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Prečo sme v lete stále smädní
Ak pijeme pre uhasenie smädu, tak
rozhodne vždy vlažné alebo teplé
nápoje. Studený nápoj nie sú naše
bunky schopné vstrebať a tak si ich
musí organizmus najskôr ohriať.
A to nás nielen nezbaví smädu, ale
aj nás to stojí nejakú energiu. Sliznice v
ústach, hrtanu, žalúdka a čreva z toho
tiež nie sú nadšené - nútime ich makať
inak, než na čo sú stavané. Najdôležitejšie ale je, že ako je nápoj pripravený
pre príjem bunkou, zaberie to nejaký
čas a za tú dobu sa môže náš organizmus dostať do vodného deficitu - dehydrovať.
Ak v lete pijete len studené nápoje a
pijete ich veľa, možno sa čudujete, prečo máte stále smäd - no teraz už asi aj
viete prečo!
Oveľa lepšie ako s veľkým pohárom
oroseného nápoja v horúčavách pochodíme s horúcimi nápojmi, ako je čaj,
pretože jeho pitie môže účinne ochladiť
rozhorúčený organizmus. Chladený
nápoj – na rozdiel od verejnej mienky – prináša úľavu len na pár minút.
Krátkodobo totiž vyvoláva príjemný
pocit. Kapiláry v koži sa zúžia, potenie
sa zmierni a príjemný studený pocit
preniká naším telom. Toto však trvá
len niekoľko minút, potom sa vďaka
poteniu zníži hladina tepla, to vedie k
zvýšeniu telesnej teploty, čo je škodlivé
z pohľadu fungovania organizmu.
Ak sa v lete počas horúčavy alebo

namáhavej činnosti napijete teplej tekutiny, oklamete mozog: v skutočnosti
je nutné oklamať zmyslové receptory,
ktoré registrujú v ústach a v žalúdku
zvýšené vnútorné teplo a vzápätí sa
potné žľazy okamžite aktivujú. Tento proces ochladí preto, lebo počas
„umelo“ vyvolaného potenia počas
niekoľkých minút sa organizmus zbaví
väčšieho množstva tepla, než o koľko
sa zvýšila telesná teplota v dôsledku
horúceho nápoja. Toto teplo je veľká
úľava pre organizmus: v skutočnosti je
teplý nápoj skutočný letný osviežovač.
Nie náhodou v púštnych krajinách pijú
s obľubou v lete horúci čerstvo uvarený
čaj.
Pozor však na jednu zásadu – používajte oblečenie, ktoré nebráni poteniu
sa vášho tela. Vzdušné, nepriliehavé.
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»Kúpim Suzuki Samurai,
Vitara, Jimmy v akomkoľvek stave, aj nepojazdné
Ponúknite 0949532310
»Kúpim Simson aj nepojazdný.
PONÚKNITE
0949505827

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA

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

14 RôZNE / iné

» red

»45 ročný chlap s ŤZP hľadá os. asistenta muža s
VP 30-50 roč. najlepšie zo
SNV na 6-8 h./denne, niekedy aj cez víkendy. Mzda
4,18 €/hod. Manipuláciu s
pomôckami zaučím. Info:
0903937324

Ďalej ponúkame

t;BTkFOJFCBMkónov

15 HĽADÁM PRÁCU

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?
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0950 276 839

99-0032

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

Pošlite SMS na číslo
»Hľadám
ženu do 39r na
8866
v tvare:
pekný vzťah,
lásku, život.
RPmedzera
SN medzera
0911562156
Číslo
rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP SN 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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, SN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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tBe[QFŘOPTUOÏEvere
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
tInteriérovÏEvere
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
AK
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

01 AUTO-MOTO / predaj

»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682W

SERVIS OKIEN

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

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

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

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

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

4

SLUŽBY, BÝVANIE

SN21-25 strana-

Najčítanejšie regionálne noviny

4

redakčné slovo / bývanie

Niekde som to čítal v pondelok, v
deň letného slnovratu. Poznajúc autora a jeho myslenie, vzal som to s
nadhľadom.
Stalo sa nejakým divným zvykom,
že nežijeme v prítomnosti, ale sme minimálne o pol roka napred. Už od februára nás médiá, ich redaktori a moderátori vyháňajú na letné dovolenky,
najmä do Chorvátska. Hlavná sezóna
sa začína iba v týchto chvíľach, ale
médiá nás už zasypávajú poplašnými
správami o jej konci (fakt ide o skutkovú podstatu trestného činu šírenia
poplašnej správy, ale nikomu to neprekáža), že – citujem - „sa na nás valí
desivá Delta vlna“. Aj keď neviem, kam
sa podela taká Gama, lebo Delta je až
štvrtá v poradí. Žijeme už septembrom,
lebo prítomnosť nás nudí. Teda, hlupákov prítomnosť nudí. Nevedia si ju užiť,
stále nazerajú niekam za roh. Niekomu
do obývačky, do hrnca.
Vieme, čo bude o tri mesiace, o pol
roka, vieme, že 21. júna sa začala blížiť
zima (čo je rýdzo fakticky pravda), ale
nevieme, čo je dnes, nevieme, že sa
začalo leto a nemocnice sa našťastie
vyprázdňujú. Teda, naozaj nateraz a
našťastie. Vieme však, že sa budú plniť.

Vieme, že „desivá Delta sa na nás valí“.
Vieme, že na jeseň padne vláda, že o pol
roka spravíme to a tamto, že zavedieme
taký predpis a zákon. Analyzujeme,
sondujeme, modelujeme, pripravujeme
ale v zásade okrem toho už nerobíme
nič. Iba sa hádame. A to jediné robíme v
prítomnosti a s veľkým nasadením.
Slovensko má nesmierne veľa
múdrych a šikovných ľudí. Len škoda je, že sú v akomsi exile. Múdrych a
šikovných nevidíme ani vo vláde, ani
v parlamente, dokonca už ani v tých
médiách nie. Máme, žiaľ, možno iba na
prvý pohľad, ale fakt ich máme na rozdávanie, iba hlupákov, ktorí vedia, čo
bude o pol roka, o rok. A sú skalopevne
presvedčení, že to tak bude, lebo to hovoria oni.
Ak ste pochopili, milí čitatelia, čo
som chcel naznačiť týmto redakčným
slovom, potom vy medzi
nich nepatríte. Vy žijete,
pracujete, snažíte sa, tešíte sa a vy aj smútite. Tu
a teraz. V reálnom čase a
priestore, v realite života.

PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY
STRIECH
lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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.20¥1OV

> revízie komínov
ku kolaudáciám RD
> frézovanie a vlo{kovanie
komínov
> strojRYÁĆistenie
zadechtovaných
komínov

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

> fasádne komíny
!Ćistenie a kontrola
komínov

0905 279 418
obhliadka ZDARMA

.ontaktujte nás v pracovných dČRch
od 7,00 hod do 17,00 hod

www.kominar-poprad.sk
www.kominyfrezovanie.sk
Erimont s.r.o., LXĆLYQ¹315
0905 279 418, Michal HudáĆ

99-0005-1

Blíži sa zima
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S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval článok „Zur Elektrodynamik bewegter
Körper“, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity

30. júna 1905

Výročia a udalosti
Gavrilo Princip spáchal v Sarajeve atentát na Františka Ferdinanda, následníka rakúsko-uhorského trónu a synovca cisára Františka Jozefa I.

28. jún 1914

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

ŠUMNÁ
STRECHA

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 290€

MICHAL

kovanie ZDARMA

0908 337 893

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

Otvorené:
Po-Pia: 9-17
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34-0005-1

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

0905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

0918 623 064

87-0011

www.promontglass.sk

61_0055

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

6
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Aj málo stačí ku šťastiu.
Šikovná Kia Rio môže byť tvoja už od 97€** mesačne.

Metis (Slovensko) spol. s r.o.
Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 918 424 390 ӏ www.metis-sk.sk

Kia Sales Slovakia s. r. o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba paliva 5,5 - 6,4/100 km, emisie CO2 : 126 - 146 g/km / WLTP. *Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.
** Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s akontáciou vo výške 35%, dĺžkou trvania zmluvy
48 mesiacov a s max. ročným nájazdom 10 000 km. Prvých 47 splátok je vo výške 96,87€ . Posledná splátka je vo výške
4 206,83 € . Uvedené splátky sú vrátane havarijného a povinného zmluvného poistenia v poisťovni Allianz. Lízingový úrok
je 0%, spracovateľský poplatok je 267,25 € a poplatok za prevod vlastníctva pri ukončení lízingu je 64,14 € (RPMN 6,75%).
Financovaný objem je 6 948,5 € a celková zaplatená suma vrátane akontácie a poistiek bude 12 832,61 €.
Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje ČSOB Leasing, a.s.
79-053

U
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Psíkovia a leto
Každoročné téma je opäť tu. Možno
aktuálnejšia, ako kedykoľvek pred
rokmi. Mnohé domácnosti si v pandemických časoch adoptovali psíkov a
dali im možnosť stať sa členmi rodín.
To je chválytebné, avšak, dovoľujeme si menej skúseným chovateľom
– začiatočníkom poradiť, ako sa starať
o psíka v letných horúčavách. Či už
doma, alebo na cestách, prípadne v
čase venčenia.
V tropických horúčavách si psíkovia najmä v bytoch a v mestských rodinách sami neporadia.
Dostatok čerstvej vody je priorita.
Psík musí mať primerane chladnú, nie
celý deň naliatu vodu – v lete ju treba
meniť oveľa častejšie. Ak ste doma,
ponúknite mu občas vaňovú spechu,
ale veľmi bude vďačný aj za uterák,
namočený do chladnej vody. Položte
na podlahu nejaký igelit, potom navlhčený uterák a uvidíte, že psík takýmto
osviežením nepohrdne.
V zoologických záhradách dávajú
zvieratám v horúčavách ich špeciálne
„zmrzliny“. Kúsok schladenej dobrotky, či už ako mäsko, alebo hocičo, čo
má váš pes rád, mu spraví dobre. Také
zverinová paštéta, vytiahnutá z chladničky je najideálnejšou psou zmrzlinou. Samozrejme, pri takomto občerstvení treba adekvátne znížiť denné
dávky kŕmenia.
V aute je v lete z hľadiska dôleži-

Najčítanejšie regionálne noviny

Rizikové tábory?
tosti pes na prioritnom mieste. (Hneď
po malých deťoch.) zastávky musíte
robiť častejšie, počas každejmu treba
ponúknuť primerane chladnú vodu. S
klimatizáciou opatrne! Možno sa vám
zdá, že príjemných 20 v kabíne, keď
vonku je 35, je to najlepšie. Naopak –
aj pre prepravované zvieratá je to nesmierne riziko.
Tak, ako u ľudí, platí to aj pre psíkov – rozhorúčení, dychčiaci, by nemali skočiť do potoka či jazera, hrozí riziko
teplotného šoku. Najskôr psa ovlažte,
namočte mu labky, hruď a keď začne
pokojne dýchať, až potom ho pustite do
vody.
Prechádzky so psíkom posúvajte
do skorých ranných a neskorých večerných hodín, poludňajšie obmedzte
iba na jeho hygienické potreby. Vyhľadávajte ploch s prírodným povrchom,
asfaltu a betónu sa vyhýbajte. Na prechádzky noste psíkovi zásobu vody,
bud na napitie, alebo na zvlhčenie kožúška.

% 

» red

Rodičia sa snažia deťom naplniť čas
letných prázdnin zážitkami a zmysluplnými činnosťami, keďže nuda
pri tínedžeroch podnecuje rizikové
správanie. Zároveň však nemajú toľko dovolenky, tak sa musia spoliehať na iných, ktorí sa venujú deťom.
Jednou z možností sú pobytové tábory. Sú dobré aj na to, aby si rodičia
aspoň na krátky čas oddýchli od výchovy detí. Pobytová aktivita je ideálna. A
hlavne, dobre pripravený tábor môže
dať deťom veľmi veľa. Ako to však v
dnešnej dobe býva, každý dobrý zámer
má riziká, ľudia ho dokážu zneužiť a
môžu napáchať trvalé škody.
Verím, že väčšina táborov je kvalitná, profesionálna a drží sa pedagogických zásad. Avšak pravidelne počúvame to, že sa objavujú zneužívania detí,
príp. sú v tábore umožnené prejavy
správania, ktoré sú neprípustné (napr.
pohlavný styk medzi deťmi). Momentálne máme kauzu s ústavným činiteľom. Ale o koľkých priestupkoch voči
detstvu sa mlčí? Nemusí ísť iba o porušovanie sexuálnych tabu. V táboroch
máme aj šikanovanie, násilie, vulgárne správanie, sexizmus, vandalizmus
a pod. Čím slabší program tábora, tým
väčšia šanca, že sa udeje niečo patopsychologické. A pri množstve detí to môže
mať obludné rozmery.
Ak sa v škole deje podobné, sú možnosti, ako to riešiť. A hlavne máme na
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» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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to odborné spôsobilosti. Ale v táboroch,
ktoré majú na starosti mnoho detí (!)
v rôznom veku nie je podmienka mať
pedagogické alebo náležité vzdelanie,
ktoré by malo byť povinné pri akejkoľvek práci s deťmi. Tábor môže vytvoriť
aj skupina iba so vzdelaním zo základnej školy, teda bez odborného profilu.
To by sa v škole nemohlo stať. Navyše
sa neraz zamestnávajú veľmi mladí
ľudia s malým vekovým odstupom od
táborových detí, čo vnímam tiež ako
riziko, keďže sami sú ešte vo vývine.
Niektoré tábory sa prezentujú tým, že
realizujú pre animátorov školenia, ale
zase je možnosť, že ich školí človek bez
náležitého vzdelania. Vedomie, že odovzdávam dieťa ľuďom bez odborných
kompetencií, mi nedáva príliš veľkú
dôveru. Lebo práve ich absencia môže
spôsobiť to, že sa bude necitlivo či škodlivo pristupovať k deťom. Dieťa zväčša
dieťa nevychová. A absencia odborného vzdelania môže vyvolať rizikové situácie. Nehovoriac o tom, že niektorým
táborom ide o komerčný zisk alebo o
podsúvanie informácií, ktoré si ani školy nedovolia šíriť.
Riešenie situácie je jednoduché: nariadiť povinnosť náležitého vzdelania.
Tábor musí byť bezpečným miestom,
kde nejde iba o bezbrehú zábavu, ale o
profesionálne vedenie detí k zmysluplnému využívaniu voľného času.
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Behaj lesmi konečne aj na Slovensku

Ceny sú uvedené
bez DPH.
E-mail:
bratislavsko@regionpress.sk

Premiéra ako hrom, aj napriek mí plasty.
Víťazom sa stal s časom 1:28:51 hotomu, že bola obloha azúrovo modrá. Bez mrakov a v tropickom teple diny Matej Páleník, medzi ženami poprebehli historicky prvé preteky sé- tom uspela Soňa Struhárová za 1:43:38
rie Behaj lesmi na Slovensku.
hodiny. Kratšiu vzdialenosť, ktorá
účastníkov tiež zaviedla po náročnom
Účastníci (okolo 700) prebehli bra- stúpaní cez hrad Devín do lesov Detislavským hradom Devín až do hlbo- vínskej Kobyly, vyhral Martin Juran
kých lesov Devínskej Kobyly. Najskôr za 48:15 minúty. Ako prvá žena potom
si pre svoju medailu dobehli najmenší do cieľa dorazila Martina Mikulcová za
bežci z radov detí v detských pretekoch 57:27 minúty.
Dr.Max. Tí využili prijateľných teplôt
Premiéra obľúbenej prírodnej série
a trate vedúcej v tieni hradných skál. Behaj lesmi má tak za sebou po Českej
Dopoludňajších vrcholom programu republike úspešnú bežeckú premiéru
boli charitatívne preteky VoltaRUN. tiež na Slovensku. V blízkej dobe bude
Finančný výťažok zo štartovného aj pokračovať dvoma pretekmi v Česku
za každý ubehnutý kilometer za nece- a nasledovať bude Behaj lesmi Veľká
lú stovku účastníkov pomôže zrakovo Fatra 17. júla. Lov štartovných čísel beží
postihnutej budúcej gymnazistke Vik- na webe sportid.online.
torke. Ani ona s rodinou nechýbala
na štartovej čiare a svojím výkonom
prispela.
Pre každý z troch pretekov tohtoročnej série Behaj lesmi je vybraná
jedna rodina, ktorá sa v rámci pretekov
bude podporovať. Tá Viktorkina dostala po pretekoch šek VoltaRUN vo výške
2 050 eur. Táto suma však ešte nie je finálna, pridajú sa k nej ďalšie možnosti
prispievania nad rámec registrácie.
Pretekať sa začalo v pravé poludnie. Najskôr na trasu vybehli bežci na
20 kilometrov, ktorým v ruke nechýbal
špeciálny pohárik Speedcup, ktorý aj
vďaka zapojeniu hlavného partnera
spoločnosti Dr.Max, eliminuje v záze- » Zdroj: Text aj foto - behajlesmi.sk

INZERCIA

0905 719 139

PRÁCA v ČR

PRE KAŽDÉHO

VHODNÉ
PRE MUŽOV, VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
ŽENY aj PÁRY UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:

0915 971 823

PRÁCA v DE

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

Zdravotná sestra

Zvárač MAG, zámočník

2/
, Drážďany/ Dortmund
- práca v hale, ubytovanie zabezpečené

85_0464

1/
s nemeckým uznaním
vzdelania Anerkennung/ Urkunde - ubytovanie, stravovanie, doprava zdarma

75-59

WWW.REGIONPRESS.SK
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Halama Holding - Píla Senec s.r.o.
KROVY, STRECHY
Boldocká cesta 2560, 903 01 Senec
Tel.: 02/4592 3392, 0903 476 666
Prijmeme do pracovného
pomeru pracovníkov:

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

KŠX-DELTA, s.r.o. prijme
������������������
�����������

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Výroba káblov
na autobatérie

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

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

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

Návrat k zdraviu
po ľahkej forme COVID-19

Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou
penziou a bohatým programom iba
za 195.- EUR/ 1 osoba a pobyt

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci,
ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

HĽADÁME

SADROKARTONISTOV
- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

Voľné termíny: 28.6 -3.7., 19.7 – 24.7.,
23.8 – 28.8., 30.8 – 4.9.21 , a neskôr.
Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár,
0918 591 942, 0918 494 494,
recepcia@oravskahoraren.sk

TEL.: +421 950 301 301

87-0012

0908 914 180

85_0196

94-0062

37-0096

Oravský Podzámok č. 396,
www.oravskahoraren.sk

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

85_0444

61_0133 85_0458

Základná mzda:
20.000 - 25.000 �������������
Miesto práce: ������������
Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509
Mail:info.idelta@gmail.com

32-001-4

ubytovanie vieme zabezpečiť
mzda: od 1000 € / netto mes. + prémie

06-0070

 strojníka pásovej píly - mebor
 strojníka rámovej píly - gáter
 pilčík s motorovou pílou
 pomocný robotník
 brigádnik, absolvent
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