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PRÁCA PRIAMO
V ROŽŇAVE PRE
ZVÁRAČOV A

TRVALÝÝ PRACOVNÝÝ POMERR /

Ponúkaná mzda:
- Na TPP bez skúseností / absolvent od

690 € brutto+ 80 € variabilná zložka
- Na živnosť od 6,50 do 9,50 € /hod podľa

skúseností a praxe

Kontakt:
CMF Slovakia, s.r.o.
Gemerská 585
Rožňava – časť Bak
+421 58 488 0811
personal@cmf.eu
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Zvládneme to? Vydržíme? Poddá sa 
tá nákaza skôr ako my? Takéto, ale-
bo, verím, že im veľmi podobné otáz-
ky sa preháňali na začiatku roka v 
hlavách mnohých z nás.

Viem, určite nie všetkých. Po-
daktorí mali a stále majú vo svojich vnú-
torných svetoch pre nich obvyklé myš-
lienky, závisť, nenávisť, vypisovanie 
ohováraní. Ono by to asi inak ani nešlo. 
Aj takí musia byť. Medzi veľkými musia 
byť aj maličkí. A určite medzi tými, ktorí 
vás na chodbe, vo vchode či na chodní-
ku pozdravia s milým úsmevom, sú aj 
takí, ktorí vás pred chvíľou ohovorili, 
poslali na vás anonym, alebo vám as-
poň oškreli na parkovisku auto.

Ľudia sú proste už raz takí. Z nie cel-
kom známych príčin v ich vnútri zvíťa-
zila závisť, nenávisť a potreba pomsty.

Stojí za to v týchto prvých dňoch 
roka myslieť na úplne iných ľudí. Po-
ďakovať sa tým, ktorí boli cez sviatky v 
službe a držali vo svojich dlaniach ruky 
našich blízkych. Poďakovať sa všetkým, 

bez nasadenia ktorých by boli štatistiky 
úplne katastrofálne. “Mal som najkraj-
šie Vianoce vo svojom živote” - napísal 
mi dospelý človek, ktorý mal prvý raz 
kapustnicu, klobásku, šalát, banán a 
oriešky. Verím a dúfam, že medzi nami 
sú desaťtisíce takých, ktorí iným pomá-
hajú, bez toho, aby sa o nich vedelo, 
posielajú balíčky, starajú sa, všímajú si.

Verím a dúfam, že stále je medzi 
nami oveľa viac múdreho dobra ako 
hlúpeho zla. A dúfam, že rok 2021 rozšíri 
rady tých dobrákov. Zlo tu vždy bolo, je 
a bude. Niektorí nešťastníci v jeho šírení 
cítia svoje uspokojenie. Treba ich poľu-
tovať. A dobru zas pomôcť 
dorásť do dospelosti.

Milí čitatelia, za celé 
vydavateľstvo si vám 
dovoľujem želať zdravie 
a čo najviac stretnutí s 
dobrom. To ostatné 
je nepodstatné, 
okrajové. Všetko 
dobré!

Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

9.január 1995   
Valerij Vladimirovič Poľakov prežil 366. deň vo vesmíre na stanici 
Mir, čím prekonal vtedajší rekord

Výročia a udalosti 10.január 1904    
Japonsko vyhlásilo vojnu Rusku po predchádzajúcom útoku japonských 
torpédových člnov na ruskú eskadru v prístave Port Arthur

Výročia a udalosti
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1Šafárikova 33

048 01 Rožňava
mobil:  0907 660 214
e-mail: arpad.icso@gmail.com

ICSÓ ÁRPÁD

PLYN  KÚRENIE
PODLAHOVÉ KÚRENIE

PLASTOVÉ, MEDENÉ, KOVOVÉ ROZVODY
STAVEBNE PRÁCE ∙ PREDAJ A MONTÁŽ KOTLOV NA ÚK  

MONTÁŽ ∙ OPRAVA ∙ REKONŠTRUKCIE

VODA
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Moldava nad Bodvou

KOŠICE
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

 

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ladislav Juhász  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca
Rožòava

Rimavská
Sobota

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (28.710 domácností)

Ľudia hovoria, že by chceli, aby bol rok 
2021 lepší ako 2020. Lenže my neroz-
hodujeme o tom, kedy sa narodíme, 
zomrieme a v akej dobe budeme žiť. 

Mnohé generácie ľudí prežívali v mi-
nulosti kruté vojny, prírodné katastrofy, 
mor, choleru a iné pandémie. Museli sa na-
učiť žiť v takých podmienkach, aké doba 
priniesla. Áno, môžeme byť proaktívni a 
meniť svet okolo seba, ale mnohé trans-
formačné zmeny sú silnejšie, ako aktivity 
jednotlivcov a skupín. Rok 2020 nám pri-
niesol skúšky. Niektorí preukázali svoju 
kreativitu, schopnosť inovovať a podnikať 
v nových podmienkach, empatiu, spolu-
prácu a statočnosť. Iní zase sebectvo, ne-
schopnosť prispôsobiť sa a negativizmus. 
Neviem, aký bude nový rok, ale prijmime 
ho a tešme sa z každého dňa. Môj učiteľ 
Milan Zelený hovorí: „Žite tak, ako by ste 
mali zajtra zomrieť - teda naplno; učte sa 
tak, ako by ste mali žiť navždy - teda viac 
ako naplno. Len tak môžete efektívne me-
niť svoj svet a tým aj sami seba.“

Je medzi nami veľa egoizmu, nená-
visti a klamstiev. Pred voľbami nás oslo-
vovali kandidáti kresťanskými heslami, 
ale akosi stíchli. Lásku a spoluprácu 
nahradila nenávisť a hádky. Očakávali 
sme milosrdenstvo a pomoc slabým, ale 

prišla arogancia a pýcha neschopných 
papalášov. Rýchlo zabudli na obyčaj-
ných ľudí. Veľa klamstiev, neistoty a 
manipulácií oberajú ľudí o pokoj. Ne-
klamú nás iba politici. Firma Mattoni sa 
napríklad prezentuje podporou kultúry, 
ale správa sa nekultúrne k prírode aj k 
ľuďom. Firma Velux vysiela reklamy o 
tom, aká je šetrná k prírode. Potom mi 
na strechu predajú tri okná s desiatimi 
ovládačmi. Ten hlavný pre istotu aj s 
dvoma káblami - s britskou aj európskou 
koncovkou. Billa má reklamu na pomoc 
chudobným. A potraviny vyhadzuje do 
smetí. Klamú nás banky, poisťovne, kor-
porácie aj mnohé médiá. Ignorujme ich.

Urobme si pekný rok. Bez ohľadu 
na to, aké udalosti prinesie. Buďme k 
sebe pozorní. Hovorme si pravdu. Po-
máhajme slabším a potešujme osame-
lých. Modlime sa za 
trpiacich - v nemoc-
niciach, na ulici aj 
vo väzeniach. Od-
púšťajme si a majme 
sa radi. Bude to pek-
ný rok. Nech nám 
l o c k d o w n 
srdcia neza-
mkne. 

Dobrý rok

» Ján Košturiak
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50OSB10

50OSB12

50OSB15

50OSB18

50OSB22

50OSB25

OSB 2500x1250x10 mm

OSB 2500x1250x12 mm

OSB 2500x1250x15 mm

OSB 2500x1250x18 mm

OSB 2500x1250x22 mm

OSB 2500x1250x25 mm

10

12

15

18

22

25

13,50 €

15,50 €

19,60 €

23,40 €

28,80 €

32,00 €

Kód
tovaru Názov tovaru

Hrúbka
v mm Cena/ks

OSB3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 16, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

cena už od

EUR/m24,06
CEMENT  •  STIERKY  •  LEPIDLÁ  •  SADROKARTÓNY  A PRÍSLUŠENSTVO  •  ŠALOVACIE
TVÁRNICE  •  IZOLÁCIE ISOVER  •  FARBY-LAKY  •  KANALIZÁCIA (KG, HT, PE, PPR RÚRY)
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Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?
 0905 638 627  finančná ochrana

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» Kúpim starožitný porcelán, 
obrazy, hodiny, tkané plátno, 
vrecia, kroje, nábytok a iné 
0905406662

» KTO DARUJE SOCIÁLNE SLA-
BÉMU DIEVČATKU HOCIČO O 
ZÁMBÓ JIMMYMU. AJ PLYŠÁ-
KY A SLADKOSTI. LEN SMS. 
0907524913
» Kúpim starožitný porcelán, 
obrazy, hodiny, tkané plátno, 
vrecia, kroje, nábytok a iné 
0905406662

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

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

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

14 RÔZNE / iné    

Najčítanej
šie

regionálne

noviny
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149

15 kusov

(1 kus = 0,10)�erstvé vajcia „M“

Kofola

259

4 x 2 l

(1 l = 0,32)

8 l

Camembert

095

150 g

(100 g = 0,63)

40 % 
alkoholu

Spišiacka 
Borovi�ka  
• v ponuke 

aj Spišiacka
Jahodovica 42 %
1 l za 11,99 €

799

1 l

�adový šalát 059

-40%
kus

0.99

Smotanový 
jogurt 
podložený  
• rôzne druhy

029

200 g

(100 g = 0,15)

Re�kovky 039

-33%
zväzok

0.59

399

300 g

(1 kg = 13,30)

Instantá 
káva 

Ponuka tovaru platí od 11. 1. do 17. 1. 2021 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.

u nás si nemusíte 
vybera� medzi

ERSTVOS OU, 
KVALITOU A CENOU

OD PONDELKA 11. 1.
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Brav�ové párky 359

920 g

(1 kg = 3,90)

Kur�a

145

-33%
cena za 1 kg

2.19

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ

CCHHLLLAADDEENNNÉÉ
Brav�ové 
pliecko
• bez kost, v celku

259

-38%
cena za 1 kg

4.19

Parenica  
• údená/neúdená

119

150 g

(100 g = 0,79)

299

400 g

(1 kg = 7,48)

Dusená šunka 
• exta tenké plátky
• rôzne druhy

Smotanová 
náterka
• rôzne druhy

089

250 g

(1 kg = 3,56)

Gombasecká 
klobása

399

690 g

(1 kg = 5,78)

Nitan/Paprkáš
• krájaný

089

120 g

(100 g = 0,74)

Ponuka tovaru platí od 11. 1. do 17. 1. 2021 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.

OD PONDELKA
11. JANUÁRA
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Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) 
do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 
1.1.2021 vzrastú o 18,63 € mesačne.

Od 1.1.2021 sa zvýši minimálny vyme-
riavací základ o 39,50 €, a to v porovnaní 
s minimálnym vymeriavacím základom 
platným v roku 2020. Zvýšenie minimál-
neho vymeriavacieho základu vplýva aj na 
zmenu minimálnych odvodov do Sociálnej 
a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Minimálny mesačný vymeriavací zá-
klad pre platenie odvodov do Sociálnej a 
zdravotnej poisťovne predstavuje 50 percent 
priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 
Slovenskej republiky zistenej Štatistickým 
úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky 
predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

Uvedené znamená, že pri stanovení 
výšky minimálneho vymeriavacieho zá-
kladu pre platenie odvodov do Sociálnej 
a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 potre-
bujeme poznať priemernú mesačnú mzdu 
za rok 2019, ktorá je (štatisticky) vo výške 
1 092 eur. Minimálny mesačný vymeriava-
cí základ pre platenie odvodov od 1.1.2021 
teda predstavuje sumu 546 eur.

V prípade, ak SZČO (živnostníkovi) 
vznikne povinnosť platiť odvody do So-
ciálnej poisťovne, bude povinný platiť od 
1.1.2021 povinné poistné na sociálne pois-
tenie vo výške 33,15 percent z vymeriava-
cieho základu.

Minimálne mesačné odvody SZČO (živ-

nostníka) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021 
predstavujú výšku 180,99 €, ktorú vypočí-
tame ako 33,15 percent z minimálneho vy-
meriavacieho základu (zo sumy 546 €).

V porovnaní s minimálnymi mesačný-
mi odvodmi SZČO (živnostníka) do Sociál-
nej poisťovne v roku 2020, ktoré predstavu-
jú sumu 167,89 €, to znamená nárast výšky 
odvodov do Sociálnej poisťovne o 13,10 € 
mesačne.

SZČO (živnostník) je povinný hneď od 
začiatku vykonávania svojej činnosti platiť 
minimálne preddavky do zdravotnej pois-
ťovne (t. j. odvody), ktoré predstavujú 14 
percent (resp. 7 percent v prípade fyzickej 
osoby so zdravotným postihnutím) z vy-
meriavacieho základu. 

Minimálne mesačné odvody SZČO 
(živnostníka) do zdravotnej poisťovne od 
1.1.2021 predstavujú výšku 76,44 eur, kto-
rú vypočítame ako 14 percent z minimál-
neho vymeriavacieho základu (zo sumy 
546 €). Pre fyzické osoby so zdravotným 
postihnutím predstavujú minimálne me-
sačné odvody do zdravotnej poisťovne 
výšku 38,22 eur, t. j. 7 percent z minimál-
neho vymeriavacieho základu.

V porovnaní s minimálnymi mesačný-
mi odvodmi SZČO (živnostníka) do zdra-
votnej poisťovne v roku 2020, ktoré pred-
stavujú sumu 70,91 eur, to znamená nárast 
výšky odvodov do zdravotnej poisťovne o 
5,53 eur mesačne.

Živnostníci 
si na odvodoch opäť priplatia

» red

Kolektív vydavateľstva vytvoril au-
dioknihu pre seniorov. Darovali ju do do-
movov dôchodcov vo forme DVD nosičov.

Fotopublikácia Slovenské hrady a 
zámky Slovenska je v poradí druhou le-
teckou fotoknihou autora a leteckého fo-
tografa Milana Paprčku. “Pri lete nad ma-
lebnou slovenskou krajinou sa po väčšine 
vynímajú už z diaľky a lákajú letca tak, 
ako ostrovy v mori lákajú moreplavca. Ob-
lietať okolo nich a obdivovať ich zhora je 
krásny pocit, ktorý chcem dopriať aj ostat-
ným. Za sedem rokov lietania a stovák ho-
dín vo vzduchu som si málokedy zabudol 
fotoaparát na zemi. Zopár záberov sa po-
darilo a tak som ich zrhnul do tejto knihy, 
aby si mohli aj ostatní vychutnať pohľad 
na slovenské hrady aký sa naskytne len 
pilotom či vtákom vznášajúcich sa nad 
našou krajinou”, hovorí Paprčka.

V knihe čitateľ nájde viac než 50 slo-
venských hradov, zámkov a zrúcanín. 
Ku každému objektu sa vzťahuje povesť, 
ktorá je aj v anglickom jazyku. “Myšlien-
ka pre vytvorenie audioknihy vznikla 
pravdupovediac spontánne. Keď sme sa s 
kolegami rozprávali, akým spôsobom by 
sme mohli potešiť starších obyvateľov v 
seniorských zariadeniach, rozhodli sme 
sa vytvoriť audioknihu, nakoľko majú 
niektorí horší zrak a tak si knihu nemôžu 
podrobne prezrieť či prečítať si”, spresňuje 
autor knihy Milan Paprčka.

Audioknihu nahovorili ľudia na rôz-
nych pozíciách. Samotný autor knihy, 
kurátorka Slovenského múzea máp, per-
sonálna riaditeľka, regionálny projektový 
manažér, koordinátori projektov, grafici, 
manažér financií či technický riaditeľ.”Po 
prvý raz som nahrávala ukážky audiokni-
hy a nesmierne ma to bavilo. Nielenže som 
priložila ruku k spoločnému dielu, ale 
som si pri tom oddýchla a prečítala si po-
vesti pre mňa neznámych hradov či zrú-
canín, o ktorých som doposiaľ nepočula. 
Už teraz sa teším na druhé vydani”, hovorí 
kurátorka Slovenského múzea máp, An-
drea Farkašová.

Nahovorené slovenské povesti o hra-
doch a zámkoch sú rozdelené do siedmich 
dielov. Tak si môže poslucháč vypočuť 
každý deň iný diel. Audioknihu si môže 
vypočuť ktokoľvek na youtube kanáli:

https://www.youtube.com/playlist?list=-
PLFufhYGZmhZA1lGxxeCTI6BtBSOn9MS

Audiokniha o slovenských 
hradoch a zámkoch pre seniorov

» red
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Tesne pred vianočnými sviatkami 
piloti a fotografi zo skupiny Sloven-
sko z neba dali dohromady svoje 
najkrajšie zábery na Slovensko z to-
hoto roku, ale aj z minulosti.

Vytvorili tak pôsobivý nový krát-
ky štvorminútový film a zprístupnili 
ho verejnosti. Slovensko z neba je vízia 
firmy CBS spol, s.r.o., ktorá je leteckou 
spoločnosťou a zároveň vydavateľom 
najväčšej edície kníh s tématikou letec-
kej fotografie na svete. Vydaných kniž-
ných titulov edície Slovensko z neba sú 
už desiatky a vytlačené knihy sa rátajú 
v státisícoch. Keď bude táto edícia kom-
pletná, každá z 2927 slovenských obcí 
bude mať v niektorej z kníh uverejnené 
svoje letecké fotografie.

Najnovšie video je jedinečné tým, 
že obsahuje výlučne letecké zábery a 
umožnuje vidieť známe miesta pohľa-
dom, aký sa “pozemšťanom” bežne 
nenaskytne. Pútavú hudbu k videu 
tvorí hymnická pieseň Slovensko moje, 
otčina moja od banskobystrického zo-
skupenia Moje Slovensko.

Hovorí pilot a letecký fotograf 
Milan Paprčka: “Slovensko fotogra-
fujeme už 13 rokov a tento rok sme ho 
začali vo veľkom aj filmovať. Preto 
sme sa rozhodli vytvoriť krátky film, 
z najkrajších záberov, ktoré sa nám 
podarili, a ktoré potešia srdce každé-

ho Slováka. Ale aj Čecha, Poliaka, či 
Maďara, proste každého, kto má Slo-
vensko rád. Veľmi pekne ďakujem hu-
dobnému zoskupeniu Moje Slovensko, 
ktoré nám umožnilo použiť najkrajšiu 
verziu piesne Slovensko moje, otčina 
moja, akú som kedy počul. Tiež ďaku-
jem Alešovi Muchovi, ktorý toto výni-
močné video “zostrihal”.Okrem veľmi 
známych lokalít ako Vysoké Tatry, 
Bratislava, Spišský hrad, či Dunaj, vo 
videu nájdete aj úplne “obyčajné” slo-
venské obce, ktoré ale z neba vyzerajú 
veľmi neobyčajne. Zámer autorov bolo 
ukázať, že aj tá najobyčajnejšia sloven-
ská obec môže byť klenotom. Video 
obsahuje aj názov každej lokality, pre 
uľahčenie orientácie.

Video nájdete aj na adrese cujte.sk.

Vianočný darček, 
ktorý na vás počkal

» red

Podniky v kultúre a kreatívnom prie-
mysle môžu do konca marca žiadať o 
dotáciu.  Ministerstvá hospodárstva 
a kultúry v spolupráci so zástupcami 
kultúrno-kreatívneho priemyslu sa do-
hodli na forme pomoci pre toto odvet-
vie, ktoré výrazne postihli obmedzenia 
spojené s pandémiou koronavírusu. 

„Vďaka vytrvalému a ústretovému 
prístupu všetkých zúčastnených sa po-
darilo nájsť schému, ktorá pomôže pod-
nikom pôsobiacim v kultúre,“ zdôraznil 
vicepremiér a minister hospodárstva Ri-
chard Sulík. „Cieľom je nielen zachrániť 
tento silne zasiahnutý sektor, ale zároveň 
aj zabrzdiť druhotnú platobnú neschop-
nosť, ktorá by mala veľmi negatívne 
dopady aj na iné sektory,“ vysvetlil šéf 
rezortu hospodárstva. „Ministerstvo kul-
túry doteraz pomáhalo dotáciami najmä 
jednotlivcom, teraz vďaka spolupráci s 
ministerstvom hospodárstva prinášame 
pomoc firmám pôsobiacim v kultúrno-
-kreatívnom priemysle, ako sú s.r.o., 
akciové či komanditné spoločnosti. Som 
nesmierne rada, že po viacerých formách 
pomoci kultúre sa nám podarilo spustiť 
ešte pred koncom roka aj túto,“ uviedla 
ministerka kultúry Natália Milanová.

Podmienkou poskytnutia pomoci 
je pokles obratu v období od 1. marca do 
31. decembra 2020 najmenej o 30 percent 
v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 

2019. Pomoc bude poskytovaná ako prí-
spevok na nekryté náklady, čiže tie, ktoré 
neboli kryté tržbami alebo inou pomo-
cou. „Znamená to, že ak žiadateľ čerpal 
dotáciu na nájom alebo mzdy, nemôže si 
náklady na ne uplatniť znova,“ vysvetlila 
poradkyňa ministra hospodárstva Jana 
Kiššová. „Systém pomoci je nastavený čo 
najjednoduchšie, firma uvedie porovna-
nie tržieb v sťaženom období roku 2020 
s rovnakým obdobím roku 2019 a všetky 
náklady za sťažené obdobie v roku 2020. 
Zároveň uvedie sumu krytia týchto ná-
kladov, či už tržbami, štátnou pomocou 
alebo poistným. Zvyšná suma, teda suma 
nekrytých nákladov, bude základom pre 
výpočet dotácie,“ dodala J. Kiššová. Výš-
ka dotácie bude v prípade mikro a ma-
lých podnikov 90 percent nepokrytých 
fixných nákladov, stredné podniky môžu 
takto získať 70 percent nepokrytých fix-
ných nákladov.

Spúšťa sa ďalšia možnosť pomoci 
pre kultúrny priemysel

» red
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 1. 2021 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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AIW - Práca pre opatrovateľky
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 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

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

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto
Pomocník (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)K
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné 

pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky, 
preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

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

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA 
PORÁŽKA 

A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ 
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky


