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Týždenne do 31 290 domácností

STRECHYNA KĽÚČ AKCIA škridle
ARRI s.r.o.
plechy a

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

krmivo pre nosnice rastová a znášková

NÁBYTOK NA MIERU
801210006

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk
Róbert Bukovský |

0911 266 549

36-0018

59-076

ROZV
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
4 0 432
45

0915 261 120
0907 793 056

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

88-0043

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby
OZ

(pri galante)

ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT
VŠETKO VYBAVÍME ZA VÁS
BEZ POPLATKOV

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

hydinárska farma topoLnica

Recyklácia vozidiel

bjednávke
Ku každej o lastného
dľa v
ikebana po
ARMO.
výberu ZAD
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

PALIVOVÉ
DREVO

prijme

36-0026

VODIČOV KAMIÓNOV
na medzinárodnú
prepravu tovaru

SBS GUARDING s. r. o.

700,-

-15%

príjme strážnikov na prevádzky

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

1 650,1050,-

36-0002

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Firma MEUM a.s.
Príjme:

-30%

Strojníka - vodcu plávajúceho bagra

-20%

1400 eur brutto+odmeny
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Bližšie info na: Alena Lisíková
0907 083 184, expedicia@meum.sk

36-0024

Strojníka- 1300 eur brutto+odmeny
36-0010

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

43-0048

16-0027

POLIENKA BUK, HRAB

0917 649 213

0902 466 448 0902 606 436 0902 692 290
36-0017

0904 202 630

Platba možná
aj s platobnou kartou.

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
Objednávky: www.matejovdvor.sk

stromov a odvoz drevného odpadu

0948 312 754

tel.:
 Objednávky do 15. marca vybavíme za
minuloročné ceny, aj na splátky už od 70€
 Dôchodcom poskytujeme výrazné zľavy
 Betónový základ a písmená zadarmo
 Obnova starých hrobov, čistenie

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

www.prerabka-kupelne.sk

VÝŠKOVÉ PÍLENIE

KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

0907 173 047, Tešedikovo

36-0006
6

07-0006

ky ZDARMA

u
Cenové pon

36-0005

2

(* cena od)

0905 746 124, www.strecha.ws

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

36-0019

4,50 €/m *

Chcete chovať hydinu?
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INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407
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Ľuboš Bugyi
0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

Galanta

Ša¾a

Striedmo o striedmosti
Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj, o svete „smotánky“ dozvedáme o zástučo je to vlastne samotná cnosť?
poch chudákov a úbožiakov. Boli sú a
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat- si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vplynosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej- vom, postavením, mocou, kontaktmi
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň
od duševne neduživých a mravne zaosta- vyviera v každom z nás a ako turisti dobre
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť vedia, o každý prameň sa treba pravidelako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi ne starať, čistiť ho.
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich
Spomeňte si náhodne na mená napoznanie iba to, že otvoria ústa.
príklad desiatich najvýznamnejších
Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť osobností tohto nášho sveta. Takých,
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim- vďaka ktorým poznáme antibiotiká,
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom,
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v pristávali sme na Mesiaci či na Marse,
tomto pôstnom období. Napríklad nepre- odstraňovali rasovú a inú segregáciu, pojedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem- rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie mali spoločné.
Nebolo to nič nemej a nič viac ako
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky striedmosť. Odkazujem to do pozornosti
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre- najmä mnohým predstaviteba hľadať v úplne inom prostredí. Radost- ľom našej moci, či už výných a striedmych. A – ako som napísal konnej, alebo zákonodarvyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo- nej. Veľmi dôrazne!
Vážení čitatelia, želám
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to peknú meteorologickú jar
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné a ak sa čo len trochu
dá, aj jar v dušiach.
duševné malomocenstvo.
S pozdravom
Denne sa v televízii, najmä v spravodajstvách, alebo v rôznych programoch
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

sk

aj airless systémom

0903 228 167

aŀ -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12
66-0030

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

MAĽBY, STIERKY

CIA
JARNÁ AK

Západné Slovensko
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

0904 336 360

anzelmakrajcovicova248@gmail.com

Umývanie a náter fasád
ÎLVWHQLHD náter striech

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

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Úprava a realizácia okrasných záhrad
36-0027

GALANTSKO
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Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Stredné Slovensko
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

Východné Slovensko
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

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

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

2

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

GALANTSKO
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Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany
Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

36-0023

Doplnky a montáž ZADARMO!

Chceš zmenu?
Tak potrebuješ práve nás!
Máš chuť naučiť sa nové veci, resp. rád by si sa s nami
podelil o svoje poznatky?

operátorov vo výrobe

Staň sa súčasťou nášho nového tímu junior technológov
Ponúkame skvelú pracovnú príležitosť pre šikovných ľudí /aj bez skúseností/
v automobilovom priemysle JASPLASTIK- AUTOMOTIVE s.r.o. v Matúškove.
t Stabilná práca na TPP v stabilnej spoločnosti
t Kariérny postup s vyšším ohodnotením

781210003-1

Neváhaj a pošli nám svoj životopis ešte dnes na hr@jasplastik.com,
tel. č.: 031/7884633

36-0031

t Platové podmienky:
Od 900,- EUR/mesačne do 1600 EUR/mesačne + 20% prémií /180-320 EUR/
t Vyplácanie príplatkov podľa ZP

INZERCIA
0905 373 407

Výročia a udalosti
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého
prezidenta

7. marca 2003
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SPRAVODAJSTVO

4
Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
»SIMSON ENDURO ELECTRONIK PIONIER JAWA 20,21,05
MUSTANG JAWA 90 STELA KÚPIM TIETO MOTORKY
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

04 BYTY / prenájom
»Prenajmem 1-izbový byt v

Šali, 0903 731 710
»Prenajmem 2 izb. byt v
Galante tel. 0949225092

07 REALITY / iné
»Kúpim byt aj garáž. Platba
v hotovosti. 0907044080

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Predám vodný skúter s prí-

slušenstvom 0915400088

13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

Najčítanejšie regionálne noviny

Hľadá sa dedina roka 2021
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky súťaže
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlášok do súťaže je 30. apríla.
Je tu teda opäť príležitosť pre samosprávy obcí a ich obyvateľov, aby sa do
súťaže zapojili a predstavili úspechy
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvorivosť jej obyvateľov. Zapojením sa do
súťaže môžu pre svoju obec získať titul
Dedina roka 2021 a zároveň možnosť
reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.
Prihlásené obce posudzujú členovia Národnej hodnotiacej komisie
počas mája až augusta. Uskutočňuje
sa na dvoch úrovniach – návštevou
prihlásených obcí a záverečným rokovaním komisie. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného
prostredia (SAŽP) Michala Maca sa pri
posudzovaní kladie dôraz na kritéria
udržateľnosti, koncepčnosti, schopnosti prezentovať sa, ojedinelosti a
originality prístupov, myslenia obyvateľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý
je v neposlednom rade aj súlad s aktuálnym mottom súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.
Novinkou tohto ročníka je organizačné zapojenie všetkých samosprávnych krajov v pozícii partnerov.

Jozef Viskupič, predseda Združenia
samosprávnych krajov vyzdvihol tento fakt. „Župy významne prispievajú
ku koordinácií regionálneho rozvoja,
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho
dôležitými prvkami sú cestovný ruch
a cezhraničná spolupráca, ktoré majú
nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef
Viskupič.
Tradičnými stabilnými partnermi
súťaže spolu s Ministerstvom životného prostredia a SAŽP je Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí
Slovenska. Generálnym partnerom
súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky,
COOP Jednota Slovensko, s. d.
Prihláste vašu obec a predstavte
príkladné iniciatívy zamerané na obnovu dediny a získajte okrem prestížneho titulu Dedina roka 2021 aj finančné prostriedky pre podporu rozvoja
dediny. Všetky informácie o súťaži sú
zverejnené na novom webe www.dedinaroka.sk.

» red

16 ZOZNAMKA
»Do nového roka hľadám
obyčajnú ženu vek, váha
nevadí odpíšem každej
0919292968
»Do nového roka hľadám
obyčajnú ženu vek, váha
nevadí odpíšem každej
0919272541

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
»SYMPATICKÁ
55 kočík,
R HĽADÁ
RP
GA 12 Predám
PRIATEĽA
NA ZOZNÁMENIE
0987
654 321.

0944724181

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, GA zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Začína sa sezóna kliešťov
Pipetky patria k najznámejším prostriedkom proti kliešťom a blchám.
Účinnou látkou v prípravkoch typu
spot-on býva najčastejšie fipronil (Frontline Combo), permetrín
(Advantix), dinotefuran (Vectra3D) a
fluralaner (Bravecto).
Parazit je usmrcovaný už pri kontakte s kožou, ešte pred prisatím a
uchytením. Tým sa zabrání prenosu
infekcie. Spot - on prípravky sa aplikujú priamo na kožu za krk alebo medzi
lopatky (zamedzí sa aj prípadnému
olízaniu prípravku). Účinok týchto prípravkov trvá väčšinou mesiac, výnimkou je prípravok Bravecto, pipetka s
účinnosťou až 3 mesiace.
Ich výhodou je, že sú vhodné pre
výstavné psy, pre psy v blízkom kontakte so svojím majiteľom a tiež pre rodiny s malými deťmi.
Protiparazitárne obojky pre psov
a mačky sa od seba odlišujú účinnou
látkou aj dobou ich pôsobenia, chránia proti blchám aj proti kliešťom až
4-8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje
postupne a zabezpečuje tým dlhodobý
účinok. Obľúbené sú najmä obojky Scalibor a Foresto, aby obojok fungoval,
musí byť v kontakte s kožou. Pri skladaní sa jeho účinnosť znižuje. Niektoré
obojky sú tiež odolné voči vode, avšak
závisí to od výrobcu, preto si treba vždy
preštudovať návod na použitie. Nevýhodou môže byť zápach niektorých

obojkov, čo môže obťažovať majiteľov
bytových psov. Okrem toho, niektoré
psy zvyknú obojky strácať, u mačiek
je zasa vyššia pravdepodobnosť, že sa
niekde oň zachytia.
Medzi najúčinnejšie antiparazitiká
patria prípravky s účinnými látkami
patriacimi do skupiny isoxazolínov.
Tabletky sú ochutené a vo väčšine prípadov bez problémov prijímané psami.
Ich účinok proti blchám a kliešťom
nastupuje už za 8-12 hodín. Na trhu sú
tablety s rôznou dĺžkou účinku: Bravecto – 3 mesiace, NexGard – 4 týždne
a Simparica 5 týždňov. Tablety sa môžu
použiť u psíkov od ôsmeho týždňa
veku a od hmotnosti 1,5Kg. Ich výhodou je perorálna aplikácia. Nevýhodou
je mechanizmus účinku prípravku –
kliešť sa prichytí a uschne na zvierati,
následne odpadne, žiaľ nemajú repelentný účinok.
Obľúbeným psím antiparazitikom
je aj rozmarínový repelent, ktorý ale
musíte povariť. Ideálne je postriekať
psa vždy pred venčením: na nohy a
chrbát alebo na šatku, ktorý mu uviažete vedľa obojku.1 balenie sušeného
rozmarínu (cca 100 g), poprípade čerstvého (200 g), 1 PL jablčného, bieleho
vínneho octu alebo citrónovej šťavy,
liter vody.

GA21-09 strana

» red

4
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.
3. 2

splátky od 99 €

VYHRAJTE 400 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Výročia a udalosti
Sovietsky zväz vyhlásil, že vyvinul jadrovú bombu

75-22

8. marca 1950

Výročia a udalosti
uskutočnil sa Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav

9. marca 1939

WWW.REGIONPRESS.SK
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63-46

splátky od 98 €

021

ssplátky
sp
plát
átky
d49€€€
splátky
odood
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SPRAVODAJSTVO / FIRMÁM

Nové protipandemické opatrenia,
ktoré vstúpili do platnosti

Keby sa tak dalo brigádovať!
Je viac ako smutnou iróniou, že od
začiatku marca môžu mladí od 15
rokov aj s neukončenou povinnou
školskou dochádzkou vykonávať
ľahšie práce, keď sa prakticky už sa
nedá nikam vyjsť.
Okrem doterajších prác ako je napr.
účinkovanie na kultúrnych alebo umeleckých predstaveniach, športových
podujatiach, reklamných činnostiach
budú môcť na základe novej právnej
úpravy vykonávať aj iné ľahké práce,
ktoré svojím charakterom a rozsahom
neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť,
ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku a školské vyučovanie. Podmienkou
však je, aby zamestnávateľ na uzatvorenie vzťahu s fyzickou osobou staršou
ako 15 rokov do skončenia jej povinnej
školskej dochádzky získal povolenie
od inšpektorátu práce (nie od Sociálnej
poisťovne). Študenti a žiaci po skončení povinnej školskej dochádzky môžu
pracovať tak ako doteraz.
V oblasti platenia poistného na sociálne poistenie v súvislosti s novelou
Zákonníka práce od 1. marca 2021 nedochádza k žiadnej zmene.
Naďalej platí, že ak sa zamestná
študent na základe pracovnej zmluvy,
nadobúda v sociálnom poistení postavenie zamestnanca s povinnosťou
platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie

v nezamestnanosti). Ako zamestnanec
nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne
prihlasovacie, oznamovacie, odhlasovacie a odvodové povinnosti. Povinnosti plní jeho zamestnávateľ, ktorý ho
prihlasuje a odhlasuje do Sociálnej poisťovne a odvádza za neho aj poistné.
Ak študent pracuje na dohodu o
brigádnickej práci študentov, je povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné). Ak jeho
mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur, má právo si uplatniť výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. V takomto prípade
nebude mať postavenie zamestnanca
na účely dôchodkového poistenia a poistné odvádzať nebude. Upozorňujeme,
že v jednom mesiaci si študent môže
uplatniť výnimku len na jednu dohodu
o brigádnickej práci študentov. O uplatnení výnimky musí študent písomne
informovať zamestnávateľa na tlačive
Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.
Zamestnávateľa informuje písomne aj
v prípade, že výnimku si ďalej u neho
nebude uplatňovať. Ak príjem z dohody presiahne sumu 200 eur, študentovi
vzniká dôchodkové poistenie aj v prípade, že si výnimku uplatnil. Poistné
na dôchodkové poistenie potom platí z
vymeriavacieho základu, ktorý sa určí
ako rozdiel medzi mesačným príjmom
a sumou 200 eur.

» Zdroj: SP

33-0002

možnosť chodiť aj do okresu Košice-okolie. Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzila na čas od
5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h je zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a
na nevyhnutné lekárske ošetrenie.
Vláda dôrazne odporúča dôchodNa zlepšenie prednemocničného macom, aby nakupovali vo vyhradených nažmentu pozitívnych pacientov sa prihodinách v záujme ich vlastnej ochrany praví verejne dostupná a zrozumiteľná
pred vysoko infekčnými novými variant- informácia „Cesta pacienta s ochorením
mi koronavírusu a umožňuje nakupova- COVID-19“. Obsahovať bude odporúčanie v už známych hodinách vyhradených nia na domácu liečbu a zoznam kvalitpre dôchodcov aj zdravotne postihnutým ných pulzných oxymetrov.
osobám a ich sprievodu, na základe preuAk opatrenia nedosiahnu do 21. markazu ZŤP a preukazu asistenta.
ca žiadny efekt, Slovensko sa pripraví na
V obchodoch a v mestskej hromadnej zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu,
doprave je od 8. marca povinné nosenie zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo
respirátora FFP2. (Ak má výdychový to presne znamená a aké to bude mať paventil, musí byť prekrytý rúškom.) Vo rametre, nie je uvedené, nie je tak jasné,
všetkých interiéroch bude respirátor pri akých počtoch infikovaných či hospipovinný od 15. marca. Opatrenie sa ne- talizovaných by sa k tomu pristúpilo.
vzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.
Predškolská a školská dochádzka bude
umožnená pre deti zamestnancov, ktorí
musia chodiť do práce prezenčne. Ide o
žiakov v materských školách a na prvom
stupni základných škôl . Zamestnanci a
žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa
samotestami.
Výnimka na vychádzky do prírody
mimo okres sa zrušila. V prípade obyvateľov Bratislavy platí možnosť vychádzok
» red
v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc je
Osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19 už nesmú chodiť do
obchodu či vychádzať z domu na
rôzne účely. Navštíviť môžu v odôvodnenom prípade iba lekára alebo
lekáreň.
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

750 000
Stannah

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

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

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

52-0003

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

0800 162 162

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

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

Viac ako

www.stannah.sk

PONÚKAME PRÁCU V ČR

0800 500 091

85_0091

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

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
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

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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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

