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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
LAMINÁTOVÉ PODLAHY 7mm a 8mm / AC4

Zeleninárska 24,
Michalovce

NAKUPUJTE
ONLINE!
PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

KRTKOVANIE

� Prečistenie kanalizácií
� Monitorovanie kanalizácie
� Vývoz žumpy
� Prenájom mobilných WC

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

62-0004

62-0039

0907 129 169

e-mail: info@xamex.sk
tel. č.: +421 949 005 004
www.xamex.sk

87-0050

EXEKÚCIE � ZRUŠÍME

PLOŠNÁ

0908 580 291

VÝVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

0905 188 051

NONSTOP

87-0014

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Pochádzam z Michalovského regiónu

87-0008

PREPICHY
POD CESTY

NAJNIŽŠIE CENY!

www.cisteniekanalizacie.sk

INZERCIA
................................
0907 895 864

ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
ROZUMNÁ PÔŽIČKA
0907 924 947

62-0032

Firma

XAMEX s.r.o

87-0021

Týždenne do 29 620 domácností

www.minimax.sk
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma.
farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

Materiály:
HLINÍK, DREVO

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.
kde p

objednavky@montter.sk

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0012

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECH
STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

redakčné slovo / politická inzercia, domácnosť

2
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Koniec a začiatok
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Prelom rokov. Obdobie spomínania,
želaní, vyslovených i tých tajných.
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako
iba na prízemné sváry, za ktorými
je len a len túžba udržať si či získať
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charakter a ľudskosť.
Prichádzajú výnimočné Vianoce.
S výnimočným znamením na oblohe,
vo výnimočných okolnostiach, po výnimočnom roku. Nepatrí sa počas nich
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo
mne zostal obraz tých minulých a na
ňom svätý otec František, kráčajúci
prázdnym temným námestím Svätého
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlomený, odhodlaný. Napriek všetkému
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekundová sekvencia v televíznom spravodajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave
vypálilo navždy.
Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

 
 
     
    
   

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne,
radosť, pokoj, dobrú vôľu
nielen v túto svätú chvíľu
ale každučký deň v roku
nech Vám stojí popri boku.

33-0073

33-0086
32-0089

» Tomáš Drucker

lali v tomto období - “šťastné a veselé”,
potriasali si rukami a vyslovovali priania do nového roku, dúfajúc, že bude
lepší ako ten končiaci, alebo, minimálne, aspoň tak zlý a nie horší.
Pred niekoľkými dňami dohorela
tretia adventná svieca, budeme zapaľovať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Silvester bude iný.
Všetkým chorým a všetkým príbuzným chorých, všetkým, ktorým
tento rok osud vzal niekoho predčasne a kruto - myslím na vás! A všetkým
tým, ktorí o nič a nikoho
nateraz neprišli, za celú
redakciu do roka 2021
- nech to tak zostane aj
po celých nasledujúcich
365 dní.
Pekné sviatky a
dobrý rok po tom,
ktorý sa končí
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služby, domácnosť
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MAJST

OPRAVY A SERVIS

ER

MAJST

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
87-0009

0905 308 280

"POCTIVÉ MALIARSKE FARBY"
0917 339 484

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

www.majstermaliar.sk

62-0057

INTERIÉR - PENETRÁCIA STIEN - EXTERIÉR

ÚÈTOVNÍCTVO

www.slovaktual.sk

ARIAN, Námestie Slobody 1366/15, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

87-0018

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
STROMOV 0905 161 243

85_0041

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

34-0045-14

michalovsko

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

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

Hygienické pokyny pre organizovanie
bohoslužieb v nastávajúcom období
V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví
pôsobiacich v Slovenskej republike
vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre
cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb
a ďalších podujatiach.

doma, kde môžu sledovať prenos liturgie
cez rádio, televíziu, prípadne internet.
Veľmi dôležitá je správna a neustála
katechéza, čo sa týka rozdávania svätého prijímania do rúk. Treba opakovane,
najlepšie pri každej bohoslužbe pred
svätým prijímaním pripomínať nevyhnutnosť zachovania náležitej úcty a
správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré
Opatrenia sa odvíjajú od toho, do je teraz dovolené na základe rozhodnuktorej z troch definovaných kategórií tia slovenských biskupov. Veriacich trecirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. ba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne
„Semafor“ s farebnými kategóriami pred prijatím, keď už sú na rade, potom
a podrobnými pokynmi pre poskyto- položili pred seba jednu ruku na druhú,
vanie duchovnej služby počas 2. vlny prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchpandémie Covid-19, ako aj aktualizo- nej ruky, následne si druhou rukou pred
vanú tabuľku kategórií podľa okresov rozdávateľom sväté prijímanie vložili do
možno nájsť na tomto linku:
úst, znovu založili rúško a až potom sa
https://www.tkkbs.sk/semafor
vrátili na svoje miesto. Kto v individuálČo sa týka počtu osôb pri bohosluž- nom prípade z vážneho dôvodu nemôže
bách, pre kostoly v žltej a červenej zóne prijímať do rúk, nech príde celkom na
platí pravidlo zachovania odstupov záver radu prijímajúcich a rozdávateľ
medzi veriacimi na spôsob „šachovni- nech mu podá Eucharistiu do úst - a náce“ - tak pri sedení ako aj pri státí - sa- sledne si dezinfikuje ruky.
mozrejme, s výnimkou členov tej istej
domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej
vlne koronavírusu.
Veriacich, ktorí patria do rizikových
skupín opísaných v semafore, a samozrejme tých, ktorí pociťujú príznaky
ochorenia, treba vhodným spôsobom
uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú
viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej
» Zdroj: TK KBS
bohoslužbe a je potrebné, aby zostali

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie

66-0006-1

ORECH
MATNÝ

Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor

EXEKÚTORSKÝ ÚRAD Banská Bystrica so sídlom Horná 23, PSČ 974 01
tel.: 048/471 73 73, e-mail: jozef.deak@ske.sk, web stránka: www.deakbb.sk

DRAŽBA
DVOJGARÁŽ S KRYTOU
TERASOU, WELLNESS
A VEĽKÝM POZEMKOM 1690 m�
obec: Luhyňa, okres: Trebišov
Termín dražby:
Najnižšie podanie:
Dražobná zábezpeka:
Termín obhliadky:

12.01.2021 o 13.30 hod.
33.700,00 EUR
16.850,00 EUR
29.12.2020 o 11,00 hod.

Obhliadka dražených nehnuteľností sa uskutoční po telefonickom dohovore
so zamestnancom súdneho exekútora minimálne jeden deň vopred.
Bližšie informácie na čísle: 0905 584 525

87-0076

ČEREŠŇA
MATNÁ

VYLIEVAME POTERY
Konštrukčne riešený poter, pre podlahové kúrenie

SAMONIVELIZAČNÝ ,
LIATY ANHYDRITOVÝ
(sadrový poter)

Otvorenie pórov poteru prebrúsením

0908 487 626
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www.vylievamepotery.sk
poterponuka@gmail.com

34-0112

DUB
MATNÝ

spravodajstvo / služby
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Supercena

Kapor

• pitvaný

cena za 100 g

Supercena
cena za 100 g

CHLADENÉ

• podkovičky
• chladené

ìÒúǱà¤ƌƒıƌƍı¤àƍƏıƌƍı

0

49

0

69

Kapor

ìÒúǱà¤ƍƌıƌƍı¤àƍƏıƌƍı

4

Označenie MSC zaručuje využitie rybárskych metód,
pri ktorých sa dbá na trvalo udržateľný rybolov
a sú šetrné k životnému prostrediu.

CHLADENÉ

Supercena
cena za 100 g

ìÒúǱà¤ƍƌıƌƍı¤àƍƏıƌƍı

1

19

Losos divý
• voľne lovený

ƔƑĮƌƌƍĮƌƔƏİƏĮƍƋƋ¸

-20%
3.49

Kávové
kapsuly

V PONUKE:

• rôzne
druhy

TRAMÍN
ČERVENÝ
RULANDSKÉ
ŠEDÉ

2

79

(100 g = 2,91/
2,49/1,44/1,40)

CHARDONNAY

ũìÒàóÏ Ï

VELTLÍN
ZELENÝ
RIZLING
RÝNSKY

30/33/38 %
alkoholu

SAUVIGNON
FRANKOVKA
MODRÁ
CABERNET
SAUVIGNON

2.49

VÀĊÙÀ
Tibava
víno

1

79
(1 l = 2-39)

cena za 1 kg

-45%

9.99

7

99

3.99

CHLADENÉ

(1 l = 11,41)

; À

Demänovka

• s drobmi

• rôzne druhy

2

19

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƌıƌƍı¤àƍƒıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0085

-28%

-20%

ìÒúǱà¤ƌƒıƌƍı¤àƍƏıƌƍı

0,75 l

0,7 l

právnik radí / domácnosť, služby

michalovsko

5
OD PONDELKA
21. DECEMBRA

Camembert
ƌƍƋ¸

-27%
0.95

0

69

kg

-44%

(100 g = 0,58)

2.49

1

39

2,5 l

¨ïĊ¨Ù©ÌÒÏ
Evelina

Supercena
0,7 l

kus

5

99

2.49

1

49

2,5 l

0

ìÒúǱà¤ƌƒıƌƍı¤àƍƒıƌƍı

-40%

(1 l = 8,56)

38 %
alkoholu

Premium
Vodka

Ananás

• rôzne druhy

ƍƐƋ¸

-34%

79

2.29

(1 l = 0,32)

V¨ìóÀĮCÀïǯÙ¤Į
7 UP

1

49

CHLADENÉ

Bryndza v dyhe

(1 kg = 5,96)

0,55 l

-36%

ƍÏ¸Ò¨ÙÀ¨

-46%
• var�ý typ A
• neskoré

1.39

0

75
(1 kg = 0,38)

ìÒúǱà¤ƌƒıƌƍı¤àƍƒıƌƍı

Konzumné
zemiaky
šalátové

15 kusov

0.69

0

44

1

29

(1 l = 0,80)

&ØïǯÙÿó

tÌÀŐCő

• svetlé výčapné pivo

żƌÏÿóŭƋİƋƔŽ
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33-0085

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƌıƌƍı¤àƍƒıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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zdravie, spravodajstvo
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Život a smrť

Minimálny dôchodok od roku 2021

Pred rokom nám zomrel malý Jožko.
Bol chorý a dožíval svoj život v komunite chudobných. Nemal nikoho.
Išiel som mu vybaviť úmrtný list.
Pani to robila na trikrát. Veľa údajov
a papiera - vzdelanie, rodinný stav,
bydlisko, narodenie - a smrť.

Od 1. januára 2021 sa suma minimálneho dôchodku nemení a bude
určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Vyplýva to z novely
zákona o sociálnom poistení, ktorú
Národná rada Slovenskej republiky
schválila 26. novembra 2020.

kych. Niektorí nikoho nemajú.
Po smrti mnohí nariekajú nad tými,
čo zomreli. Počas života však na nich
nemali čas. Po smrti sa o ľuďoch hovorí,
akí boli dobrí, ale predtým na nich často
dobré slovo druhí nemali. Nevieme zabrániť smrti. Môžeme však zmeniť veľa
vecí počas života. Hovorí sa, že mnohí
Pani sa pomýlila v mieste úmrtia. svätí nezačali dobre, ale dobre skončili.
Tak ešte raz. Neviem, načo je toľko Máme teda šancu aj my. Môžeme poúdajov. Možno to ide niekam ďalej, na máhať druhým ľuďom, kým sú nažive a
druhý svet. Jožkovi to už bolo jedno. Ne- ušetriť si dojemné reči po ich pohrebe.
Bol som pred pár rokmi na pohrebe
chal som tam jeho občiansky a zobral
som úmrtný list. „A vy ste mu čo?“ Pýta Antonia Srholca. Bola to oslava života
sa ma pani na matrike. Nič. Tak napíšem na tejto zemi a narodenia sa pre život
- spolubývajúci. Napíšte. Jožko mi „tam nový. Podobne som sa cítil aj na pohhore“ bude možno pomáhať.
rebe malej dcérky môjho priateľa, ktoKoľko sa človek natrápi kým zomrie, rá predbehla svojich rodičov do neba.
myslím si niekedy keď vidím chlapcov v Život je možno ťažší ako smrť, pretože
Dobrom pastierovi a ich osudy. Zomrieť závisí od nás. Pred týždňom som poje ťažké, ale ešte ťažšie je niekedy žiť. chovával svojho otca.
Chlapík dostal fľašku a za hodinu sa stal Prežil krásny život
konateľom niekoľkých firiem. Tie milió- a dostal milosrdnú
ny eur sa nedajú za jeden ľudský život smrť. Smrť je sessplatiť. Viacerých vyhodili manželky a trou života a bránou
deti na ulicu. Asi vedeli prečo, ale život k večnosti. Žime tak,
na ulici nie je nič moc. Ďalších sprevá- aby sme boli pridzajú v živote démoni alkohol, drogy pravení na
alebo hazardne hry. Ťažký je život aj pre stretnutie s
mnohých starých ľudí. Sú osamelí a bez ňou.
peňazí. Čakajú na smrť a svojich blíz» Ján Košturiak

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih,
aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje,
nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.

Zo schváleného znenia zákona vyplýva, že suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako
suma minimálneho dôchodku v roku
2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po
valorizácii od 1. januára 2021 bude nižší ako zákonom stanovený minimálny
dôchodok, bude teda z dôvodu „zakonzervovania minimálneho dôchodku“
poberať minimálny dôchodok naďalej
v nezmennej sume.
Od 1. januára 2021 ďalej nová zákonná úprava umožňuje na určenie
sumy minimálneho dôchodku hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového
poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované. To znamená, že na minimálne
dôchodky priznané po 31. decembri
2020 sa bude hodnotiť obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára
1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný
mzdový bod najmenej v hodnote 0,241,
teda ročný príjem bol najmenej 24,1 %
priemernej mzdy), v cudzine (započítajú sa všetky dni dôchodkového po-
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istenia),v kalendárnom roku, v ktorom
boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol
priznaný dôchodok pred 1. januárom
2004, od vzniku nároku na invalidný
dôchodok do dovŕšenia dôchodkového
veku.
Podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia za obdobie dôchodkového poistenia získané
pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia
spĺňať tí poberatelia, ktorým sa minimálny dôchodok bude vyplácať 31. decembra 2020. Uvedené znamená, že sa
im bude hodnotiť naďalej celé obdobie
dôchodkového poistenia získané pred
1. januárom 2021 a v prípade získania
obdobia dôchodkového poistenia po
31. decembri 2020, už len kvalifikované
obdobie dôchodkového poistenia.
Sociálna poisťovňa tiež stanovila
dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ktorá
je 14,2107 eur.
Dôchodková hodnota je jednou
zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na
výpočet dôchodkovej dávky sa použije
aktuálna dôchodková hodnota platná
v kalendárnom roku, v ktorom vznikol
nárok na jej výplatu. Ak teda nárok
na dôchodkovú dávku vznikne v roku
2021, použije sa dôchodková hodnota
14,2107 eur.

» Zdroj: SP

riadková inzercia / práca

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

Prijmeme šikovných pracovníkov na pozície
pri výrobe chladičov.

3INZERCIA
týždne sa pracuje a týždeň voľno

Marianna Sovjaková 0907 895 864

OBSLUHA VZV

VÁM

COVID
TEST

HLUK /ČR
- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene ﬁrmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

práca od januára 2021 Olomouc

Druh pracovného pomeru: TPP
Mzdové podmienky: od 26 000-30 000 Kč

KONTAKT

Čo Vám môžeme ponúknuť:
práca v stabilnej a medzinárodnej silnej strojárskej
spoločnosti I príspevok na obed v závodnej jedálni
pravidelné ZÁLOHY I ubytovanie ZDARMA /slušné/,
ubytovanie aj v domoch I veľmi prepracovaný systém
zaškolenia I starostlivosť koordinátora

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

PONUKA PRÁCE

OPERÁTOR FINÁLNEJ MONTÁŽE,
KONTROLÓR KVALITY,
SKLADNÍK/ VZV,
ZVÁRAČ C02/ ZÁMOČNÍK

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
TURNUSOVÁ
PRÁCA:
reg. MKSR
EV 3676/09

7

+421 908 914 180

85_0876

michalovsko

Výkon práce Olomouc.
Príchod do Čiech 3.1.2021, práca od 4.1.2021.
Ak Vám nevyhovuje termín dohodneme iný.
V prípade záujmu volajte, prípadne zašlite životopis.
Telefon: +421

DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište

948259552
61_0306

E-mail: info@tonix.cz

85_0857

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec
Sobrance
Michalovce
Trebišov

5

S

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

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Východné Slovensko

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
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Najčítanejšie regionálne noviny

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY

2100 EUR/mesačne Brutto

- ubytovanie zabezpečené

+420 603 450 207
+420 702 193 121

85_0823

88-0106

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

STAJAN Slovakia prijme:
������������������
(850€ - 1000€/mesiac)

www.
ww
www.hotbuilding.sk
w.ho
h tbuilding.
g sk

��������������������������������������������

Prijmeme pracovníkov
na p
na
oozzíc
ície:
iee:
pozície:

�����������������

(850€ - 1100€/mesiac)
����������������������������������������������

�����������������

(1250€ - 1350€/mesiac)
�����������������������������
���������������������������������

�������������������
����������������������������������
���������0918 493 960
mail: ����������������������

85_0873

������������������
��������������������

61_0288

78 120 0229

2600 EUR/mesačne Brutto

HRADEC KRÁLOVE

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA
ZÁMOČNÍK
MZDA:
2000€/ MES. + PRÉMIE
KOVOVÝROBA
0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

SKLADNÍK
K (Nemecko)

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

PRIJMEME

VÁM

COVID
TEST

85_0818

PONUKY PRÁCE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MI20-51 strana-
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