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Týždenne do 29 620 domácností

Živnostníci
si na odvodoch opäť priplatia

» red

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

0908 580 291

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

PREPICHY
POD CESTY

STRECHY

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0004

nostníka) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021
predstavujú výšku 180,99 €, ktorú vypočítame ako 33,15 percent z minimálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 546 €).
V porovnaní s minimálnymi mesačnými odvodmi SZČO (živnostníka) do Sociálnej poisťovne v roku 2020, ktoré predstavujú 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 poisťovne (t. j. odvody), ktoré predstavujú 14
percent (resp. 7 percent v prípade fyzickej
osoby so zdravotným postihnutím) z vymeriavacieho základu.
Minimálne mesačné odvody SZČO
(živnostníka) do zdravotnej poisťovne od
1.1.2021 predstavujú výšku 76,44 eur, ktorú vypočítame ako 14 percent z minimálneho vymeriavacieho základu (zo sumy
546 €). Pre fyzické osoby so zdravotným
postihnutím predstavujú minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne
výšku 38,22 eur, t. j. 7 percent z minimálneho vymeriavacieho základu.
V porovnaní s minimálnymi mesačnými odvodmi SZČO (živnostníka) do zdravotnej poisťovne v roku 2020, ktoré predstavujú sumu 70,91 eur, to znamená nárast
výšky odvodov do zdravotnej poisťovne o
5,53 eur mesačne.

62-0001

Od 1.1.2021 sa zvýši minimálny vymeriavací základ o 39,50 €, a to v porovnaní
s minimálnym vymeriavacím základom
platným v roku 2020. Zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu vplýva aj na
zmenu minimálnych odvodov do Sociálnej
a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.
Minimálny mesačný vymeriavací základ 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 základu pre platenie odvodov do Sociálnej
a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 potrebujeme poznať priemernú mesačnú mzdu
za rok 2019, ktorá je (štatisticky) vo výške
1 092 eur. Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie odvodov od 1.1.2021
teda predstavuje sumu 546 eur.
V prípade, ak SZČO (živnostníkovi)
vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, bude povinný platiť od
1.1.2021 povinné poistné na sociálne poistenie vo výške 33,15 percent z vymeriavacieho základu.
Minimálne mesačné odvody SZČO (živ-

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

PRÁCE

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

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma.
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Zvýhodnená cena
na tieto farby
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PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECH
STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE
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Audiokniha o slovenských
hradoch a zámkoch pre seniorov
Kolektív vydavateľstva vytvoril audioknihu pre seniorov. Darovali ju do domovov dôchodcov vo forme DVD nosičov.
Fotopublikácia Slovenské hrady a
zámky Slovenska je v poradí druhou leteckou fotoknihou autora a leteckého fotografa Milana Paprčku. “Pri lete nad malebnou slovenskou krajinou sa po väčšine
vynímajú už z diaľky a lákajú letca tak,
ako ostrovy v mori lákajú moreplavca. Oblietať okolo nich a obdivovať ich zhora je
krásny pocit, ktorý chcem dopriať aj ostatným. Za sedem rokov lietania a stovák hodín vo vzduchu som si málokedy zabudol
fotoaparát na zemi. Zopár záberov sa podarilo 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 slovenských hradov, zámkov a zrúcanín.
Ku každému objektu sa vzťahuje povesť,
ktorá je aj v anglickom jazyku. “Myšlienka 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 rôznych pozíciách. Samotný autor knihy,
kurátorka Slovenského múzea máp, personálna riaditeľka, regionálny projektový
manažér, koordinátori projektov, grafici,
manažér financií či technický riaditeľ.”Po
prvý raz som nahrávala ukážky audioknihy a nesmierne ma to bavilo. Nielenže som
priložila ruku k spoločnému dielu, ale
som si pri tom oddýchla a prečítala si povesti pre mňa neznámych hradov či zrúcanín, o ktorých som doposiaľ nepočula.
Už teraz sa teším na druhé vydani”, hovorí
kurátorka Slovenského múzea máp, Andrea Farkašová.
Nahovorené slovenské povesti o hradoch 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
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Od 1. januára zaviedla prísny zákaz
vychádzania, zúžila okruh výnimiek
Na Slovensku platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek.
Opatrenie bude platiť do 24. januára.
Rozhodla o tom vláda na štvrtkovom
mimoriadnom rokovaní.
Zo zákazu vychádzania majú výnimku
len cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je možné nariadiť prácu z domu. Zamestnanci by
mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že
sú vyslaní mimo trvalého bydliska v súvislosti s pracovnými povinnosťami.
Povolená je aj cesta s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov,
hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, pohonných látok. Povolené bude aj „venčenie“, no
len v okruhu 1000 metrov v okolí bydliska.
Taktiež má výnimku cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej
zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či
na testovanie na nový koronavírus. Zo záka-

zu je vyňatá aj cesta na pohreb, na ktorom
sa môže zúčastniť len šesť osôb. Výnimku zo
zákazu vychádzania má aj cesta do poisťovne, banky, do servisu motorových vozidiel.
Povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá
je na takúto starostlivosť odkázaná.
Povolený ostáva pobyt v prírode, no iba
v rámci okresu, respektíve v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta.
Zároveň budú zatvorené všetky lyžiarske strediská. Menia sa aj pravidlá pre hotely, ktoré nesmú prijímať nových hostí, už
ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však
predĺžiť pohyb. Zatvorené ostanú aj kostoly,
nebude možné tiež konzumovať jedlo v exteriéri prevádzok, jedlo si možno zobrať len
domov.
Kompletné uznesenie vlády o zákaze
vychadzania nájdete na stránke Úradu vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962

» red

12.január 2010

Výročia a udalosti

Haiti zasiahlo zemetrasenie so silou 7,0 Richterovej
stupnice a zdevastovalo hlavné mesto Port-au-Prince

13.január 1986

na fotografiách zo sondy Voyager 2 boli objavené tri
nové mesiace Urána – Desdemona, Rosalind a Belinda
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0002

0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady
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Dobrý rok

Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie!
Zvládneme to? Vydržíme? Poddá sa bez nasadenia ktorých by boli štatistiky
tá nákaza skôr ako my? Takéto, ale- úplne katastrofálne. “Mal som najkrajbo, verím, že im veľmi podobné otáz- šie Vianoce vo svojom živote” - napísal
ky sa preháňali na začiatku roka v mi dospelý človek, ktorý mal prvý raz
hlavách mnohých z nás.
kapustnicu, klobásku, šalát, banán a
oriešky. Verím a dúfam, že medzi nami
Viem, určite nie všetkých. Po- sú desaťtisíce takých, ktorí iným pomádaktorí mali a stále majú vo svojich vnú- hajú, bez toho, aby sa o nich vedelo,
torných svetoch pre nich obvyklé myš- posielajú balíčky, starajú sa, všímajú si.
lienky, závisť, nenávisť, vypisovanie
Verím a dúfam, že stále je medzi
ohováraní. Ono by to asi inak ani nešlo. nami oveľa viac múdreho dobra ako
Aj takí musia byť. Medzi veľkými musia hlúpeho zla. A dúfam, že rok 2021 rozšíri
byť aj maličkí. A určite medzi tými, ktorí rady tých dobrákov. Zlo tu vždy bolo, je
vás na chodbe, vo vchode či na chodní- a bude. Niektorí nešťastníci v jeho šírení
ku pozdravia s milým úsmevom, sú aj cítia svoje uspokojenie. Treba ich poľutakí, ktorí vás pred chvíľou ohovorili, tovať. A dobru zas pomôcť
poslali na vás anonym, alebo vám as- dorásť do dospelosti.
poň oškreli na parkovisku auto.
Milí čitatelia, za celé
Ľudia sú proste už raz takí. Z nie cel- vydavateľstvo si vám
kom známych príčin v ich vnútri zvíťa- dovoľujem želať zdravie
zila závisť, nenávisť a potreba pomsty.
a čo najviac stretnutí s
Stojí za to v týchto prvých dňoch dobrom. To ostatné
roka myslieť na úplne iných ľudí. Po- je nepodstatné,
ďakovať sa tým, ktorí boli cez sviatky v okrajové. Všetko
službe a držali vo svojich dlaniach ruky dobré!
našich blízkych. Poďakovať sa všetkým,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

OPRAVY A SERVIS

KAMENÁRSTVO

0905 308 280
NiÏia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAĿBY obydlia?

TREBIŠOV

0905 638 627 finanÎná ochrana

Z umelého a prírodného kameòa

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569

- POMNÍKY
- HROBKY
- HROBY

Zavolajte, prídeme k Vám

0915 863 594

87-0006

Cena už
OD 990 EUR

LET
KOMPCE
PRÁ

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

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

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

66-0007-1

ČEREŠŇA
MATNÁ

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | objednávky príjmame telefonicky
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plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce

» Ján Košturiak

66-0016

Mnohé generácie ľudí prežívali v minulosti kruté vojny, prírodné katastrofy,
mor, choleru a iné pandémie. Museli sa naučiť žiť v takých podmienkach, aké doba
priniesla. Áno, môžeme byť proaktívni a
meniť svet okolo seba, ale mnohé transformačné zmeny sú silnejšie, ako aktivity
jednotlivcov a skupín. Rok 2020 nám priniesol skúšky. Niektorí preukázali svoju
kreativitu, schopnosť inovovať a podnikať
v nových podmienkach, empatiu, spoluprácu a statočnosť. Iní zase sebectvo, neschopnosť 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 meniť svoj svet a tým aj sami seba.“
Je medzi nami veľa egoizmu, nenávisti a klamstiev. Pred voľbami nás oslovovali 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 obyčajných ľudí. Veľa klamstiev, neistoty a
manipulácií oberajú ľudí o pokoj. Neklamú 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, korporácie aj mnohé médiá. Ignorujme ich.
Urobme si pekný rok. Bez ohľadu
na to, aké udalosti prinesie. Buďme k
sebe pozorní. Hovorme si pravdu. Pomáhajme slabším a potešujme osamelých. Modlime sa za
trpiacich - v nemocniciach, na ulici aj
vo väzeniach. Odpúšťajme si a majme
sa radi. Bude to pekný rok. Nech nám
lockdown
srdcia nezamkne.

34-0010

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

DUB
MATNÝ
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OD PONDELKA 11. 1.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
zväzok

-33%
0.59

40 %
alkoholu

Re�kovky
Spišiacka
Borovi�ka

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

0

39

Instantá
káva

1l

300 g

7

3

99

kus

-40%

99

0.99

0

59

(1 kg = 13,30)

�adový šalát

Camembert

150 g

0

95
(100 g = 0,63)

Smotanový
jogurt
podložený

1

49

�erstvé vajcia „M“

(1 kus = 0,10)

200 g

0

Kofola

4x2l
8l

29
(100 g = 0,15)

2

59
(1 l = 0,32)

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.
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15 kusov

• rôzne druhy

právnik radí / domácnosť, služby

michalovsko

5
OD PONDELKA
11. JANUÁRA

Smotanová
náterka
• rôzne druhy

250 g

0

150 g

89

1

(1 kg = 3,56)

19

Parenica

• údená/neúdená

120 g
Nitan/Paprkáš
• krájaný

0

(100 g = 0,79)

Gombasecká
klobása

89

690 g

(100 g = 0,74)

3

99

C H L AD E N É

400 g

2

99
(1 kg = 7,48)

Dusená šunka
• exta tenké plátky
• rôzne druhy

(1 kg = 5,78)

Kur�a
cena za 1 kg

-33%
2.19

1

45

C H L AD E N É

Brav�ové
pliecko

• bez kost, v celku

cena za 1 kg

920 g

-38%
4.19

2

3

59

59
Brav�ové párky

(1 kg = 3,90)
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... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
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.

riadková inzercia, sudoku / relax
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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
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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

S
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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
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HU
KE
KS
SL
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PP
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SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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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
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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
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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

7
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Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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michalovsko

riadková inzercia, vtipy / práca
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Najčítanejšie regionálne noviny

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
47-001

ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

750 000
Stannah

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

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

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

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

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky

2600 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

2100 EUR/mesačne Brutto

+421

944 995 400

85_0020

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de
88-0002

Sme tu pre Vás už 30 rokov

SKLADNÍK
K (Nemecko)

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

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality

PRIJMEME

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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85_0001

Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

VÁM

COVID
TEST

HRADEC KRÁLOVE

PODĽA KVALIFIKÁCIE

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

12€ � 18€
Chcete chovať hydinu?

32-001-1

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

47-003

0800 162 162

52- 0002

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

85_0002

www.stannah.sk

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

