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JSL KOVO hľadá do zamestnania:

Práca na 2 zmeny, TPP aj na živnosť. Mzda 8€ - 11€/h.
Vzdelanie v odbore, manuálna zručnosť,

samostatnosť, zodpovednosť, min. prax 1 rok.

CNC OPERÁTOR

Viac info na tel.:  +421 903 191 822
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Plat 9-12 €/hod.

Tel: 0904 671 916

Firma CHEPOSTAV

na stavebné práce

prijme
živnostníkov
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„Opri sa o mňa, to ozaj lieči, hodíš 
za seba, všetky zlé veci,“ spieva sa 
v piesni slovenskej skupiny IMT 
Smile a pravdou je, že je nesmier-
ne dôležité mať sa v živote o čo či o 
koho oprieť, mať sa s kým podeliť 
o každodenné radosti aj starosti 
a vedieť, že niekto stojí pri nás, že 
nám načúva.

Pre pokojný a vyrovnaný život 
je priam nevyhnutné mať sa komu 
posťažovať v ťažkých chvíľach, ale 
aj podeliť o radosť, mať pri sebe nie-
koho, kto nás nasmeruje či posunie v 
živote ďalej, kto nás podrží, keď strá-
came pevnú pôdu pod nohami, kto 
nám pomôže niesť ťažké bremeno, 
ktoré nám život nadelil, kto nás vy-
počuje, poradí, kto nám dodá odva-
hu, utvrdí nás v tom, že to, čo robíme, 
robíme dobre, prípadne nás upozorní 
na nesprávny smer, kto nám pomôže 
nabrať novú chuť a energiu do života 
či ponúkne inšpiráciu, motiváciu a 
niekedy tiež užitočný nadhľad, komu 
môžeme zveriť aj svoje najtajnejšie 
túžby.

Jestvuje niekoľko veľmi dôleži-
tých ľudí v našom živote. Častokrát 

nachádzame oporu vo svojich rodi-
čoch, starých rodičoch či súroden-
coch, ktorí pri nás stoja vo všetkých 
chvíľach nášho života, inokedy zasa 
v dobrých priateľoch, ktorí sú nablíz-
ku vždy, keď je to treba a tiež v našich 
životných partneroch, ktorí nám ke-
dykoľvek podržia chrbát.

Mali by sme byť naozaj vďační 
za to, že máme s kým zdieľať svoj 
život a zároveň by sme sa mali usilo-
vať byť aj my sami niekomu oporou. 
Je to skvelý pocit urobiť niečo pre 
iných, byť im nablízku a vedieť pri-
tom, že aj pre nás tu niekto je, pretože 
tak, ako niekedy hľadáme oporu my, 
inokedy sa zasa my stávame nena-
hraditeľnými pre iných. Všetci jedno-
ducho potrebujeme cítiť vzájomnosť, 
pretože ako sa tiež spie-
va v už spomínanom 
songu: „Človeku je 
vtedy dobre, keď sa 
má o koho oprieť.“

Buďme si navzájom oporou

» Renáta Kopáčová, redaktorka

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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Každý týždeň: 
Dolný Moštenec, Horný Mošte-
nec, Milochov, Orlové, Podmanín, 
Považská Bystrica, Považská 
Teplá, Považské Podhradie, Praz-
nov, Šebešťanová, Dolný Lieskov, 
Domaniža, Plevník - Drienové, 
Prečín, Pružina, Sverepec, Udi-
ča, Horné Kočkovce, Hrabovka, 
Nosice, Púchov, Beluša, Dolné 
Kočkovce, Horovce, Lednické Rov-
ne, Nimnica, Streženice, Visolaje, 
Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, 
Horný Lieskov, Jasenica, Paprad-
no, Stupné, Dohňany, Dolná Brez-
nica, Lúky, Lysá pod Makytou, 
Mestečko, Záriečie 

povazsko@regionpress.sk

Redakcia: Partizánska 1128 
POVAŽSKÁ BYSTRICA

INZERCIA

 

POVAŽSKO
BYSTRICKO-PÚCHOVSKO

Lenka Migilová  0905 915 035
Emília Rosinová  0907 673 930

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (33.590 domácností)
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Považská Bystrica
Púchov
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Environmentálny fond v spoluprá-
ci so Štátnou ochranou prírody SR 
spustil už tretí ročník Programu 
ochrany prírody (POP), ktorý za-
hŕňa tri činnosti, v rámci ktorých 
je možné požiadať o dotáciu. Ide 
o praktickú starostlivosť a ma-
nažment osobitne chránených častí 
prírody a krajiny – POP1, podporu 
infraštruktúry ochrany prírody 
a udržateľných foriem turizmu – 
POP2 a výchovu a informovanosť k 
ochrane prírody – POP3.

Maximálna výška dotácie pre fy-
zické osoby, ktoré nevykonávajú hos-
podársku činnosť, obce, občianske 
združenia, nadácie a neziskové orga-
nizácie je 8.000 eur. Mikroregionálne 
združenia obcí a miestne akčné sku-
piny môžu získať finančnú podporu až 
do výšky 10.000 eur. Žiadateľ je opráv-
nený podať iba jednu žiadosť vždy len 
jedným spôsobom doručenia do 25. 
júla 2022.

Cieľom programu ochrany prírody 
je zabezpečiť starostlivosť o chránené 
časti prírody a krajiny Slovenska, pod-
poriť ochranu prírody a pozitívny vzťah 
obyvateľstva k nej. Žiadosti je potrebné 
dodať do 25. júla.

V roku 2021 bolo z Programu ochra-
ny prírody realizovaných 34 projektov 
a celkový objem poskytnutých finanč-

ných prostriedkov bol takmer 130 tisíc 
eur. Žiadateľom sa podarilo vďaka 
dotácii vysadiť Morušovú alej v dĺžke 
1000 metrov v obci Trstené pri Horná-
de, využiť technickú stavbu – komín 
kotolne MŠ v Spišskej Starej Vsi ako 
hniezdnu podložku pre bociana biele-
ho (Ciconia ciconia) a zároveň vytvoriť 
hniezdne možnosti pre synantropné 
štrbinové hniezdiče, OZ Diana vytvo-
rilo výstavu pozostávajúcu z troch mo-
delov krajiny zobrazujúcu negatívne a 
pozitívne ukážky hospodárenia, hravé 
prírodovedné zošity a veľkorozmerné 
fotografie zobrazujúce ekosystémy a 
vzácne druhy.

Bližšie informácie, ako aj usmer-
nenie pre žiadateľa nájdete na webo-
vom sídle Programu ochrany prírody 
https://pop.sopsr.sk/

Získajte finančnú dotáciu 
na ochranu prírody a krajiny

» ren
Dotácia Trstené pri Hornáde. zdroj foto ŠOP SR
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-VŠETKO SKLADOM-

UDO, s.r.o., Považské Podhradie 346

udosk 0800 185 185 bezplatná infolinka@udosk.sk,www.udosk.sk

Okná                                   2400 ks

podlaha                             11 000 M

dvere a zárubne               3 500 ks
(interiérové)

2

0
9
-5
9

12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti
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eshop.zenitsk.sk

Exolon Ultralight 2/10 číra  
Exolon 4/10 číra  

Exolon 2/10 2UV biela  
uvedené ceny sú po zľave s DPH

Frost 2/10 číra  
Exolon 7/16 BF bronz  

PC Trapéz 76/18 bronz  
uvedené ceny sú po zľave s DPH
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VŔTANIE
A ČISTENIE

STUDNÍ

Pri užívaní liekov je podľa odbor-
níkov dôležité dbať aj na čas, kedy 
ich užívame. Vhodné načasovanie 
užívania lieku pomáha správne za-
cieliť liečbu a predísť možným ne-
žiaducim účinkom. Pri načasovaní 
užívania lieku lekár prihliada na 
rôzne faktory.

Hladina účinnej látky v tele
Každá dávka lieku obsahuje presné 

množstvo účinnej látky, ktorá sa vstre-
báva v určitom časovom intervale. Pri 
niektorých liekoch, ako napríklad an-
tibiotiká, je dôležité, aby bola hladina 
účinnej látky v tele počas celej doby 
liečby rovnomerná. To znamená, že pri 
užívaní liekov je potrebné dodržiavať 
presný čas aj odstup medzi jednotlivý-
mi dávkami.

Pravidelné striedanie cyklov v tele
Niektoré funkcie ľudského tela pre-

biehajú inak počas bdelého stavu a 
inak počas spánku. Na užívanie nie-
ktorých liekov má preto vplyv aj to, v 
ktorej časti dňa ich užijete. Napríklad 
hypnotiká, čiže lieky na spanie, sa 
zvyčajne užívajú večer, pred spánkom 
a ich užitie ráno by bolo kontraproduk-
tívne.

Stravovací režim
Účinnosť a vstrebávanie lieku v tele 

ovplyvňuje aj to, čo máme v čase jeho 
užitia v žalúdku. Preto je dôležité, aby 
ste vedeli, či máte liek užiť pred, počas 
alebo po jedle.

Informácie o správnom čase užíva-
nia liekov vám poskytne lekár, prípad-
ne lekárnik. Informácie o tom, či užiť 
liek pred jedlom, po jedle alebo nalač-
no nájdete v písomnej informácii pre 
používateľa v takzvanom príbalovom 
letáku. Tieto pokyny určite dodržujte, 
pretože priamo ovplyvňujú účinnosť 
lieku aj možný výskyt vedľajších účin-
kov.

Informácie poskytol 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Čas kedy užívame lieky je dôležitý

» ren
zdroj foto Mizianitka pixabay
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 27 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“

17. jún 2006  
konali sa predčasné parlamentné voľby; víťazom sa stala strana 
SMER – sociálna demokracia

Výročia a udalosti

16. júna 1919
vznik Slovenskej republiky rád

Výročia a udalosti
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InZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,20 € / ks
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 

OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

Nenáročná rastlinka s drobnými 
zelenými lístočkami a mierne kore-
nistou chuťou poskytne telu vitamí-
ny po celý rok. Reč je o žeruche.

Žerucha je veľmi rýchlo rastúca by-
linka a v jej prípade rozhodne platí, 
že rastie ako z vody. K jej pestovaniu 
nepotrebujete záhradu, ani balkón, 
celkom vám postačí slnečný okenný 
parapet. V kuchyni má žerucha mno-
horaké využitie, vďaka čomu spestrí 
náš jedálniček.

Liečivé účinky
Žerucha obsahuje rastlinné zlúčeni-

ny nazývané antioxidanty, ktoré chrá-
nia bunky nášho tela pred poškodením 
spôsobeným voľnými radikálmi. Je 
prospešná pre  srdce, udržuje zdravé 
kosti, podporuje imunitu, chráni oči, 
podporuje trávenie a pomáha aj pri 
kožných ťažkostiach. Žerucha obsa-
huje vitamíny A, B, C, E a K, ďalej tiež 
cholín a betaín, z minerálnych látok sú 
to draslík, vápnik, fosfor, horčík, sodík, 
železo, selén, mangán, meď a zinok.

Pestovanie
Budeme potrebovať:

- rozličné misky – dobre poslúžia vieč-
ka zo zaváracích pohárov
- semiačka žeruchy – zakúpite bežne v 
predajni pre záhradkárov
- vatu alebo gázu, prípadne viacvrstvo-
vé papierové kuchynské utierky

- vodu

Postup: Do misky vložte v tenkej 
vrstve vatu alebo gázu. Použiť však 
pokojne môžete aj viacvrstvovú papie-
rovú kuchynskú utierku preloženú na 
polovicu. Túto vrstvu pokropte vodou 
tak, aby bol podklad dostatočne vlhký. 
Následne rovnomerne nasypte semien-
ka a každý deň ich polievajte tak, aby 
neplávali vo vode. Po pár dňoch začnú 
zo semiačok vyrastať zelené rastlinky. 
Keď dosiahnu výšku asi 3 až 4 cm, po-
stupne ich zostrihávajte nožnicami a 
konzumujte.

Použitie
Žeruchou si môžete posypať chlieb 

s maslom či syrom, alebo varené ze-
miaky, pridávať ju však môžete aj do 
nátierok, zeleninových šalátov či do 
polievok.

Žerucha nám poskytne cenné vitamíny

» ren
zdroj foto RitaE pixabay

»»KÚPIM NOVÉ DIELY A MO-
TOCYKLE VYRABANÉ V POV.
STROJÁRŇACH. BABETTA, KO-
RÁDO, PIO, MANET,JAWA 90.  
PRÍDEM, VYPLATÍM. Tel. 0910 
904 599

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

»DARUJEM ŠKREČKA DŹUN-
GARSKEHO MOŽNE AJ S KLET-
KOU.MA 2 MESIACE.VOLAT 
ALEBO SMS. T.Č.0904074193 

»68r s domom hlada part-
nerku 0910706265 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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

Príklad:
RP PB 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 ne-
funguje u operátorov O2 a 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, PB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA  
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AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK
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Na mapu zaujímavostí Košického sa-
mosprávneho kraja pribudla novinka 
v podobe geoturistického náučného 
chodníka. Prevedie vás po stopách ba-
níkov a priblíži zachované pamiatky 
historického baníctva na Slovensku.

Geoturistický náučný chodník je dlhý 
približne tri kilometre a ponúka pútavú 
prechádzku okolo štôlní a dobývok, kto-
ré patria medzi najvzácnejšie zachované 
pamiatky historického baníctva u nás. 
„Nahliadnuť napríklad do útrob štôlne a 
so zatajeným dychom sledovať dielo, kto-
ré vytvorili naši predkovia je ohromné. A 
nie je to len téma pre dospelých, ale určite 
nadchne aj malých objaviteľov,“ poveda-
la Lenka Vargová Jurková, výkonná riadi-
teľka Košice Región Turizmus.

Ako sa tam dostať
Náučný chodník nájdete v banskom 

areáli na vrchu Rotenberg - na Červenom 
vrchu pri obci Smolník. Jeho začiatok je 
situovaný pri barokovej kaplnke Jána 
Nepomuckého. Ďalej sa kľukatí po červe-
nom kopci až ku štôlňam na Rotenbergu, 
s pokračovaním na odvrátenú stranu 
vrchu, k starým banským prepadliskám. 
Na začiatku aj na konci chodníka, v blíz-
kosti banských diel, nájdete odpočívadlá 
s novými, alebo rekonštruovanými ta-
buľami. Okrem lavičiek a náučných ta-
búľ, ktoré prinášajú informácie o histórii 

banskej činnosti na Rotenbergu, sú na 
ňom inštalované drevené stĺpiky s QR 
kódmi s odkazmi na informačné webové 
stránky. Na jeho najvyššom bode budete 
odmenení aj nádherným výhľadom na 
okolité Volovské vrchy a dolinu, v kto-
rej sa odohrávala veľká historická epo-
cha tunajšieho baníckeho príbehu. Ten 
svojím významom prekračoval hranice 
Uhorska a habsburskej monarchie.

Červený vďaka medi
Rotenberg dostal prívlastok červený 

vďaka banskej hlušine, ktorá svojím ob-
sahom medi sfarbuje pôdu načerveno. Už 
v stredoveku tu baníci začali s povrcho-
vým dobývaním ložísk, keďže na tomto 
mieste boli podmienky také priaznivé, že 
o medenú žilu sa dalo doslova zakopnúť. 
Vznikol tu areál štôlní, v ktorom sa dajú aj 
dnes pozorovať praktiky a spôsoby ťažby. 
Práve preto je toto miesto cenné ako pre 
študijné, tak aj pre turistické účely.

Príbehy smolníckych baníkov 
na Rotenbergu opäť ožijú

» ren
zdroj foto KOCR Košice Región Turizmus
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SKLADNÍK
TPP, mzda 840,-€/mesiac
Zvárač CO
TPP alebo živnosť, mzda 11,- €/hod.

Ponúkame voľné pracovné miesta:

V I K O spol. s r.o. 
Považská Teplá 529
017 05 Považská Teplá

Kontakt: 0911 577 790, scotka@scotka.sk

www.scotka.sk

2

Firma REAL-IR príjme do TPP 
MONTÁŽNIKOV s praxou  

na montáž dverí a okien

KONTAKT:
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VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA (C+E)
MZDA: od 1250€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

 0951 772 782 / 0907 677 775

MZDA: od 1150 € / mesiac priemer (brutto) + bonusy

MZDA: od 1100 € / mesiac priemer (brutto) 

/ SKLADNÍK

Doprava do práce je zabezpečená KIA autobusmi

VODIČ VZV zaškolenie + preukaz zdarma

ZVÁRAČ CO2 – postačí aj ZK-135
MZDA: od 1200€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

D. Dlabača 2748, Žilina
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PONUKA PRÁCE

MANIPULANT
Manipulačné a pomocné práce vo výrobe,

nosenie prípravkov
Spoločnosť PROPER Service SK hľadá do svojho

tímu v automobilke pri Žiline šikovného, 
spoľahlivého a manuálne zručného kolegu. 

Ide o podporné práce pri výrobe automobilov, 
nosenie a dopĺňanie kovových prípravkov.
Pracovná doba je od pondelka do piatka

(ranná/poobedná/nočná zmena).
Platové podmienky: od 4,60 €/h v čistom

+ nočný príplatok. Práca je na dohodu
s možnosťou prechodu na hlavný pracovný

pomer. Autobusová doprava je zabezpečená.
Viac info na tel: 0910 180 166
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Spoločnosť pôsobiaca v NEMECKU
PRIJME na TPP

Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce 
Samostatná práca podľa výkresovej
dokumentácie
Nutná prax 
Nástupný plat 2000 € + odmeny
Ubytovanie a doprava na náklady firmy 
Nástup ihneď

MONTÁŽNIKOV

tel.: 0907 261 793
e-mail: ivana.konickova@kmmont.eu

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

 MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: 900€ brutto + prémie 

+ príplatky + cestovné náhrady 

Kontakt:  
e-mail:  
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15. júna 1363
korunovácia Václava IV. za českého kráľa

Výročia a udalosti 14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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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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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

75
-2
5

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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