PP 0908 668 783
»Ozve sa príjemný pán 61
ročnej, predpokladám že
tiež prijemnej samostatne
žijúcej pani ? 0907 997 156

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

»Kúpim vojenské odznaky,
vyznamenania a i. 0907
910 755
»Kúpim domáce tkané plátno, vrecovinu, kroje, šatky,
sukne a starožitnosti. 0909
117 320
»Kúpim staré mažiare, zvony a mince, 0903929268
»Kúpim vojenské veci do
r.1945 šable bodáky odznaky a iné 0940 209 657
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.

2GRUtQVNDFHVWD
6S19HV

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

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

AKCIA 250€

BIELE
vzor

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

Otvorené:
Po-Pia: 9-17

Ďalej ponúkame

t;BTkFOJFCBMkónov

tBe[QFŘOPTUOÏEvere
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
tInteriérovÏEvere
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
AK
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania
GARAN

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

A
CI

14 RôZNE / iné

VPHU
0DUNXãRYFH

0950 276 839

OJ

K

13 RôZNE / predaj



SPO

12 DEŤOM

DUHiO$&+3
KDODVPRGURXVWUHFKRX

SERVIS OKIEN

09 DOMÁCNOSŤ

»Kúpim vojenské vzduchovky vz 35-47. 0905 450 533

VPHU

61

EHWRQiUVN\ãWUN =$%(=3(ý8-(0(
'292=
REV\SRYpSLHVN\
GUYHQpNDPHQLYRPDNDGDP
SRWHURYêDEHWRQiUVN\SLHVRN
GHNRUDþQpNDPHQLYRDSLHVN\

y
y
y
y
y

16 ZOZNAMKA

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

11 HOBBY A ŠPORT

.(

15 HĽADÁM PRÁCU

08 STAVBA

»Kúpim jelenie parožie za
najlepšiu cenu! 0944 132
200

VPHU

N OST

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
99-0091

»Kúpim Jawu, CZ, Simson,
Pionier, Štadión aj nepojazdné 0949 505 827
»KÚPIM staré motorky: JAWA-CZ, TATRAN, STADION,
PIONIER, BABETU, SIMSON,
vozik za motorku PAV41 aj
nekompletné alebo diely
0905 450 533
»Kúpim Suzuki Samurai, Vitara, Jimny na stave nezáleží rýchle jednanie, 0949
532 310

/(

I

02 AUTO-MOTO / iné

VPHU

79-0120

Občianska
riadková
inzercia

34-0007-1

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. 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 novinách, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

SN20-25 strana-
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bývanie, zamestnanie

SPIšsko

PLASTOVÉ OKNÁ

vyhladili nacisti obec Ležáky.

 Plastové vchodové dvere
 Interiérové žalúzie
 Siete proti hmyzu
 Vertikálne žalúzie
 PVC a AL parapety
 Vonkajšie plastové rolety
 NOVINKA! Žalúzie deň a noc

25. júna 1741

bola Mária Terézia v Bratislave korunovaná za uhorskú kráľovnú.

V ponuke aj hliníkové okná
Kvaliﬁkovane zabezpečíme:

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, VYSPRÁVKA AJ SERVIS OKIEN
JARNÁ AKCIA! Siete proti hmyzu zdarma, 6-komorový proﬁl za cenu
5-komorového, dovoz okien zdarma, trojsklo za cenu dvojskla

NOVINKA - PERFECTHERM /3 SKLO, 3 TESNENIE/
ĽUBOSLAV OĽŠAVSKÝ 0905 963 297 OLSI.OKNA@GMAIL.COM

Sprostredkovanie opatrovateľskej

spissko.sk

práce v Rakúsku už 15 rokov

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a

ONTAKTUJT

E NÁS

furmanikova@regionpress.sk

0905 719 139

ančnú istotu, kontaktujte nás

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja

OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

PSRúOEQIB)>4LATNēOSPIRMISFWPYh]QSXSVSZ¾Gh
ZS^®OSZZV¢QGMTVSNIOXY„>HZMLRMWMšaRGu“
2EYÌWETVEGSZEėWZ]WSOS^HZMİR¾Q
ZS^®OSQ^®WOENSTV¢ZRIRMIE^EÌRM
TVEGSZEėEOS:SHMÌ:>:ZPSKMWXMOI
Viac info na
BEZPLATNÝCH
LINKÁCH

0800500002
0800500520
0800500502

34-0093

NEJDE VÁM
BIZNIS?
K

83-0194

24. júna 1942

Výročia a udalosti

61_128

STROJOVÉ OMIETKY
STROJOVÉ POTERY

66-0072-1

www.zakutansky.sk

Tel.: 0951 262 644

5

Do maloobchodnej
prevádzky Fresh Plus
v Spišskej Novej Vsi
hľadáme

Termín nástupu
Ihneď

od 930 €/mesiac + odmena z tržby, odmena za nárast

Pracovný pomer
Plný úväzok

od 820 €/mesiac + odmena z tržby, odmena za nárast

SN20-25 strana-
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Životopis zašlite
na email:
personalne@labas.sk
s označením
"Výberové konanie"

66-0017-3

VEDÚCEHO
ZÁSTUPCU
VEDÚCEHO

redakčné slovo, sociálny labyrint / bývanie
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Chuť začať

Zmeny vo výške dávok od júla

Niekedy sa vraví – a to je asi častejšie – odvaha začať. Ale zostaňme pri
tej chuti. Podľa mňa je dôležitejšia. V
podnikaní.

Od 1. júla 2020 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 210,20 eur mesačne na
214,83 eur mesačne.

ho výzoru a rajčiny, ktoré určite nedozrievali v chladničkách a kamiónoch,
ale niekde v neďalekom skleníku, alebo
už aj na slnku.
Potešil som sa, štyri čísla od bránRoky som tam kupovával priesad- ky vznikla ponuka čerstvej zeleniny a
ky, nejaký ten substrát, občas postrek. ovocia. A nad tým a okolo toho dvaja
Tak, cestou z potravín. Tento rok sa mladí usmiati ľudia. S chuťou pustiť sa
o zákazníkov začal starať už aj jeden do nového projektu. V obci, kde doteraz
mladík, niekdy obsluhoval zákazníkov existoval iba monopol v tomto segmenúplne sám. Lenže – sezóna priesad je za te. Skúšajú podnikanie a ja im veľmi želám, aby sa rozbehli. Skúšajú totiž presnami a čo ďalej?
Nedávno sa objavil v ponuke me- ne to, na čo nie sme u nás na Slovensku
lón. S celkom dobrou cenou, ak porov- zvyknutí. Ponúkať kvalitu z regionálnej
návam veľké reťazce, ale s oveľa chut- produkcie na malom vidieckom trhu.
Jedného (a dúfam, že nielen) zánejšou farbou na reze. Netrvalo dlho
a zrazu chodím okolo krásne aranžo- kazníka už majú. No nebudem predsa
vanej čerstvej zeleniny. Tí starší z nás sadať do auta a nepôjdem do okresného
sa pamätajú, ako sme počas letných mesta do hypermarketu, keď môžem
dobrodružných ciest k Balatonu či ďa- v teplákoch vybehnúť na dve minúty
lej k Čiernemu moru obdivovali predaj o štyri domy vedľa a nakúpiť do práve
zeleniny a ovocia v Maďarsku. Krásne variacej sa polievky to, čo mi
vyložená, vyumývaná, v debničkách do nej ešte chýba.
Nájdime chuť, dobre,
priam na výstavu. No a toto sa zjavilo
mne pred očami toť cestou z miestneho aj tú odvahu a začnime.
obchodíku. A kol toho kmitajúci dvaja Vždy je to lepšie ako čakať
usmiati mladí ľudia. On mladík a ona, na lepšie časy a podpomladá žienka. „Terminál“ ešte nemá- ru.
Veľa
šťastia
me, znie odpoveď na možnosť platenia
kartou. Ale mali tri druhy zemiakov, vám v tom želá
mladú karotku, zeleninu veľmi chutné» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sociálna poisťovňa bude od júla 2020
väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku
vykonáva exekučné zrážky, poukazovať
vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100
percent životného minima.
Do 30. júna 2020 predstavuje životné
minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 210,20 eur mesačne. Základná výška
pre dôchodcu ako povinného je 100 percent životného minima, teda 210,20 eur
mesačne. Po zmene životného minima od
1. júla 2020 to bude viac - 214,83 eur mesačne. Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 percent
životného minima a od 1. júla 2020 sa
suma zvýši na 107,41 eur mesačne (predtým 105,10 eur mesačne). Osobitne je stanovené základné minimum, ktoré musí
dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z
dôchodku výživným na maloleté dieťa.
Zvýšenie životného minima môže
mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku.
Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako
minimum, ktoré musí dôchodcovi po
vykonaní zrážok zostať. Neznamená to
však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú
zrážky z dôchodku. O samotnej exekúcii

Výročia a udalosti
posledný železničný transport opustil Česko-Slovensko, čim sa
skončil odsun okupačných vojsk po 23 rokoch ich pobytu.

21. júna 1991

a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale
príslušný exekútor.
Predčasný starobný dôchodok
Jednou z viacerých podmienok vzniku
nároku na predčasný starobný dôchodok
je to, že výška predčasného starobného
dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje
1,2-násobok životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera
a predčasného starobného dôchodku z
II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2020 nárok na
predčasný starobný dôchodok vzniká od
257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je
to 252,30 eur).
Zmena od 1. januára 2021
Zmena výšky životného minima, ktorá nastane od 1. júla 2020, bude mať s
účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny
vplyv aj na výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica
minimálneho dôchodku, za 30 rokov
obdobia dôchodkového poistenia, sa
zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne
na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň
30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší
ako 360,40 eur mesačne.

» Zdroj: SP

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

99-0026-2

99-0027-1

0950 266 604
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služby, bývanie

SPIšsko
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

0918 973 129 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

33-0051

oblastné zastúpenie pre východný región

.
020
6. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

TOBI

STAVIAME VÁŠ SVET
STAVEBNÁ FIRMA

+MTWZWêVàVÄJWZ

U]ZÄZW^I\M[ÄZW^
Mzda od 5€ do 6€^êQ[\WUVIPWLQV]

8TI\ÐUM]Ja\W^IVQMWL^WLaKM[\W^VÌ
WJTMêMVQMVÄZILQMI^àXTI\a^êI[

34-0095

+421 915 777 999
___\WJQOZW]X[S
PZ][SI(\WJQOZW]X[S
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