
SN22-27 strana- 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 32 540 domácností 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

č. 27 / 8. júL 2022 / 26. ROčNÍK

spissko.sk

6
6
-0
1
2

6
6
-0
3
2

6
6
-0
0
1
8

0904 121 559 | www.tulis.sk KLTPs.r.o.

KLAMPIARS T VO

  
  
  
  
  

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám štruktúrovaný životopis 
na e-mailovú adresu: . 
Bližšie informácie na tel. čísle 052/71 27 225.

Popis spoločnosti:
STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. je výrobcom 
elektrických, kombinovaných a solárnych 
ohrievačov vody a tepelných čerpadiel

Základná hodinová mzda pri nástupe sa pohybuje v rozmedzí 
 v závislosti od pracovnej pozície.

Plat počas skúšobnej doby :  v závislosti od pracovnej 
pozície.
Plat po úspešnom absolvovaní skúšobnej doby:  
v závislosti od pracovnej pozície.
Zamestnanec má nárok na dovolenkový a vianočný príspevok.

Zamestnanecké výhody, 
benefity

  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V SMERE 

 SPIŠSKÝ  ŠTVRTOK -  

 
  NÁBOROVY PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 250 € 

 po skúšobnej dobe
  príspevok zamestnávateľa na doplnkové 

 dôchodkové poistenie
  vianočná a dovolenková odmena
  zvýhodnený predaj firemných výrobkov
  firemné spoločenské posedenia

 (vianočný večierok, family day, deň detí)
  odmena pri odchode do dôchodku 

 a narodení dieťaťa
  firemné športové aktivity

Staňte sa súčasťou úspešnej firmy 
s dlhodobou tradíciou!
Do nášho tímu  (bývalý Tatramat - ohrievače vody) 
hľadáme šikovných pracovníkov na pozície:
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KURENÁR

POTRUBÁR

PONUKA PRÁCE NA SLOVENSKU

0903 770 810 / hanzalova@vikra.sk

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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INZERCIA

 

SPIŠSKO
SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

Jana Furmaniková  0905 719 139

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

párny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Gelnica, 
Novoveská Huta, Spišská Nová 
Ves, Danišovce, Harichovce, Hra-
bušice, Iliašovce, Jamník, Krom-
pachy, Letanovce, Lieskovany, 
Markušovce, Odorín, Spišské To-
mášovce, Spišské Vlachy, Spišský 
Hrušov, Teplička 

nepárny týždeň: 
Smižany, Levoča, Domaňovce, 
Spišské Podhradie, Spišský Hr-
hov, Spišský Štvrtok, Margecany, 
Prakovce, Spišská Nová Ves, Da-
nišovce, Harichovce, Hrabušice, 
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Le-
tanovce, Lieskovany, Markušov-
ce, Odorín, Spišské Tomášovce, 
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov, 
Teplička 

spissko@regionpress.sk

Redakcia: Bajkalská 3852/20 
POPRAD

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    32.480 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 (32.540 domácností)

»tarú MOTORKU aj nepo-
jazdnu aj diely.
0949505827

»Kúpim haki lešenie. tel 
0908 532 682

»Nový celo odpružený bicy-
kel 0915953729

»Mam na predaj nove ze-
miaky. Cena je 12eur/15 
kg. Dovoz zabezpeceny. 
0911894773
»Kúpim odznaky po voja-
koch, partizánoch, hasičoch 
0907910755

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
ripodať riadkový
inzerát?

Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera SN medzera
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 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, SN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

15 HĽADÁM PRÁCU    

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

16 ZOZNAMKA    

Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či 
ste dobrým človekom? Je pre vás ťaž-
ké dať si na túto otázku jednoznačnú 
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo 
vlastne definuje dobrého človeka, 
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

Hoci všetci nazeráme na túto otáz-
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi 
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, 
kto je v prípade potreby ochotný podať 
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, 
ale aj na ostatných, nie je pomstych-
tivý, neporovnáva sa s inými, neoho-
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani 
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných 
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad 
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, 
správa sa k nim slušne, úctivo a s reš-
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd-
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá 
fér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný 
aj za málo, pochváliť iných, je prajný a 
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab-
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú 
v súlade.

Nik z nás nie je dokonalý, o tom 
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o do-
konalosť usilovať, to však neznamená, 
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe 
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať 
lepšou verziou samých seba, najskôr 
si musíme povedať, kým by sme chceli 
vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých 
dôležitých aspektoch svojho ja chceme 
popracovať. Aj uvedomenie si vlast-
ných nedostatkov nám môže pomôcť 
vykročiť na cestu za svojím lepším ja. 
Je k tomu však rozhodne potrebná po-
riadna dávka odhodlania, vytrvalosti, 
sebazaprenia a trpezlivosti.

Lepším človekom sa 
isto nik z nás nestane zo 
dňa na deň a pravdepo-
dobne nás čaká beh na 
dlhú trať, ale ako už 
kedysi povedal LAO-
-C :́ „Aj cesta dlhá ti-
síc míľ sa musí začať 
prvým krokom.“

Byť lepším človekom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

11. júla 1776
kapitán James Cook začal svoju tretiu vý-
pravu.

Výročia a udalosti 14. júla 1789
Veľká francúzska revolúcia: obyvatelia 
Paríža dobyli väznicu Bastila

Výročia a udalosti

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ

DUB
MATNÝ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

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

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:

Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 719 139
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ŠTRKY PIESKY

AAUTOODOOPRAAVA

vozíka | žaby | žehličky | miešačky
plošina NISSAN CABSTAR 16m 4x4

požičovňa

AAUTOODO

p

A

FIRMA: MAXITRADE s.r.o.

NISSAN C

0911 94444 287
Taatranskáá 126, 0053 11 Smižany
AAREÁL POOĽNOHOSSPODÁRRSKEHO 

DRUŽSSTVA
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Inšpiruj svoje zmysly
Plne elektrická Kia EV6. 

 

Metis (Slovensko) spol. s r.o.

Duklianska 36, 052 01  Spišská Nová Ves 
Tel.: +421 918 424 390  
www.metis-sk.sk

Vďaka globálnej modulárnej platforme a veľkej batérii môžeš model EV 6 využiť ako mobilný zdroj energie pre svoje každodenné voľnočasové aktivity.
Túto funkciu nazývame napájanie externých spotrebičov z vozidla(V2L). Vozidlo je schopné dodávať elektrický výkon až 3,6 kW, takže môže slúžiť
ako pomocník pri kempovaní, premietaní filmov či pri nabíjaní iných elektromobilov.

Dojazd bol stanovený podľa štandardizovaného postupu merania EÚ (WLTP) na základe batérie s výkonom 77,4 kWh, pohonu zadných kolies a 19" kolies.
Individuálny štýl jazdy a ďalšie faktory, ako napríklad rýchlosť, vonkajšia teplota, topografické podmienky a použitie zariadení/jednotiek,
ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu, ovplyvňujú skutočný dojazd a prípadne ho môžu znížiť.
Na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí vozidlo EV6 používať 800 V nabíjačku elektrického vozidla, ktorá dodáva najmenej 250 kW elektrickej energie.
Skutočná rýchlosť nabíjania a doba nabíjania môžu byť ovplyvnené teplotou batérie a vonkajšími podmienkami prostredia.
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Extrémne vysoké teploty, s ktorými 
sa počas letných mesiacov stretáva-
me čoraz častejšie, môžu spôsobovať 
záťaž zamestnancov. Môže to viesť 
k poklesu ich výkonnosti, zvýšenej 
únavnosti a spôsobiť až prehriatie 
organizmu so zvýšením telesnej 
teploty, malátnosťou, ospalosťou, 
bolesťami hlavy, závratmi, nevoľ-
nosťou až zvracaním. Úrad verejné-
ho zdravotníctva SR odporúča v tejto 
súvislosti zabezpečiť na pracovis-
kách viaceré preventívne opatrenia.

Pitný režim - Dostupnosť a dostatok 
pitnej vody na mieste výkonu práce 
pre zamestnancov je samozrejmosťou, 
pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu 
zabezpečiť na vlastné náklady. Okrem 
toho odporúčajú odborníci konzumá-
ciu dostatočného množstva vhodných 
nápojov, ktoré majú občerstvujúce 
vlastnosti a slúžia na doplnenie teku-
tín, solí a ďalších látok stratených nad-
merným potením. Majú obsahovať čo 
najmenej cukru (do 6 %), pretože slad-
ké nápoje zvyšujú pocit smädu, nemajú 
obsahovať ani malé množstvo alkoho-
lu a ich teplota by sa mala pohybovať 
v rozmedzí 12 až 15 °C. Za vhodné sa 
považujú napríklad stolové minerálne 
vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, by-
linkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. 
Zamestnávateľ nie je povinný občer-
stvujúce nápoje finančne uhrádzať.

Pracovný odev - Vhodný pracov-
ný odev má byť jednovrstvový, podľa 
možnosti svetlej farby a z prírodných 
materiálov, pretože syntetické materiá-

ly neumožňujú odparovanie potu.
Úprava režimu práce a ďalšie 

opatrenia - V prípade potreby by sa 
mali umožniť zamestnancom pre-
stávky v práci, aby sa mohli ochladiť 
osprchovaním alebo umytím pokožky 
chladnou vodou. Vo všeobecnosti tiež 
platí, že ak na pracovisku, na ktorom 
sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno 
zabezpečiť optimálne alebo aspoň prí-
pustné mikroklimatické podmienky, 
zamestnávateľ musí vykonať ochran-
né a preventívne opatrenia akými sú 
napríklad úprava času práce, posun 
začiatku pracovnej zmeny, striedanie 
zamestnancov, zaraďovanie prestávok, 
pitný režim, klimatizácia/nútené vetra-
nie a podobne.

Tienenie, vetranie a klimatizácia 
- Na pracovisku je potrebné zabrániť 
prenikaniu priamych slnečných lúčov 
cez okná alebo svetlíky, tienením, na-
príklad žalúziami alebo roletami. Ak 
nie je na pracovisku klimatizácia, je 
potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu 
vzduchu vetraním. Pri používaní ven-
tilátorov je tieto nutné umiestniť a na-
smerovať tak, aby nedochádzalo k ne-
žiaducemu priamemu ochladzovaniu 
povrchu tela zamestnancov. Klimatizá-
ciu treba nastaviť tak, aby rozdiel teplôt 
medzi vonkajším a vnútorným prostre-
dím nebol vyšší ako 5 maximálne 7°C. 

Informácie poskytol Odbor 
preventívneho pracovného lekárstva 

Úradu verejného zdravotníctva v SR

Ako si poradiť 
s horúčavami na pracovisku

» red
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Predstavte si dokonalý večer pri 
krásnej a emotívnej hudbe v oko-
lí prírody a čarovného prostredia. 
Spevák Juraj ,,Ďuri“ Hnilica Vás 
prenesie pomocou svojej hudby do 
magickej krajiny.

 
Slovenský pesničkár a skladateľ            

s prívlastkom „večný optimista“ Juraj 
Hnilica pôsobí na hudobnej scéne už 
cez 20 rokov. Sám o sebe tvrdí: „Mu-
zika je mojím poslaním a najviac si 
cením, keď prostredníctvom nej mô-
žem tešiť ľudí a šíriť do sveta pozitív-
ne naladenie.“

Spoločne s hosťami sa tešia, ako        
si spolu užite bezprostredný zážitok             
a spontánnosť, ktorá je na jeho koncer-
toch viac ako samozrejmosťou.

Hostia ako Mirka Slančíková Miške-
chová a Kaczi, ktorých hudobná tvorba 
je krásnym zážitom sa postarujú a ne-
zabudnuteľnú atmosféru. Spolu s nimi 
sa na pódiu objaví aj autor a poet Ján 
Marton, ktorého tvorba pohne s každou 

emóciou. Krásne a dokonalé stretnutie 
ľudí, ktorý milujú umenie a život. 

Pozývame Vás na magický 
koncert v Martine 22.7.

Prídite si spolu s nami užiť krásny ve-
čer v nezabudnuteľnej atmosére krásnej 
huby v podaní slovenských autorov. 

Jedinečný hudobný a umelecký 
zážitok v podaní hudby a poézie. 
Presunte sa spolu s nami do krásnej 
atmosféry a prídite podporiť Slovenskú 
tvorbu, ktorá si to jednoznačne zaslúži. 
Čaro hudby si Vás jednoznačne zís-
ka.

Tešíme sa na Vás.

Lístky sú v predaji 
na durikes.sk

autor: 
Diana Kotesová

Čarokrásny koncert v Martine 
s Jurajom Hnilicom

10. júla 1940  
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje 
v prielive La Manche

Výročia a udalosti

Ponúkam
za výhodnú cenu

KOMPLETNÉ
ČISTENIE

KOPANÝCH
STUDNÍ

tel.0905 764 689
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STAŇ SA NAŠIM KOLEGOM, ponúkame 
stabilnú prácu v POPRADE na pozícii

V prípade záujmu nás kontaktujte:

Mobil:  0918735710, 0918735724, pevná linka: 052/711 2455, 052/711 2128

resp. e-mailom: personal@tatravagonka.sk
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Náplňou práce je včasné a bezodkladné odstraňovanie elektrických porúch 

zariadení, strojov a budov,  starostlivosť o zverené zariadenia s dôrazom na ich 

bezporuchovú prevádzku, vykonávanie preventívnych kontrol strojov a zariadení 

v jedno a viaczmennej prevádzke.

Túto prácu môžeš vykonávať ak máš odborné vzdelanie elektro, prax v odbore 

a si samostatný elektrotechnik s § 22 Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

Ponúkame:

  Príležitosť pracovať v spoločnosti, ktorá je v súčasnosti jedným z rozhodujúcich 

 lídrov na európskom trhu v oblasti strojárskej výroby

 Stabilný príjem, zaujímavé finančné ohodnotenie, bonus za dochádzku 

 až do 100€, prémie do 20% 

 Odmeny pri výročiach, dovolenkovú a vianočnú odmenu, príspevok na stravu, 

 detskú rekreáciu. 

 Bezplatnú lekársku starostlivosť, rekondičné pobyty.

 Bezplatné pracovné odevy, ich čistenie a opravu.

 Vstup do fitka GOLEM len za 2,61 €/mesačne, poukážky na regeneráciu 

 dvakrát ročne. 

 Firemné akcie a nákupné zľavy v regióne.

ELEKTRIKÁR
možná priemerná mesačná mzda 1100 € a viac

0
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Príjmeme VODIČA AUTOBUSOV
na týždňovky po Slovensku a ČR

Náborový príspevok 500€

  ETERNITOVÉ /AJ VLNITÉ/ 

 A PLECHOVÉ STRECHY

 VÝMENA ODKVAPOVÝCH 

 ŽĽABOV

 OBNOVA KOMÍNOV

 OBHLIADKA ZDARMA

 PUR IZOLÁCIE

OBNOVA STRIECH

Reálna  záruka

12 rokov
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Práca pre MUŽOV, ŽENY a PÁRY

Montéri solárných energe-
tických zariadení na strechách
                           do Nemecka

HĽADÁME ŽIVNOSTNÍKOV  
S ubytovaním

0915 971 823 - 0918 723 654

ČESKA REPUBLIKA I NEMECKO
Prácu už hľadať nemusíš, s nami
pracuješ už zajtra.
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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

Inzercia

0905 719 139
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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