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87-0012

www.cisteniekanalizacie.sk

0907 148 965
0905 195 458

87-0015

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

STUDNE

PLOŠNÁ

62-0004

Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
NAJNIŽŠIE CENY!

0905 188 051

za NAJLEPŠIU CENU !!!

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

KRTKOVANIE

Pochádzam z Michalovského regiónu

Týždenne do 29 620 domácností

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

EXEKÚCIE � ZRUŠÍME
0907 129 169

87-0008

87-0016

62-0001

PREPICHY
POD CESTY

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

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

s možnosťou
využitia
kamerového
systému
87-0009

0905 308 280

0917 062 447

NONSTOP

0908 580 291

0948 760 768

• PLASTOVÉ OKNÁ
87-0001

OPRAVY A SERVIS

• VSTAVANÉ SKRINE
• BEZPEČNOSTNÉ DVERE
87-0013

• BENÁTSKE FARBY - OMIETKY

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
ČEREŠŇA
MATNÁ

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

DUB
MATNÝ

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | objednávky príjmame telefonicky
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www.slovaktual.sk

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

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

34-0010

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

redakčné slovo / služby, domácnosť
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O tak chýbajúcej trpezlivosti
Trpezlivosť, sebaovládanie, umiernenosť, láskavosť. Ozaj, iba tak, na margo toho, čo sa deje v mnohých prípadoch všade okolo nás – a najmä toho,
čo je obrazom našej trápne bezmocnej
moci – tam, kde chýba láskavosť, tam
dominuje slabošstvo.

0907 895 864

Slovensko stavajú v tých najtragickejších
číslach na prvé miesto na svete? Ako byť
trpezlivým pri počúvaní našich politikov, ktorí nám neustále vnucujú divadlo
ako sa nepočúvať?
Trpezlivo a vytrvalo kráčať za svojimi snami. Všetci máme túžby. Dostatok
objektívnych informácií, umenie si ich
Zlo a nenávisť je záštitou slabých, vyhľadať a oddeliť od záplavy propamalých a zakomplexovaných. Domáha- gandy, vzdelanie, sčítanosť, potrebné
jú sa ním pozornosti a uznania. A tak im zručnosti a skúsenosti a správne postoje
trpezlivo doprajme – nezáujem. Dokonca ovplyvňujú či človek dokáže ísť za svojím
môžeme byť pri tom aj láskavo trpezliví. zámerom, cieľom. Správne postoje sú i
Patience and persistence ako trpez- správne zoradené hodnoty. Ak teda vielivosť a vytrvalosť. „Svet je plný bláznov, me, čo hodnoty sú a čo zas predstavuje
ktorí chcú všetko rýchlo a jednoducho ich opak.
– úspech, peniaze, pozornosť.“ (Curtis
Iba trpezlivosťou sa dostaneme z
Jackson alias 50Cent.) Trpezlivosť a vy- kráľovstva krivých zrkadiel, z bludiska
trvalosť potrebujeme nielen na to, aby hlúposti, zla, primitivizmu, mocenskésme sa stali „niekým“, ale aj na to, aby sa ho egoizmu a odborného diletantizmu.
nám podarilo pre ľudstvo spraviť „niečo“. Trpezlivosť je láskajúca upokojujúca vníInak sme len marionety na špagátikoch, mavá chápavosť a empatia.
o ktorých nevieme ani len to, kto a čo ich To ostatné sú iba trápne
ovláda. Nevieme, lebo to vedieť nechce- teatrálne gestá mizerných
me. Lebo sa toho poznatku bojíme.
hercov.
Momentálne okolnosti, v ktorých
A o mesiac je tu jar,
žijeme, nás skúšajú až na dno našich milí čitatelia – tak, hlavsíl. Ako byť trpezlivým, ak nemám z ne, trpezlivo a opatrčoho uživiť rodinu? Ako byť trpezlivým, ne, dožime sa jej v
ak nesmiem nikam a nesmiem nič? Ako zdraví!
byť trpezlivým, ak vidím štatistiky, ktoré
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Egypt a Sýria vytvorili spoločne Zjednotenú arabskú republiku

22. februára 1958

33-0002

PÍLENIE a LIKVIDÁCIA rizikových
STROMOV 0905 161 243

34-0015-2

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

37-0032

2

MI21-07 strana-

2

michalovsko

spravodajstvo / zdravie, služby

3

Africký mor ošípaných už aj v Gelnici Slovensko dalo
Nákaza afrického moru ošípaných riadený intenzívny lov diviačej zveri.
svetu nový minerál – dobšináit
K okresom Trebišov, Michalovce,
Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava,
Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou,
Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca,
Veľký Krtíš a Sobrance, pribudol okres
Gelnica. Od júla 2019, kedy sa nákaza na Slovensku objavila, evidujeme
už 933 prípadov u diviačej zveri a 28
ohnísk u domácich ošípaných.
Najnovšie bol potvrdený Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na AMO u diviaka nájdeného v rámci katastrálneho
územia Smolník. Následne sa potvrdila
nákaza AMO aj u diviaka uloveného na
katastrálnom území obce Mníšek nad
Hnilcom.
Výskyt nákazy v okrese Gelnica nie
je až tak prekvapujúci, keďže v susedných okresoch (Rožňava, Košice-okolie
a Prešov) bolo zaznamenaných už niekoľko prípadov AMO v posledných mesiacoch. Výskyt v tejto oblasti teda bolo
možné očakávať.
Príslušná Regionálna veterinárna
a potravinová správa vydá pre vymedzené poľovné revíry opatrenia v zmysle platnej legislatívy EÚ a SR, ktoré
majú zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy, resp. zabezpečiť jej spomalenie.
Na Slovensku bol poľovníkom na-

Do lovu diviakov však výrazne zasiahla situácia okolo opatrení súvisiacich
s pandémiou COVID-19, ktorá výrazne
obmedzila možnosť organizovania
spoločných poľovačiek a cestovania
do iného okresu za účelom lovu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (MPRV SR) umožnilo poľovníkom loviť diviačiu zver celoročne,
bez ohľadu na pohlavie a vek aj pre rok
2021. Prebieha aj aktívne sledovanie
situácie štátnymi veterinármi a poľovníkmi, ktorým štát uhrádza náklady za
odovzdané vzorky z nájdených a ulovených diviakov. Vo veterinárnom laboratóriu vo Zvolene odovzdané vzorky
neustále vyšetrujú.
Počet prípadov AMO v Európe sa
počas minulého roka dostal za hranicu
dvojnásobku oproti roku 2019. V okolitých krajinách zaznamenali viac ako
11 000 potvrdených prípadov AMO u
diviačej zveri.

Regionpress si dovolil prevziať informáciu vedcov zo Slovenskej akadémie
vied - Jána Madarása a Martina Števka z
Ústavu vied o Zemi SAV. K textu je priložená pôvodná fotografia, ktorej autormi
sú Luboš Hrdlovič a Martin Števko.
Citát: „Dobšináit, Ca dominantný člen
roselitovej skupiny je v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Začiatkom februára 2021 ho schválila Komisia pre
nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu
pri medzinárodnej mineralogickej asociácii
(CNMNC IMA).
Minerály skupiny roselitu patria medzi
relatívne vzácne arzeničnany (AsO4) s obsahom vody (H2O). Dobšináit je nový člen
tejto skupiny s dominantným zastúpením
vápnika.
Minerál dostal názov podľa typovej loka-

lity (miesta jeho prvého opísaného výskytu)
- mesta Dobšiná, ktoré má bohatú banícku
históriu. Rudné žily v okolí mesta predstavujú najvýznamnejšiu akumuláciu niklu a
kobaltu v Západných Karpatoch a Dobšiná v
minulosti patrila k najvýznamnejším producentom týchto kovov v Európe. Dobšináit bol
nájdený v Zembersko-Tereziánskom žilnom
systéme, kde sa vyskytuje spolu s ďalšími
sekundárnymi minerálmi ako je erytrit, pikrofarmakolit a phaunouxit.
O nájdenie nového minerálu sa zaslúžil
Martin Števko – vedecký pracovník – mineralóg na Ústave vied o Zemi SAV v spolupráci
s kolegami z Českej republiky. Nový minerál
zo Slovenska sa potvrdil aj chemickou analýzou elektrónovým mikroanalyzátorom
JEOL JXA 8530F v detašovanom pracovisku
Geologického odboru ÚVZ SAV v Banskej
Bystrici.“

Dobšináit svetloružovej farby (spôsobenej malou prímesou kobaltu). Bez prímesi, ako holotyp má bielu farbu. Drobné guľočky výraznejšej ružovočervenej farby tvoria minerály
radu erytrit-hörnesit. Skutočná plocha záberu je 3x2 mm.

» red

» Foto: Luboš Hrdlovič.

32-0018

(AMO) sa na území Slovenskej republiky rozšírila v poradí už do štrnásteho okresu.
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OD PONDELKA 22. 2.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

550 g

1

29

Rama Classic

(1 kg = 2,35)

20 kusov

1

79

500 g

-33%

Vajcia „M”

(1 kus = 0,09)

2.99

1

99

Inovecká
saláma

1l

-14%

(1 kg = 3,98)

cena za 100 g

-35%

0.62

Trvanlivé
mlieko
• 3,5 % tuku

0

53

1.99

CHLADENÉ

1

29

=àóàóúÒÙúǯÏē
• f�leta s kožou

CHLADENÉ

Kuracie
stehná
• bez kost�
a kože

0,5 l

-34%

cena za 1 kg

-46%

0.75

0

49

• svetlé výčapné pivo

2

49

(1 l = 0,98)
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* Biocídne výrobky
ìàÿęÂĊÌú¨¨ėì¨ Ù¨ĸ
Pred aplikáciou
óÀìï¨ ÂúÌú¨Ā¤Ì¨
na obale
ìïǯìàÌ¨Ù©ÀÙ³àïȄÀ¨
àĊēïàÏÿĸ

Supercena
ƍƋÏàúĀ ÀÏàĊ

Supercena

Supercena

• 3-vrstvový

4

99
żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƍƐŽ

1,5 l

750 ml

2

dàÒ¨úȅēììÀ¨ï

0

49

99
(1 l = 3,99)

(1 l = 0,33)

Minerálna voda

¨ėÀÙ³¨Ï Ùē
sprej*

3 x 60 g

• jemne sýtená/sýtená

• rôzne druhy

180 g

Lina

• rôzne druhy

200 g

1

29
(100 g = 0,72)

-23%
0.85

Smotanová
Ùúǯ¨ïÏ
• pr�rodná

0

Supercena

65

kg

(100 g = 0,33)

YÿęàĊ©½ïàėÙà
¨ėÌ¤À¨ïÏàĊ©

2

79

CYD

CYD

200 g

-37%
3.99

500 g

• s náplňou
• rôzne druhy

1

29
(1 kg = 2,58)

49

1.55

500 g

Tvarohové
ÏÙ¨¤ÒÀ ÏĒ

2

-23%

Supercena
_ĀÔÙ¨

• makové/orechové

1

19

(100 g = 1,25)

.ÙóúÙúȅÏĊ

(1 kg = 2,38)

• 100 % Robusta
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
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Pandemická OČR a jarné prázdniny Ako zmierniť príznaky ochorenia
Jarné prázdniny v Banskobystric- prázdnin školákov, rodičia škôlkarov v
Covid – 19 v domácej liečbe
kom, Žilinskom a Trenčianskom
kraji sú Ministerstvom školstva SR
plánované v týždni od 15. do 19. februára 2021, následne v Košickom a
Prešovskom kraji od 22. do 26. februára 2021 a napokon v Bratislavskom,
Nitrianskom a Trnavskom kraji od 1.
do 5. marca 2021.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje na prázdninový režim pri
vyplácaní dávky pandemické ošetrovné
(OČR). Ak budú materské a základné
školy v daných regiónoch v čase pred a
po jarných prázdninách „otvorené“, nárok na pandemické ošetrovné rodičovi
nevzniká.
OČR a materské školy
počas prázdnin
Organizácia školského roka v predškolských zariadeniach (materských
školách) nepozná pojem prázdniny.
Škôlky môžu byť počas celého roka uzatvorené iba na základe rozhodnutia príslušného orgánu (zriaďovateľa, riaditeľa,
hygienika, ministra školstva). Rodičom
žiakov v škôlkach, ktoré sú v období
zodpovedajúcom jarným prázdninám
školákov zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, preto nárok na ošetrovné trvá aj v tomto období. To znamená,
že ak príslušný orgán uzavrie škôlku
svojim rozhodnutím v období, ktoré zodpovedá obdobiu nastávajúcich jarných

tom čase nárok na pandemické ošetrovné mať budú.
OČR a 1. stupeň základných škôl
počas prázdnin
Čo sa týka školákov, počas krízovej
situácie platí to isté ako pri ostatných
prázdninách, ktoré spadajú do obdobia
školského vyučovania (1. september až
31. august). Ak bude pred začatím jarných prázdnin prerušené vyučovanie v
školách na základe rozhodnutia príslušného orgánu (minister, zriaďovateľ, riaditeľ, hygienik) a toto prerušenie bude
trvať aj počas prázdnin, rodičia detí
budú mať nárok na ošetrovné aj počas
prázdnin.
Pri nároku na ošetrovné stále platí,
že z dôvodu starostlivosti o dieťa je nárok na ošetrovné iba za predpokladu,
ak je zariadenie uzatvorené na základe
rozhodnutia príslušného orgánu a iba
počas obdobia uvedenom v rozhodnutí
príslušného orgánu o jeho uzatvorení.
Ak si však bude chcieť na obdobie
prázdnin uplatniť nárok na výplatu ošetrovného rodič dieťaťa, ktorého materská
škola alebo škola nebola uzatvorená
rozhodnutím príslušného orgánu, tak
nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti nebude mať. Výnimku
tvoria iba tí, ktorých dieťa je v karanténe
alebo ochorie a potrebu starostlivosti pri
karanténe alebo chorobe potvrdí lekár.

» Zdroj: SP

Väčšina pacientov s ochorením COVID-19 sa lieči v domácom prostredí
a choroba u nich môže prebiehať s
nepríjemnými príznakmi. Priamo na
liečbu COVID-19 nie sú bez lekárskeho predpisu dostupné žiadne lieky.
Prečítajte si rady od šéfa lekárnikov
zo Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa:
„Základom liečby je užívanie vitamínu C, vitamínu D a zinku, ktoré pomáhajú štandardnej funkcii imunitného
systému. Potrebný je pokoj, ľahká, vyvážená a výživná strava, zvýšený príjem
tekutín a dostatočné vetranie miestnosti pacienta. Pri tráviacich problémoch
(hnačky, zvracanie) je vhodná konzultácia s lekárom.
Horúčka a bolesť - „Bez lekárskeho
predpisu sú viaceré lieky s obsahom paracetamolu, ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylovej (tá však nie je vhodná pre
deti do 15 rokov). Je možné použiť aj lieky
s obsahom naproxenu a diklofenaku. Pri
vysokych horúčkach je vhodné zníženie
telesnej teploty pomocou vlažnej sprchy.
Kým paracetamol nemá protizápalový
účinok, ostatné menované liečivá áno.“
Dávkovanie u dospelých - „Paracetamol: 10 – 15 mg/ kg telesnej hmotnosti,
maximálne 4 x 1000 mg v priebehu 24
hodín
Ibuprofen: 400 mg v minimálne štvor-
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hodinových intervaloch, denná dávka
by nemala prekročiť 1200 mg. Kyselina
acetylsalicylová: 500-1000 mg v 4 – 8
hodinových intervaloch, maximálne 4
gramy denne. Naproxen: 275 mg sa podáva 2 – 3x denne. Diklofenak: 25 – 50
mg sa podáva 3 – 4 x denne, pričom denná dávka by nemala prekročiť 150 mg.“
Kašeľ - „Je vhodné užívať lieky s obsahom ambroxolu, alebo bromhhexinu,
ktoré okrem toho, že podporujú vylučovanie a zriedenie hlienu, znižujú prienik
vírusu do buniek, avšak v tomto smere
prebiehajú ďalšie štúdie. Dospelí užívajú 24 – 48 mg bromhexinu rozdelených
do troch dávok resp. 60 – 75 mg ambroxolu denne.“
Bolesť hrdla - Je dostupné veľké
množstvo lokálne účinkujúcich liekov
v rôznych formách – kloktadlá, spreje, a žuvacie tablety. Obsahujú lokálne
účinkujúce dezinfekčné látky a lokálne
anestetiká.“

» Zdroj: SLK

michalovsko
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Spoznajte najbližšie zmeny
v Zákonníku práce

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

V najbližšom čase nás čakajú pomerne podstatné zmeny v zákonníku,
ktoré sa môžu dotknúť naozaj mnohých a v niektorých prípadoch aj
všetkých zamestnancov. Začnú platiť
od marca.
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Výpoveď po 65. roku - Po novom zamestnávateľ môže zamestnancov, ktorí
dosiahnu 65 rokov a majú nárok na dôchodok, prepustiť bez ďalších dôvodov.
Prepustený bude mať nárok na odstupné.
Odbory a kolektívne zmluvy - Po
novom zamestnávateľ nemusí akceptovať odborovú organizáciu, ktorá nemá
svojich členov v pracovnom pomere u
zamestnávateľa. V prípade, že nebudú
vo firme odbory, a dôjde k sporu, bude
ho riešiť nezávislý rozhodca, ten ho musí
vyriešiť do 30 dní. Kolektívne zmluvy
vyššieho stupňa zostanú v platnosti len
tie, ktoré boli uzatvorené pred 1. marcom tohto roka. Zamestnávatelia majú
možnosť dočasne prehadzovať zamestnancov medzi materskými a dcérskymi
spoločnosťami.
Právo odpojiť sa počas práce na
home office - Po novom zamestnanec
na home office má „právo na odpojenie“ - po 19.00 hod. nemusí reflektovať
na požiadavky zamestnávateľa, pretože
má právo na odpočinok. Zamestnávateľ
to nesmie posudzovať ako nesplnenie

povinnosti. Na výkon takejto práce sa
bude vyžadovať dohoda zamestnávateľa
so zamestnancom v pracovnej zmluve.
Zamestnanec, ak mu to zamestnávateľ
schváli, si pri domácej práci bude sám
rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa. Počas trvania mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19 môžu občania so
ZŤP, zamestnaní v chránených dielňach
alebo na chránených pracoviskách, vykonávať prácu vo svojej domácnosti.
Gastrolístky alebo peniaze - Po novom
zamestnanci, ktorých zamestnávatelia
nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom
alebo inom zmluvnom stravovacom zariadení, si môžu vybrať medzi stravnými
lístkami a finančným príspevkom na
stravovanie. Finančná náhrada bude
vo výške 55 percent hodnoty stravovacej poukážky. Zamestnávateľ, ktorý má
nakúpené gastrolístky, ich môže ako
jedinú možnosť zamestnancom ponúkať najdlhšie do 31. decembra 2021. Od
1. januára 2023 musia zamestnávatelia
zabezpečiť zamestnancom elektronickú
stravovaciu poukážku.
Brigády pre 15-ročných - Po novom
musí ísť o ľahké práce, ktoré neohrozujú
zdravie mládeže či školskú dochádzku.
Rozhodnúť o tom, či ide o ľahkú prácu,
má príslušný inšpektorát práce .
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Michalovce
Trebišov

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

HRADEC KRÁLOVE

Západné Slovensko

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

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

Prijmeme
rušňovodičov a vedúcich posunu
na vlečke U.S.Steel Košice
Zabezpečené ubytovanie

Mzda : 1.100,-€ - 1.500,-€

Tel.č. 0910 381 104

Výročia a udalosti
agent FBI Robert Hanssen bol zatknutý za
špionáž pre Rusko a odsúdený na doživotie

20. februára 2001

my
to
dáme!

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

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

Výročia a udalosti
v obci Veľká Mača došlo k vražde investigatívneho novinára Jána
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej

21. februára 2018
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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

52-0026

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

VÁM

COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

ZABEZPEČÍME

zdravie / služby
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

88-0034

100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

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

32-001-1

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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

0800 500 091

85_0091

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

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

8

87-0007

farba
ANTRACIT
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