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SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

79-250

PEKNÁ STRECHA
NÁTERY STRIECH
VO VÝŠKACH
VÝMENA STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631

Týždenne do 32 750 domácností

61_0066

79-276
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INZERCIA

PREDAJ
PALIVOVÉHO
DREVA

ŠUMNÁ
STRECHA

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

MICHAL

0908 337 893

MKAUTO.SK

0914 70 70 44

Kontakt: 0905 234 929
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79-0003

ODŤAHOVKA SNV

79-169

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA

61_0087

ODŤAHOVKA
NONSTOP SNV

0905 719 139
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V čakárni
U lekára, na poliklinike. Chodím v
poslednom čase často. Našťastie nie
so sebou, ale ako “asistent”, sprievod dôchodkyne na vozíku.
V súčasnosti mimoriadne ohrozeného človečenského druhu. Nechodí
tam ani ona, ani ja s radosťou, pre “spoločenské rozptýlenie”, ako sa to často o
dôchodcoch trápnovtipne zvykne vravieť. Chodí tam pre vek a pre choroby,
medzi nimi aj onkologické a diabetologické, v kombinácii s kardiatickými.
Teda, zjavne asi závažné. V kombinácii
s pandémiou je presun takejto osoby na
verejnosti mimoriadnym ohrozením jej
ani nie zdravia, ale života.
V čakárni sedí aj tridsiatnička, s
rúškom pod bradou. Hoci - každý, kto
vie čítať a počúvať vie, že do uzavretých
priestorov s nutným pohybom verejnosti sa vstupuje s riadne nasadeným
krytom tváre.
Pán, asi vo veku 50 ju upozorní,
“prosím, nasaďte si to rúško riadne.”
Arogantná odpoveď prichádza vzápätí
- gesto ťukania si na čelo. A tiež v podobe toho, že pravidlá dotyčná ignoruje
ďalej. Pán sa nevzdáva, svoju žiadosť
zopakuje dôraznejšie (obdivujem a súhlasím). Opäť odpoveď v podobe zaťu-

F R É ZO VA N I E a
9 / 2 n . 2 VA N I E

kania na čelo. Zjavne tak inteligentná,
ako odmietačka pravidiel. Alebo nariadení. Alebo empatie a ohľaduplnosti vyberte si.
To však už vidí sestrička z ambulancie.”Vážená nasaďte si rúško”! Žiada sestrička osobu v plnej čakárni. Tá
však nič. Tak sestrička volá ochranku
budovy. So slovami - “vráťte sa, až keď
budete dodržiavať pravidlá, inak nemáte nárok na ošetrenie a budete opätovne vykázaná z polikliniky.”
Klobúk dolu. Zrazu sestričke ďakovali všetci prítomní. Keby si tak so všetkými nespratníkmi raz navždy dokázala poradiť naša spoločnosť! Kiež by ich
nejaké “ochranky” vyviedli zo spoločenstva civilizácie. Ak to nespravíme,
tak si musíme verejne priznať, že anarchia zvíťazila nad demokraciou a to
je začiatok rozkladu celého právneho
systému. Alebo vie niekto o
nejakých zákonných normách, ktoré je dovolené a
tolerované nedodržiavať?
Mimochodom, to ťukanie na čelo - znelo to
naozaj veľmi duto.
S pozdravom

.20¥12V

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézRYDQLHDYOR{kovanie
komínov
> strojRYÁĆLstenie
zadechtovaných
komínov
> fasádne komíny
!ĆLstenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

.ontaktujte nás v pracovných dČRFh
od 7,00 hod do 17,00 hod

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹15
0905 279 418, Michal HudáĆ

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
spustenie lode President Masaryk, najväčšej československej bojovej lode, na hladinu Dunaja

19. október 1930

79-246

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.
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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
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
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

79-275

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

5 6 4 7
7
6

U

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

99-0014-1

2
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AUTO - MOTO, bývanie

79-273
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RENOVÁCIA VANÍ
SMALTOM
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99-0023-1

lištovanie a utes. vaní
iné opravy (voda, odpad)
zapojenie práčky
priamo na odpad
79-272

SPIšsko

SPRAVODAJSTVO / služby, bývanie

Chcete dotácie na “zelenú naftu”?
Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila druhú výzvu
na predkladanie žiadostí v rámci
opatrenia „Zelená nafta 2020“ s cieľom dočerpania všetkých alokovaných finančných prostriedkov na
túto štátnu pomoc.
Chovatelia hospodárskych zvierat a
pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby tak môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur.
V rámci prvej výzvy, ktorá bola
uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247 žiadostí v celkovej výške
takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na
nedočerpanie alokovaných finančných
prostriedkov na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci
vo forme úľav na environmentálnych
daniach „Zelená nafta“, dnes vypísala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu
na predkladanie žiadostí. Žiadosti je
možné predkladať do 13. októbra 2020.
Výzva je určená pre oprávnených žiadateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci
termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.
Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci v rámci opatrenia „Zelená nafta“
sa predkladá prostredníctvom systému ITMS2014+, ktorý je dostupný na
webovom sídle http://itms2014.sk/.
Tento elektronický proces odbremení
žiadateľov od administratívy, znižuje
chybovosť pri žiadostiach a zároveň
urýchľuje procesy spracovania žiados-

tí. V prípade Zelenej nafty tak žiadatelia nemusia podávať množstvo tlačív,
ktoré si PPA overí priamo zo štátnych
databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude
priamo čerpať stavy hospodárskych
zvierat a podporované plodiny zasa
z Integrovaného administratívneho a
kontrolného systému (IACS). Všetky informácie o žiadostiach na „Zelenú naftu 2020“ sú zverejnené na webstránke
PPA https://bit.ly/36EOaW3.
„Zelená nafta“ je systémová štátna
podpora v agrosektore, ktorú štát spustil v roku 2019. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky. Oprávnení žiadatelia môžu z tohto opatrenia
získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej
výroby.
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Múzea a galérie otvorené,
živá kultúra online
Ústredný krízový štáb prijal prísnej- stvu kultúry poskytovať finančnú pošie opatrenia pre rýchlo sa zhoršu- moc formou dotácií nový zákon, ktorý
je aktuálne v parlamente.
júcu pandemickú situáciu.
Pri nových opatrenia MK SR presa„Bohužiaľ, pokiaľ nebudeme mať k dilo, že umelecké súbory môžu aj počas
dispozícii vakcínu, tak len obmedzenie zákazu hromadných podujatí skúšať a
cestovania, mobility a spoločenských prinášať divákom predstavenia online.
Múzeá, galérie a knižnice podliekontaktov účinne zníži šírenie ochorenia COVID-19,“ uviedla ministerka kul- hajú opatreniam ako prevádzky - na 15
túry Natália Milanová s tým, že podľa metrov štvorcových jeden návštevník.
Výnimku z nosenia rúška majú
Úradu verejného zdravotníctva sa COVID-19 šíri z regiónu do regiónu a v os- umelci a účinkujúci pri produkcii hratatných dňoch zasiahol športové kluby, ných a dokumentárnych filmov.
umelecké súbory, školy, či pracoviská.
Povinnosť nosiť rúško sa nevzťa„Avšak každý z nás môže pomôcť huje ani na tlmočníkov posunkového
- obmedzením cestovania, mobility a jazyka.
spoločenských kontaktov, čo je aj cieBuďme rozumní a solidárni. Krízu
ľom aktuálnych opatrení. Preto spolu sa nám podarí prekonať len spoločne.
s organizáciami v kultúrnom a kreaObmedzenia mobility začali platiť
tívnom priemysle preukazujeme spo- od štvrtka 15.10. 2020, dokiaľ sedemlupatričnosť v týchto ťažkých časoch,“ dňový kĺzavý medián nových prípadov
dodala ministerka Milanová.
neklesne pod 500.
Už v novembri umožní minister-

» red

» red

STROJOVÉ
POTERY

TESNENIE NA K$äDÉ OKNO
NASTAVENIE A PREMAZANIE

0948 300 988

PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ

61-0261

4

ODBORN26ġ$52=801e&(1<

Viac info a objednávky:


SERVIS OKIEN

www.oknorenova.sk

Ďalej ponúkame

t;BTkFOJFCBMkónov

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

ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

A
CI
N OST

I

OJ

K

0950 276 839

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392
99-0148

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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

GARAN

SPO

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

BIO meranie celého tela

4

Výživová poradňa

Čínska medicína MING

99-0006-24

3DYRO-XãþiN
Hrabušice 32

99-0002-1

NA OBHLIADKE ZISTÍM AKÉ TESNENIE POTREBUJETE

SPIšsko

bývanie, DOMÁCNOSŤ

5

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 71
79-257

9 139

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu

75-34

Všetko pre kancelárie, sklady a dielne
nájdete na ajprodukty.sk
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OD PONDELKA 19. 10.
u ás s emuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
C H L AD E N É

C H L AD
AD E N É

cena za 1 kg

-18

cena za 1 kg

-31%

%

6.50

Brav ové karé
• bez kosti, plátky

5

30

2.19

1

49

Kur a

5 kg balenie

1

79

varný typ B – prílohové

(1 kg = 0,36)

300 g

700 g

-35%

-30%

1.99

4.29

2

99

Brav ové
mäso v skle

(1 kg = 4,27)

1

29
(1 kg = 4,30)

kg

-41%

kg

-50%

1.29

1.79*

0

75

Banány

Mandarínky
Satsumas

0

89

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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SPIšsko

7
OD PONDELKA
19. OKTÓBRA

100 g

-40%
Tavený syr
• v �rievku

500 g

-28%
3.49

Mascarone
• 41 % tuku

2

49

0.99

0

59

40 %
alkoholu

(1 kg = 4,98)

3 x 105 g = 315 g

-21%

0,7 l

2

49

0

59

(1 kg = 7,90)

(1 l = 1,18)

Gambrnus
• svetlý ležak

1,5 l

1,5 l

-34%

1.29

0

69

Vinea

(1 l = 0,46)

• rôze druhy

platí od 22. 10.

-46%

0.44

0

29
(1 l = 0,19)

Minerálna voda
• rôze druhy

6.69

5

29
(1 l = 7,56)

Spišiacka borovi�ka

0,75 l

-30%

Supercena

3.99

2

79

1 kg

(1 l = 3,72)

Lavazza

Prosecco

• rôze
druhy

• v pouke aj Prosecco
Spumate 0,75 l za 3,99 €

9

99

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 6. 10. 2020.
... a moho �alšch výrobkov a www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 19. 10. do 25. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Parenica údená

0,5 l

-20%
platí od 22. 10.

Supercena

3.19

FARMÁRI / SLUŽBY, BÝVANIE

Chcete si
podať
inzerát?

01 AUTO-MOTO / predaj

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM SIMSON,PIONIER aj
diely. 0949505827
»Kúpim Jawa-CZ 250, 350,
500 aj diely 0905 450 533

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim jelenie parožie za najlepšiu cenu!
0944132200
»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE
0905350531

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
»Predám stan pre 3 osoby
pomarančový plus 2 nafukovačky plus 1 spacák, cena
dohodou. Tel. 0910264229

14 RôZNE / iné
»Kúpim doma tkané plátno
hrubé vrecia šatky sukne
kroje maľované truhlice
striebro obrazy a iné starožitnosti 0909117320

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Keď si bol pred mesiacom
v Poprade Kauflande ozvi
sa 0944088820
»Tmavovlasý vysoký 44 ročný muž s dobrým výzorom,
by rád spoznal štíhlu ženu
na nezáväzné stretnutia.
SNV, LE, PP 0908 668 783

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.

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

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
Otvorené:
Po-Pia: 9-17

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

KLAMPIARS T VO
KL P

0905 923 625 | www.tulis.sk

s.r.o.

V našej radakcii si môžete
podať inzerciu do celej siete
regionálnych novín
KOŽ BYT

0905 719 139

spol. s r.o.

vykúpi
hov dzie
kože

0918 593 240
vykup-kozi.sk
Po dohode,
aj prídeme

Prasacia amnestia
Slovenským chovom ošípaných hrozí smrteľné nebezpečenstvo od nedisciplinovaných chovateľov. Ide o
tých, ktorí si nesplnili povinnosť a
svoje chovy nezaregistrovali.

hodnotené ako hazardovanie s potravinovou bezpečnosťou Slovenska.“
Celý postup registrácie nájde
vlastník na web stránke Plemenárskych služieb, kde si treba stiahnuť
tlačivo, vytlačiť, vyplniť, dať si ho poTo znemožňuje kontrolovať, či tvrdiť na Regionálnej veterinárnej a pourobili všetky opatrenia pred šírením travinovej správe a potvrdené poslať na
vírusovej nákazy afrického moru oší- Centrálnu evidenciu hospodárskych
paných (AMO). Slovenská republika zvierat v Žiline: https://www.pssr.sk/
sa s AMO pasuje už od júla 2019. K index.php/sk/cehz-ako-zaregistrovatdnešnému dňu evidujeme 298 pozitív- -farmu-a-zvierata/
nych prípadov u diviakov a 28 prípadov
Ak sa majitelia chovov zaregistrujú,
v chovoch domácich ošípaných v okre- nebudú sa voči nim uplatňovať žiadne
se Trebišov, Michalovce, Košice-mesto, sankcie. Štátna veterinárna a potraviKošice-okolie, Rožňava, Rimavská nová správa SR dnes posiela list všetSobota a Vranov nad Topľou. Na Slo- kým starostom na Slovensku, v ktorom
vensku chováme viac ako pol milióna ich vyzýva, aby informovali občanov.
ošípaných na 7 100 farmách. Z toho
360.000 kusov sa nachádza na 26 veľkých farmách. A práve tieto musí krajina ochrániť. Inak sa zníži sebestačnosť
SR v bravčovom mäse, ktorá je teraz na
úrovni len 37 percent.
V súvislosti s prasacou amnestiou
minister Ján Mičovský zdôraznil:
„Bezpodmienečne žiadam chovateľov
ošípaných, aby využili prasaciu amnestiu a najneskôr do 23. októbra 2020
bezplatne zaregistrovali svoje chovy.
Ak tak neurobia, ich správanie bude
» red
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»KPREDÁM 2 PRÍVESNÉ VOZÍKY SPORT JACHT.
0949117344

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
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Občianska
riadková
inzercia
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FINANCIE

SPIšsko

9

0 % ÚROK ROČNE
Požičajte si 2 000 EUR, vrátite nám 2 000 EUR.
Parádna pôžička bez úrokov, poplatkov a skrytých podmienok vás nezaťaží.
Viac informácií o podmienkach parádnej pôžičky s úrokom 0 % ročne a Raiffeisen pôžičky
s odmenou získate v pobočke alebo na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-00123

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

NA PÔŽIČK Y A Ž DO 2 0 0 0 EUR

RB_pozicka_jesen_207x277_1020.indd 1

13/10/2020 15:06
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SLUŽBY
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33-0073
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kultúra / služby, zamestnanie

SPIšsko

11

Formulár pre kultúru a kreatívny
priemysel je zverejnený
Ministerstvo kultúry zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie
ekonomických dopadov pandémie
COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
Záujemcovia ho nájdu na webovom
sídle ministerstva pod odkazom Formulár.
Na základe formulára získa Ministerstvo kultúry SR (MK SR) reálne dáta
o finančných stratách v jednotlivých
oblastiach nezávislej kultúry a aj o počte ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle. Tieto informácie budú
dôležité na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému
ministerstva kultúry. Dodanie údajov
pomôže zároveň zistiť štruktúru pracovníkov a pracovníčok v kultúrnom
a kreatívnom priemysle. Ministerstvo
kultúry preto vyzýva všetkých, aby formulár vyplnili do 19. októbra.
Finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia
COVID-19, umožní MK SR poskytovať
nový zákon o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti MK SR. Návrh zákona tento
týždeň schválila vláda a po schválení v

Národnej rade SR by mal nadobudnúť
účinnosť od 1. novembra tohto roka.
Prípadné otázky k formuláru treba
adresovať na: formular@culture.gov.
sk, alebo na telefonickú informačnú
linku +421 2 20482 350, ktorá bude k
dispozícii počas pracovných dní od 12.
októbra od 19. októbra od 9:00 do 16:00.
Sprievodné video k spusteniu formulára nájdete na FB stránke ministerstva
kultúry.
Formulár je uvedený na webovej
stránke MK SR.

» red

PRACUJ
U NÁS v ČR
MZDA OD 850 €
DO 1300€

0918 623 064

85_0692
FSAFF

Bezplatná infolinka
0800 500 091

87-0013

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ

Výročia a udalosti
Komunistická strana Maďarska vyhlásila Maďarskú republiku a
vzdala sa vedúcej úlohy v štáte.

23. októbra 1989
Sprostredkovanie opatrovateľskej

(Ȅ5̞"ß)1 prijme

ͽà,-ß/ǳ1,/,3à3ș/, 6à

práce v Rakúsku už 15 rokov

www.hilfe-in-wuerde.at
office@hilfe-in-wuerde.at
0908 868 643 | +43 699 190 48 723 | +43 7672 722 51 12

12€ - 15€

Pracuj v Hradci Králové

ààELAFKLSiàWJBKVààO>KKià àABKKià àKLȵKi
ààELAFKLSiàWJBKVàO>KKià àKLȵKi
àAIELAL?ȚàMOȚ@>
àQȢȇABKKiàWȚILEV
àSȢMI>QVàK>ȵ>P
àR?VQLS>KFBà
àààW>?BWMBȵBKi

Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

944 995 400

85_0707

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

0800 500 091 +420 730 893 338
-LAJFBKHLRàGBàRHLKȵBKiàJFKFJȚIKBàRȵɰLSPHiàSWABI>KFB
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20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

TTT HLKPQORHQBO PH

OPERÁTOR VÝROBY

BRUTTO NA HODINU

+421

",à,01/36à̜*2ȅ& àȅß+6 à-ǳ/6̝

11
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2?VQLS>KFBà7"/*à̜ààIrȇHLSiàFW?Và̝
)MLR?IR 0918
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CIA
R
E
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N
I 719 139
0905

493 960

FABIQ>DJ>FI @LJ

85_0727 I 61- 0262

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA A ROZRÁBKA
V NEMECKU

ančnú istotu, kontaktujte nás

66-0072-2

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu a

politická inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

���TO, RÝCHL���������������

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

34-0128

SK.ABAINNOVATOR.COM

Kritériá
pre spoluprácu :

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0107
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