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VRÚTKY

Turèianske 
Teplice

Martin

Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň
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d AUTO-MOTO PREDAJ 01 

AUTO-MOTO Iné 02 
»Výkupim motorové vozidlá 
všetkých značiek, staré, ne-
pojazdné, havarované. T.č.: 
0905 505 129
»Odkúpim továrenský trak-
tor alebo malotraktor, aj v 
zlom stave alebo nepojazd-
ný. 0949350195
»Kúpim motocykle Jawa/ CZ/ 
Babetta/ Stadion/ Simson aj 
iné 0949371361
»KÚPIM JAWA CZ MANET TAT-
RAN STADION BABETU A INÉ, 
DIELY, DOKLADY 0940100473
»Kúpim Simson, Pionier 
20,21 stellu. Ponúknite. 
0915215410

BYTY PREDAJ 03
»Novostavba, 2-izb. byt, 
Priekopa, 90.000 €. T.č.: 0948 
601 825
»1-izb. byt, širšie centrum, 
67.000 €. T.č.: 0948 601 825
»Veľkometrážny 2-izb. byt, 
Košúty I., kompletná rekon-
štrukcia, 98.000 €. T.č.: 0918 
815 152
»3-izb. byt, Ľadoveň, 99.000 
€. T.č.: 0918 815 152
»1-izb. byt, pri Lidli, 62.000 €. 
T.č.: 0918 815 152
»2-izb. byt, Sever, 87.000 €. 
T.č.: 0918 815 152
»Predaj 2oj izb.bytu v Žabok-
rekoch s garážou, tel. 0948 
364 048 

BYTY PRENÁJOM 04
»3-izb. byt, komplet zaria-
dený, Záturčie, 550 €/mesiac 
vrátane energií. T.č.: 0907 651 
922 
»1 izb Štúrova štvrť centrum 
zariadený prerobený 400 e 1 
os 420 e 2 os vrátane energií 
0915 231 659

DOMY PREDAJ 05
»RD, Mošovce, 210.000 €. T.č.: 
0908 555 810
»RD, Turčiansky Michal, 
124.000 €. T.č.: 0917 650 188
»RD, Mošovce, dohodou. T.č.: 
0917 650 188
»Predám chalupu so záhra-
dou v Mošovciach 0908 913 
878

POZEMKY PREDAJ 06
»Orná pôda, Mošovce, doho-
dou. T.č.: 0917 650 188

REALITY INÉ 07
»Kúpim pozemok. T.č.: 0917 
185 075
»Kúpim starší dom, chalupu, 
aj na zbúranie. T.č.: 0917 185 
075
»Kúpim 2 alebo 3-izb. byt. 
T.č.: 0917 185 075

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 

Chcete si podať inzerát?
Pokračovanie na strane 6 dolu.

Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak
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»Kúpim veľkometrážny 3-izb. 
byt. T.č.: 0907 547 733
»3 izb. byt- Súrne hľadám 
pre klienta z BA 2-3 izbový 
byt okrem Záturčia, aspoň 
čiastočná rekonštrukcia. Tel.: 
0948364048 
»Hľadám novší RD Mar-
tin a okolie do 15 Km. Môže 
byť aj rozostavaný. Te-
l:0948364048 
»Kúpim dom v okrese Martin 
do 15km do 150.000 €. T.č.: 
0908 922 101
»Kúpim ornú pôdu v okolí MT 
a TR. T.č.: 0905 925 991

STAVBA 08
»Predám sklolamináto-
vé žumpy o objeme 5.000, 
8.000 a 10.000 litrov a vodo-
merné plastové šachty. Cena 
od 650 €. Doveziem, osadím, 
vykonám aj tlakovú skúšku. 
T.č.: 0905 925 991 
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

DOMÁCNOSŤ 09  

ZÁHRADA A ZVERINEC 10 

HOBBY A ŠPORT 11 
»Kúpim akékoľvek zlaté 
a strieborné mince aj celé 
zbierky, šperky a bankovky. t. 
0915627285

DEŤOM 12

RôZNE PREDAJ 13
»Predám kolesá na bicykel 
favorit, 0944296821
»Motorová píla STIHL na 

Občianska
riadková
inzercia

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.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

08 STAVBA                    

Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 14. 6.

Treska v majonéze

Kuracie 
prsné rezne

odchované na

069

-44%

(100 g = 0,55)

125 g

1.25

• tavený syr

069

-22%

(100 g = 0,58)

120 g

0.89*

Niva
Nescafé 

• rôzne druhy

369

-31%
cena za 1 kg

5.39

049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

099

-28%

(100 g = 0,66)

150 g

1.39

• plátky

• 45 % t. v s.

199

-20%

(100 g = 1,00)

200 g

2.49

• krájaná

333

-44%

(100 g = 1,67)

200 g

5.99*

• ext�a sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie
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• rôzne druhy

699

6 x 0,5 l
3 l

• svetlý ležiak

smotana 14%

049

Supercena

(1 kg = 1,96)

250 g

• rôzne druhy
399

Supercena

40 praní

• v ponuke aj Náplň 
do osviežovača 250 ml 
za 3,99 €

033

Supercena

145 g

159

-20%

(100 g = 0,99)

160 g

1.99*

• rôzne druhy

085

-34%
cena za 1 kg

1.29

089

-40%
2,25 l

1.49*

599

-40%
balenie

9.99*

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
14. JÚNA
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splátky po 10 € mesačne, 
lacná práčka na splátky po 
10 € mesačner, kombinovaná 
chladnička na splátky po 10 € 
mesačne. T.č.: 0903 752 333
»Predám za vypredajove 
ceny rozne svietidla inter.,ex-
terier-NOVE ,nepouzivane zo 
zrušenej predajne svietidiel 
. Možnosť si vybrat a vidiet v 
sklade. 0910704738  
»Slané torty, domáce krémo-
vé zákusky, jeden druh. 0908 
312 572 
»Predám: sporák na drevo 
aj elektrický 40€, dámske 
staršie bicykle 2 ks 40€ a 
30€, brúsku a leštičku na 
podlahu po 10€, vysávač 5€, 
stredné dvojkolové káry po 
20€, spálňové zrkadlo 10€, 
vojnové bedne na náradie po 
5€, taburetky 2 ks po 5€, dre-
vené konfer. Stoly 3ks po 10 €, 
pozinkovaný zvitkový plech 
70 kg – 130€, klampiarske 
náradie s lanom a brašňami 
20€, hliníkové štvorcové šab-
lóny 160ks – 70€, obchodná 
váha 10€. T.č.: 0944 217 706

RôZNE INÉ 14
»Kúpim staré plechové hrač-
ky. T.č.: 0905 505 129
»Kúpim šľapací Moskvič, aj 
nekompletný. T.č.: 0908 912 
445
»HĽADÁM SI DOČASNÉ UBY-
TOVANIE ZA ROZUMNÚ CENU. 
BUDEM PRÍJEMNÁ MILÁ SPO-
LOČNÍČKA. NAJRADŠEJ V ROD. 
DOME 0902728306

Občianska
riadková
inzercia

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.

INZER
CIA

martin
sko@

regio
npres

s.sk

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

V čase blížiacich sa maturít a promó-
cií majú mnohí absolventi škôl dile-
mu, či sa po ukončení štúdia musia 
prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či 
majú platiť sociálne odvody, prípadne 
či majú nárok na dávku v nezamest-
nanosti alebo iné dávky. 

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
zatiaľ nemajú. Čakajú ich až po uplatnení 
sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú 
alebo si nájdu na dohodu brigádu či za-
čnú podnikať. 

Študent (žiak strednej školy alebo 
študent denného štúdia vysokej školy) 
nie je počas štúdia povinne poistený na 
sociálne poistenie. Preto nemá voči Soci-
álnej poisťovni počas celého štúdia ani 
po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, 
oznamovacie ani odvodové povinnosti. 
A keďže nie je poistený, nevzniká mu ani 
nárok na jednotlivé dávky sociálneho 
poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí 
sa dobrovoľne poistili a platili poistné 
dostatočne dlhé obdobie na priznanie 
konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľ-
ného poistenia pri splnení všetkých pod-
mienok na konkrétnu dávku).

Povinnosti študentov-sirôt 
po ukončení alebo prerušení štúdia

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni 
majú iba študenti-poberatelia sirotského 
dôchodku, keď menia školu, prerušia či 

ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirot-
ského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď 
prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, 
t. j. v prípade študenta ukončením štú-
dia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako 
zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či 
sirota-študent ešte študuje, sa overuje po-
tvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to 
Sociálna poisťovňa overuje sama v registri 
ministerstva školstva, a teda študent nemá 
žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z 
tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväč-
ša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra 
a obrany), sú povinní takéto potvrdenie 
predložiť sami. Potvrdenie predkladajú aj 
študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Ak sa študent zamestná, povinnosti 
rieši za neho zamestnávateľ. Ak už popri 
štúdiu alebo po štúdiu začne študent brigá-
dovať alebo podnikať, povinnosti mu vzťa-
hu k sociálnemu poisteniu v závislosti od 
druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. 

Absolventi a ich povinnosti 
voči Sociálnej poisťovni 

» Zdroj: Sociálna poisťovňa

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny



MT21-23 strana- 11

SLUŽBY, REALITYMARTINSKO
11

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti

www.drevoza.sk

od 125 €

 HD+, A2 od 160 €

breza,

6
8
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe-
ciálne venovaný úcte k  Božskému 
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj 
svätý Ján Pavol II..

Veriacich povzbudil slovami: „Vy-
zývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa-
dieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo 
a často opakovať najmä v tomto mesiaci 
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba 
dôverujem.“

Príležitosť, ktorú prináša mesiac 
jún, je podľa pápeža potreba využiť. 
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla 
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, 
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo-
žie Srdce do väčšej hĺbky.

Ježišovo Božské Srdce nie je totiž 
len sentimentálny symbol, ktorý patrí 
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás 
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho 
uctievanie patrí k  samotnej podstate 
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, 
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta-
jomstiev.

Zamýšľali ste sa napríklad niekedy 
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazý-
vané aj srdcom nášho najvernejšieho 
Priateľa?

„Nič nie je v  živote také potrebné 
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aris-
toteles, ktorý zdôraznil, že skutočné 
priateľstvo nemá byť pre človeka iba 
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzá-
jomným využívaním toho druhého 

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo 
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom 
obe strany spoločne usilujú o cnostný 
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spo-
ločným dobrom.

Ježišovo srdce nás volá práve k ta-
kémuto priateľstvu. K priateľstvu, kto-
ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti 
a  napĺňať naše dni dobrom a láskou. 
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k ne-
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Ježiš nám dáva dokonalý príklad 
takéhoto priateľstva: preukazuje nám 
svoju dôveru, vernosť a  starostlivosť 
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac, 
sýti nás svojím vlastným telom, a  zo-
miera na kríži za každého, kto sa ne-
hanbí nazvať ho svojím priateľom.

Do  júnovej modlitby Deviatnika 
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre 
vás vytvorila pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jed-
noducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

Príležitosť spoznať Božie Srdce

» Zdroj: ACN
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 

do objektu v Martine
Mzdové ohodnotenie : 3,5 € až 4 €/h netto

Pracovná doba : ranná /poobedná

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte 

na tel. č. 0908 894 076 
6
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 (1044€ brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat
MZDA 1200 € / mesiac priemer (brutto)

+ bonusy

SKLADNÍK

MZDA 950€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

1050
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Letná brigáda

Pracovná náplň: upratovacie a čistiace práce

Vhodné pre: študentov (SŠ a VŠ) aj pracujúcich

Mzda: 4,60 €/h v čistom

Kde: Kia Motors, Teplička nad Váhom

Kontakt:
Tel. číslo: 0910 180 166
E-mail: letnabrigada@properservice.sk

Chceš si cez leto zarobiť?
Tak neváhaj a pridaj sa k nám :)

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 

8
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0902 524 957, 0905 423 331

Inzerát, ktorý predáva
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 

BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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 dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ

- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091


