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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 T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!
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VRÚTKY

Turèianske 
Teplice

Martin

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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12.január 2010    
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

Výročia a udalosti
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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
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(nie dôchodcov), na 

rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky,

výsadby ... v Nemecku).

Plat 9 až 10€/hod. 

v čistom, týždenné zálohy 

+ cestovné a ubytovanie 

hradené zamestnávateľom. 

Tel: 0904 487 852

Hľadám pracovníkov 

a brigádnikov
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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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CITÁTY

» „Bez rodiny sa človek tra-
sie od zimy v nekonečnom 
vesmíre.“ 
André Maurois francúzsky 
spisovateľ 1885 - 1967 

» „Kto v lete nerobí, ten v 
zime nedrobí.“
Slovenské príslovie

» „Na dne srdca každej 
zimy leží tušenie jari a za 
závojom noci sa skrýva 
úsmev ranných zôr.“ 
Chalíl Džibrán libanonský 
výtvarník, básnik a spiso-
vateľ 1883 - 1931 

» „Jar je krásna pre toho, 
kto zažil dlhú zimu.“ 
Bjornstjerne Bjornson nór-
sky spisovateľ 1832 - 1910 

» „Veci lásky sú vecami 
života. Po zime prichádza 
jar, po beznádeji nádej, po 
hrôzach noci svitá deň.“
Vladislav Vančura český 
filmový režisér 1891 - 1942

» „Teplý úsmev hreje celú 
zimu.“
Japonské príslovie

» redakcia

Na Slovensku platí prísny zákaz vy-
chádzania 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 podni-
kateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je mož-
né nariadiť prácu z domu. Zamestnanci by 
mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že 
sú vyslaní mimo trvalého bydliska v súvis-
losti s pracovnými povinnosťami.

Povolená je aj cesta s cieľom zaobstara-
nia nevyhnutných životných potrieb - po-
travín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, 
hygienického a drogériového tovaru, krmi-
va a ďalších potrieb pre zvieratá, pohon-
ných látok. Povolené bude aj „venčenie“, no 
len v okruhu 1000 metrov v okolí bydliska.

Taktiež má výnimku cesta do zdravot-
níckych 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 poisťov-
ne, banky, do servisu motorových vozidiel. 
Povolené je tiež vycestovať v prípade zabez-
pečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá 
je na takúto starostlivosť odkázaná.

Povolený ostáva pobyt v prírode, no iba 
v rámci okresu, respektíve v prípade Brati-
slavy a Košíc v rámci mesta.

Zároveň budú zatvorené všetky lyžiar-
ske strediská. Menia sa aj pravidlá pre ho-
tely, 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 ex-
teriéri prevádzok, jedlo si možno zobrať len 
domov.

Kompletné uznesenie vlády o zákaze 
vychadzania nájdete na stránke Úradu vlá-
dy SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Reso-
lution/18962

Od 1. januára zaviedla prísny zákaz 
vychádzania, zúžila okruh výnimiek

» 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

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

AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozi-
dlá všetkých značiek, staré, 
nepojazdné, havarované. 
T.č.: 0905 505 129
»KÚPIM JAWA-CZ ZA VAŠU 
CENU 0915779828 
»CZ 175 SIMSON STELA PI-
ONIER STADION JAWA 90 
KÚPIM TIETO MOTORKY AJ 
POKAZENÉ 0915215406 

BYTY PREDAJ 03
»Predám garzónku. T.č.: 
0948 839 373

BYTY PRENÁJOM 04 
»Prenajmem, prípadne pre-
dám novozrekonštruovaný 
3-izbový byt na Severe. T.č.: 
0905 735 338
»Prenajmem izbu v RD v MT, 
200 €/mesiac. T.č.: 0907 
150 537
»Prenajmeme garzónku v 
centre Vrútok, cena 250 €. 
T.č.: 0902 366 900, 0949 
321 311

DOMY PREDAJ 05

POZEMKY PREDAJ 06

REALITY INÉ 07
»Vymením garáž alebo kú-
pim. T.č.: 0908 280 446
»Kúpim dom v okrese Mar-
tin do 15km do 150.000 €. 
T.č.: 0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí 
MT a TR. T.č.: 0905 925 991

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

05 DOMY / predaj   

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné       

06 POZEMKY / predaj 

STAVBA 08
»Predám sklolaminátové 
žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vo-
domerné plastové šachty. 
Cena od 650 €. Doveziem, 
osadím, vykonám aj tlako-
vú skúšku. T.č.: 0905 925 
991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

DOMÁCNOSŤ 09 
»Predám JABLKO 51% s cer-
tif. výborné 0907838410 

ZÁHRADA A ZVERINEC 10 

HOBBY A ŠPORT 11 

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13
»SMART telefóny, SMART 
televízory, notebooky, biela 
technika, motorové píly - už 
od 10 € mesačne s bezplat-
ným dovozom, záruka 2 
roky. T.č.: 0903 752 333

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové 
hračky. T.č.: 0905 505 129
°Kúpim šľapací Moskvič, 
aj nekompletný. T.č.: 0908 
912 445

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIE 16
»PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0940214833 

Občianska
riadková
inzercia

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

09 DOMÁCNOSŤ    

14 RôZNE / iné    

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

Príklad:
RP MT 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, MT zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

Príklad:
RP MT 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, MT zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

08 STAVBA                    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    
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BRIKETY  od 120 €
buk, dub, smrek, rašelina, valce, RUF, piny kay

ŠKÁROVKA � STUPNICE � HRANOLY
dub, buk, jaseň (cinkované, priebežné)

0948 153 799

PELETY A1, A1+  od 170 €

SUCHÉ PALIVOVÉ DREVO
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Martine

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď. 
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14.január 1985          
Martina Navrátilová vyhrala stý tenisový 
turnaj

Výročia a udalosti
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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 KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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2100% záruka kvality

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


