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Každý týždeň:
Dolný Kubín (+ prímestské časti), 
Tvrdošín, Námestovo, Nižná, Trste-
ná, Zábiedovo, Brezovica, Čimhová, 
Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťape-
šovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruš-
tín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Ora-
vou, Chlebnice, Sedliacka Dubová, 
Horná Lehota, Oravský Podzámok, 
Medzibrodie nad Oravou, Bziny, 
Veličná, Revišné, Oravská Poruba, 
Párnica, Istebné, Žaškov, Vyšný Ku-
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Leštiny, Osádka, Malatiná
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Oravská Jasenica, Oravské Veselé, 
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušet-
nica, Lomná, Zákamenné, Novoť, 
Oravská Lesná, Vitanová, Hladov-
ka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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Je to už pár rokov, čo som si v jed-
nom dámskom mesačníku prečítala 
zaujímavé odporúčanie: „Skúste si 
predstaviť ideálny variant, v kto-
rom sa vám splnili všetky sny a plá-
ny. Neklaďte si žiadne obmedzenia. 
Kde sa vidíte? Čo by ste chceli robiť? 
Už viete? A uberá sa váš život vy-
snívaným smerom? Ak nie, rýchlo 
otočte kormidlo. Zmeniť smer mô-
žete v akomkoľvek veku.“

Toto tvrdenie začalo okamžite za-
mestnávať moju myseľ. Javilo sa mi 
veľmi inšpiratívne, no zároveň sa vyná-
rali pochybnosti, myšlienky typu: „Čo 
ak sa to nepodarí? Čo ak sa cestou niečo 
pokazí? Čo ak moja loď narazí na plytči-
nu či uviazne v búrke? Čo ak nebudem 
mať dostatok síl, aby som otočila kor-
midlom tým správnym smerom alebo 
sa doplavila tam, kam ma to ťahá?“

Vtedy som si spomenula na blog 
istej zdravotnej sestry, ktorá sa starala 
o pacientov posledné týždne pred ich 
smrťou. Pýtala sa ich, čo najviac zo 
svojho života ľutujú, prípadne čo by 
spravili inak a zapisovala si ich spove-
de. Jednou z najčastejších vecí, ktorú 
umierajúci ľutovali, bolo to, že neusku-

točnili mnohé svoje sny a túžby.

Neistota, strach či obavy nás 
častokrát pripravujú o možnosť žiť pod-
ľa vlastných predstáv. Dusia nás, zvä-
zujú nám ruky aj nohy. Nemôžeme sa 
pohnúť vpred a prešľapujeme na mies-
te. Ak však chceme dosiahnuť to, po 
čom túžime, musíme prekonať aj tieto 
prekážky a nedovoliť strachu, aby nám 
stál v ceste k nášmu snu, aby ovplyvňo-
val naše rozhodnutia.

Žijeme len raz a náš čas na tomto 
svete je obmedzený. Neplytvajme ním 
na niečo, čo za to nestojí, nezaoberaj-
me sa tým, čo si pomyslia iní. Vždy 
stretneme nejakých pochybovačov či 
neprajníkov, ale rovnako aj ľudí, ktorí 
nás na našej ceste povzbudia a pomôžu 
nám, keď začne naša loď 
naberať vodu. Plňme si 
svoje sny a túžby. Mož-
no to nebude ľahké 
ani jednoduché a 
nie vždy sa všetko 
podarí na sto per-
cent, ale treba to 
skúšať.

Otočme kormidlom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Jeho pôsobisko je väčšie ako Rakúsko 
a Maďarsko dohromady. Súčasný 
takmer tisíc kilometrov dlhý vojnový 
front spadá takmer celý do jeho die-
cézy. Mestá sú pod neustálym ostre-
ľovaním. Pavlo Hončaruk naďalej s 
odhodlaním stojí pri svojich ľuďoch v 
Charkovsko-záporožskej diecéze.

44-ročný katolícky biskup hovorí o 
permanentnom napätí. „Neustále niečo 
očakávame, najmä keď dochádza k ostre-
ľovaniu a nie je jasné, kedy a kde udrie. 
Bomby dopadajú veľmi blízko nás. Viem, 
že strelu, ktorá ma zasiahne, nebudem 
počuť. Takže keď počujem výbuch, zna-
mená to, že som stále nažive. Sme pri-
pravení na náhlu a nečakanú smrť. Často 
chodíme k sviatostiam, najmä k spovedi.“

Cirkev na vojnovom území je živá a 
aktívna. Kňazi a veriaci pokračujú v mod-
litbách a v slávení liturgie, vždy podľa 
aktuálnych možností. Rehole a charita 
pracujú naplno. Pomáhajú distribuovať 
humanitárnu pomoc, veci pre deti, po-
traviny, plienky. Kňazi sú k dispozícii na 
rozhovor.

Miestnym ostalo niekedy len to, čo 
mali oblečené, pretože všetko zhorelo spo-
lu s domom. Niektorí ľudia potrebujú oble-
čenie, niektorí topánky, lieky alebo jedlo, 
niektorí potrebujú len podporu a niektorí 
miesto na bývanie. Iní potrebujú niekoho, 
kto odvezie ich rodinu do bezpečia.

Situácia sa neustále mení. Infraš-
truktúra v Charkove zatiaľ funguje, ľudia 
sa snažia aspoň ako-tak zachovať zdanie 
bežného života. Mnohí odchádzajú na zá-
pad, no ak ostreľovanie ustane, vrátia sa, 
aby dohliadli na svoje bývanie. Opustiť 
krajinu je ťažké rozhodnutie, najmä kvôli 
nevyhnutnému roztrhnutiu rodiny.

„Je to úplne nová skúsenosť, iný spô-
sob života. Ráno vstanem a uvedomím si, 
že žijem,“ opisuje život na východe Ukra-
jiny biskup Hončaruk. Pocit bezmocnosti 
je neúnosný, zlo sa zdá byť priveľké a prí-
liš cynické. Na druhej strane však biskup 
hovorí o znameniach Božej prítomnosti v 
srdciach ľudí. Mnohí slúžia a pomáhajú. 
Pri pohľade do tvárí týchto ľudí biskup 
Pavlo svedčí o veľkej, božskej sile lásky, 
ktorou ich Boh inšpiruje.

Informácie o pomoci obetiam vojny 
nájdete na www.acnslovensko.sk.

Kým počujem výbuchy, 
viem, že som nažive

» ACN
zdroj foto ACN

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0908 792 859
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/Orava - Liptov/ - Horská záchranná služba upo-
zorňuje turistov, že v Západných Tatrách sú strh-
nuté a poškodené viaceré mostíky a lávky. V ústí 
Kamenistej doliny je zničená lávka cez potok. Na 
magistrále zo Žiarskej do Račkovej doliny je silne 
poškodený mostík cez Trnovský potok a priechod 
po ňom je nebezpečný. Strhnuté, alebo v zlom sta-
ve sú mostíky v Jaloveckej, Bobroveckej a Hlbokej 
doline. Stav chodníkov a lavíc cez potoky turistic-
kého značenia je v Chočských vrchoch a na južnej 
strane Západných Tatier všeobecne v zlom stave.

/im, ww hzs, or/ 

/Veličná/ - Veľkolepým sprievodom obcou vy-
vrcholili oslavy 750. výročia založenia Veličnej. 
Na tradičnom jarmoku ponúkali rôzne výrobky a 
služby remeselníci i obchodníci. V bývalej Gazdin-
skej škole si mohli účastníci osláv pozrieť výstavu 
História a tradície Veličnej. Kultúrnym programom 
obohatili slávnosť slovenské folklórne skupiny, 
českí cimbalisti z družobnej obce a spevák Otto 
Weiter.

/im, ww, or/

/Dolný Kubín/ - Oravská galéria v Dolnom Kubí-
ne prezentuje ilustrátorskú tvorbu Petra Uchnára  
v jedinečných autorských grafických technikách. 
Výstava pod názvom Čierna a biela je pre návštev-
níkov  sprístupnená do 6. novembra 2022 v rámci 
edukačného kabinetu. 

/og, or/ 

/Bobrov/ - Jakubovský beh miestnym chotárom 
v Bobrove bol ôsmimi pretekmi Oravskej bežeckej 
ligy a kvôli silnej búrke ho odštartovali až o sied-
mej večer. Na 10 km rozmočenej a blatistej trati 
preteky vyhral Martin Rusina z Námestova tesne 
pred Pavlom Bakošom z Chlebníc, tretí bol Miloš 
Magerčák zo Suchej Hory. Kategóriu žien vyhrala 
Jarmila Kakusová zo Zákamenného pred Máriou 
Ogurekovou a Kristínou Kolčákovou z Bobrova. 
Na 6,5 kilometrovej trati zvíťazil Michal Strežo z D. 
Kubína pred Matúšom Štrausom z Or. Polhory a Ju-
rajom Kurjákom z Bobrova. Ženy dobehli v poradí 
Michaela Jendroľová, Lea Jendroľová, obe z Klina a 
Marcela Tropeková z Rabče. 

/ww, or/

/Dolný Kubín/ - Enviropolicajti na základe zis-
tených dostatočných dôkazov odhalili a obvinili 
z pytliactva 53-ročného muža, ktorý výstrelom z 
kuše usmrtil samicu daniela v marci tohto roku v 
Dolnom Kubíne. Hrozí mu trest odňatia slobody 
do dvoch rokov. Poľovnému revíru bola spôsobená 
škoda za 2160 eur. Informovala o tom hovorkyňa 
Prezídia Policajného zboru D. Bárdyová. 

/im, ppz db, or/

/Krušetnica/ - Novú expozíciu obchodovania s 
kávou vo svete sprístupnili v Múzeu kávy Orava-
kafe v Krušetnici. Návštevníkom približuje písom-
nosti o káve, historické faktúry, obalový materiál, 
staré kávové náhradky, cenník Juliusa Meinla z 
roku 1939, historické kasy, presso stroj, váhy... 
Tohto roku otvorili aj kaviareň, kde si môžu hostia 
vyskúšať prípravu kávy zameranú na históriu. Mú-
zeum kávy Oravakafe založil v roku 2015 Roman 
Florek. 

/im, ww, or/

/Podbiel/ - Aj výstava fotografií Drevenice v pre-
menách času zaujala účastníkov 29. ročníka Pod-
bielanských folklórnych slávností na Bobrovej 
rali. Nechýbal remeselný jarmok a prezentácia 
rezbárskej tvorby. V scénickom programe Človek a 
drevo sa predstavili oravské a liptovské folklórne 
skupiny a v pásme Zďaleka a zblízka aj súbor Šari-
šan z Prešova a detský súbor z Poľska. 

/ww pod, or/

PLASTOVÉ OKNÁ

 Aluplast
 Gealan
 Salamander

Bezpečnostné dvere
Garážové brány
Vstavané skrine

Stačí prezvoniť, a my Vám zavoláme:

0910 109 109
50 %

ZĽAVA
na žalúzie

20 rokov na trhu   |   vyše 100.000 spokojných zákazníkov

RÝCHLE DODANIE OKIEN !!!!!!
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OBJEDNAJTE 

EŠTE V STARÝCH 

CENÁCH!

    ZDARMA
• extra zľavy pre
   rodinné domy
   a bytové podniky,
   stavebné firmy a iné...
• cenová kalkulácia
• 3 tesnenia v cene 2 tes.
• 6-komorové okná
   v cene 5-komorových

    ZDARMA
• parapety zdarma
• dovoz nových
   a odvoz starých okien    
• zameranie
• odborné poradenstvo
• mikroventilácia
   ku každému otváravo-
   sklopnému oknu



OR22-31 strana- 7

SLUŽBY, ŠPORTORAVSKO
7



OR22-31 strana- 8

ZAUJALO NÁS / BÝVANIE, RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
8

Dve zlaté, jedna strieborná a tri bron-
zové medaily. To je výsledok mladých 
slovenských športovcov, ktorí dosiahli 
na Európskom olympijskom festivale 
mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Uni-
kátne podujatie, ako aj skvelé úspechy 
budúcich olympijských nádejí ocenil aj 
štátny tajomník ministerstva školstva 
pre šport Ivan Husár.

Na 16. ročníku EYOF v Banskej Bys-
trici súťažili mladí športovci vo veku od 
14 do 18 rokov v 10 športoch. Organizátori 
odhadovali, že Banskú Bystricu v čase 
konania podujatia navštívilo približne 
7000 akreditovaných hostí z celej Európy.

Vo farbách Slovenskej republiky 
získali cenné kovy:
- Samuel Košťál, plávanie – získal bronz 
v disciplíne polohové preteky na 400 m, a 
bronz 200 m motýlik
- Lenka Gymerská, atletika – vybojova-
la striebro v behu na 400 m

- Anna Šimková, atletika – získala bronz 
v skoku o žrdi
- Renáta Jamrichová, tenis – vybojovala 
zlato v dvojhre dievčat
- Renáta Jamrichová a Daniel Balaščák 
– získali zlato v zmiešanej štvorhre

„Zo srdca blahoželám našim mladým 
športovcom, ktorí na Európskom olym-
pijskom festivale mládeže (EYOF) získali 
pódiové umiestnenie! Jedným dychom 
ďakujem i organizátorom EYOFu za to, že 
dokázali vytúnovať toto podujatie na naj-
vyššiu svetovú úroveň,“ uviedol Ivan Hu-
sár, štátny tajomník pre šport a dodal, že 
Medzinárodný olympijský výbor kladie na 
organizátorov EYOF veľmi vysoké nároky. 
„Okrem iného, čo sa mi osobne veľmi páči, 
prísne vyžaduje dodržiavanie štandardov 
udržateľnosti, nakoľko podujatie podob-
ných rozmerov je veľkou záťažou pre život-
né prostredie. Verím, že podobný princíp 
si osvoja aj iné podujatia,“ uzavrel Husár.

Slovenské olympijské nádeje 
bodovali aj na EYOF

» red
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8. augusta 1938  
vznik mesta Partizánske (Baťovany)

Výročia a udalosti 10. augusta 2009  
ráno nastal výbuch v Bani Handlová, pri 
ktorom zahynulo 20 baníkov

Výročia a udalosti
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! CHCETE ochranu pred BANKAMI, 

 ! Kvôli dlhom volajte 0905 638 627 !
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Voda je pre náš organizmus nenahra-
diteľná. Ak jej máme nedostatok, môže 
dôjsť k dehydratácii, teda nedostatku 
vody v organizme, ktorá môže viesť k 
vážnym zdravotným ťažkostiam.

Počas horúcich letných dní by si na 
dehydratáciu mal dávať pozor každý, no 
najmä športovci a ľudia pracujúci vo von-
kajších či neklimatizovaných priestoroch. 
Najviac ohrození sú seniori a deti. Množ-
stvo potrebného denného príjmu tekutín 
pritom závisí od individuálnych potrieb 
každého človeka, jeho zdravia, úrovne 
aktivity, prostredia a mnohých iných fak-
torov. 

Dehydratácia sa môže prejaviť na-
príklad: suchými perami,  tmavším mo-
čom, závratmi, bolesťami hlavy, únavou 
či podráždenosťou. Pri prehlbovaní sta-
vu môže dochádzať k zníženej elasticite 
kože, zníženej tvorbe slín, sĺz, moču, ďa-
lej možno pozorovať napríklad až vpad-
nuté oči, zrýchlený pulz, znížený tlak, 
môže nastať až dezorientácia, poruchy 
vedomia. V ťažkých stavoch môže nastať 
i šok z nedostatku tekutín.

Liečba dehydratácie - liečba ľahkej 
dehydratácie spočíva v doplnení hladiny 
tekutín v tele. To sa dá dosiahnuť konzu-
máciou napríklad čistej vody, prípadne 
rehydratačných roztokov. Tekutiny je tre-
ba dopĺňať primerane, nie nárazovo vo 
veľkých objemoch. Dôležité je zabezpečiť 

pokojový režim, vhodnú teplotu prostre-
dia. V prípade, že dehydratáciu zapríčini-
lo ochorenie, je nevyhnutná jeho liečba. 
Ak príznaky dehydratácie neprechádza-
jú, prehlbujú sa alebo ide o vážnejší stav 
dehydratácie, je potrebný odborný lekár-
sky zásah.

Prevencia - najlepšie je dehydratácii 
predísť dostatočným pravidelným príj-
mom tekutín ako i vhodnou stravou so 
zvýšeným podielom ovocia a zeleniny. 
„Vhodným nápojom je čistá voda, prí-
padne napríklad ochutená čerstvým cit-
rónom, prípadne aj čerstvé ovocné a ze-
leninové šťavy riedené vodou. Čierny čaj, 
káva a alkohol nie sú vhodné, keďže majú 
močopudný účinok. Nevhodné sú aj ba-
lené sladené nápoje s vysokým podielom 
cukru,“ hovorí MUDr. Šranková z Porad-
ne zdravia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava. Dobrá je podľa 
odborníčky aj kontrola objemu a vzhľadu 
vylúčeného moču. Ten by mal byť svetlo 
žltý, bez zápachu.

Tip: Na zabezpečenie pitného režimu je 
možné napríklad i jeho vizuálne pripomí-
nanie si takzvaným optickým pitím. Ráno 
si treba pripraviť vhodný nápoj do fľaše, z 
ktorej počas dňa pijeme a tým si zároveň 
kontrolujeme množstvo vypitých tekutín.

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Dehydratácia organizmu 
– príznaky, prevencia, liečba

» red
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5. augusta 1963  
Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovietsky zväz podpísali v Moskve 
zmluvu zakazujúcu jadrové skúšky vo vesmíre, v atmosfére a pod vodou

Výročia a udalosti
7. augusta 2002  
v Česku sa začala najničivejšia povodeň v novodobých českých dejinách

Výročia a udalosti
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Cyklisti, zbystrite pozornosť, na Spi-
ši pribudol Trailpark Žehra. Bajkerov 
láka na dva úplne nové flowtraily, teda 
cyklotrasy, ktoré sú špeciálne uprave-
né na jazdu dolu kopcom s klopenými 
zákrutami, vlnami či dokonca skokmi. 
Žehra sa tak zapísala na mapu hor-
ských cyklistov všetkých vekových aj 
výkonnostných kategórií.

Pod Spišským hradom sú cyklisti dl-
hodobo vítaní. Po niekoľkých značených 
cyklotrasách môžu objavovať UNESCO pa-
miatky aj prírodné rezervácie, pravidelne 
sa tu konajú aj vytrvalostné maratónske 
cyklopreteky a odteraz si môžu spestriť 
jazdu aj v Trailparku Žehra, ktorý je na 
vlastnú zodpovednosť otvorený non-stop 
pre všetkých. Jazdí sa tam z pod vrcholu 
Kozej hory, z nadmorskej výšky 636 m n. m. 
Z tohto bodu si cyklisti môžu vybrať, či zjaz-
dia ľahší modrý trail, nazývaný aj Hradný 
flow, s dĺžkou 1650 m. Trúfnuť si môžu aj na 
náročnejší čierny trail, dlhý 730 m, ktorý sa 
na jeseň dočká predĺženia až na približne 
1480 m. Tento náročnejší trail dostal meno 
po nositeľovi myšlienky Trailparku v Žehre 
Milošovi Kočišovi. Volajú ho teda Majkyho 
enduro trail. „Vlnenie terénu a klopenia zá-
krut trate sú navrhnuté tak, aby umožňova-
li plynulý prejazd. Je to východoslovenský 
unikát - skutočne najplynulejšie jazdenie 
široko-ďaleko. Všetky prvky sú totiž na-
vrhnuté tak, aby boli zábavné a zároveň 
prejazdné aj pre menej skúsených cyklis-
tov. Viac ako dva kilometre trailov sa nám 

podarilo vybudovať za mennej ako 20 dní, 
čo by bolo hodné zápisu aj do nejakej knihy 
rekordov. Pracovali na ňom dobrovoľníci, 
no najviac samotní jazdci a, samozrejme, aj 
ja. Taktiež sme k projektu prizvali profi sta-
viteľa tratí Ivana Prekopa. Pri výstavbe sme 
sa čo najviac snažili kopírovať prirodzený 
sklon terénu a vrstevnice. Pre spestrenie 
sa na trase striedajú pasáže s rôznym sklo-
nom. Väčšie výškové rozdiely na tratiach 
prekonávame pomocou klopených zákrut 
a skokov, a keby si niekto predsa len pove-
dal, že je to pre neho náročné, tak všetky 
prekážky majú aj možnosť obchádzky. Za 
tieto traily sa nemusíme hanbiť pred profi 
bajkermi a zároveň sa na ne nebojíme pus-
tiť aj deti. Do budúcna by sme chceli našu 
komunitu rozširovať, pretože toto je len 
začiatok. Pozývame k nám všetkých aktív-
nych ľudí, ktorí sa k nám pridajú,“ pozýva 
do spišských lesov autor projektu a predse-
da Urbárskeho a pozemkového spoločen-
stva Žehra, Ing. Miloš Kočiš.

Informácie a foto poskytla Krajská 
organizácia cestovného ruchu Košice 

Región Turizmus

V Žehre otvorili  flowtrail

» ren
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 PREDAJ 
MLÁDOK

DOMINANT
od 8.8. 2022

VOLAJTE  0907 893 351 • 0907 684 441
0915 252 372 • 0905 345 352

0,5
0

králik s liečivom, nosnice, 
brojlery a kačice, bažant,
ovce, kozy, ošípané, husi,
morky, psy

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv 
a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

vždy v UTOROK v týchto termínoch:

Stankovany-Coop . . . 9,00 hod.
Švošov. . . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Hubová . . . . . . . . . . . 9,30 hod.
Černová-Coop . . . . . . 9,45 hod.
Likavka. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Valašská Dubová. . 10,20 hod.
Komjatná . . . . . . . . 10,40 hod.
Jasenová . . . . . . . . 11,00 hod.
Vyšný Kubín . . . . . . 11,15 hod.
Leštiny . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Bziny. . . . . . . . . . . . 12,00 hod.
Oravský Podzámok 12,25 hod.
Dolná Lehota-Coop 12,40 hod.
Horná Lehota . . . . 12,55 hod.
Sedl. Dulová-kostol 13,10 hod.
Veličná . . . . . . . . . . 13,35 hod.

Orav. Poruba . . . . . 13,50 hod.
Istebné . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Párnica . . . . . . . . . . 14,20 hod.
Žaškov . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Zázrivá-Coop . . . . . . 15,00 hod.
Terchová-Lidl . . . . . 15,20 hod.
Belá-Coop . . . . . . . . 15,35 hod.
Dolná Tižina. . . . . . 15,50 hod.
Stráža-kaplnka . . . . 16,05 hod.
Krasňany-námestie. 16,20 hod.
Varín . . . . . . . . . . . . 16,35 hod.
Mojš . . . . . . . . . . . . 16,50 hod.
Gbeľany . . . . . . . . . 17,05 hod.
Nededza . . . . . . . . . 17,20 hod.
Teplička-Coop . . . . . 17,35 hod.

16.8. , 6.9. , 27.9. , 18.10. , 

8.11. , 29.11. 202216

>> Auto bude stáť na stanovišti 
alebo Obecným úradom 10 minút <<
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www.cujte.sk
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• práca v 3 zmennej prevádzke
• obsluha strojov a zariadení
• kontrola kvality vyrábaných výrobkov
• iné manipulačné a obslužné práce vo výrobe podľa
   pokynov nadriadeného

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou kovových spojok s počtom zamestnancov  50-99, príjme

• práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
   z dlhodobou perspektívou
• koncoročné odmeny podľa hospodárskeho výsledku
• možnosť kariérneho rastu a odborného vzdelávania
• ročné prehodnocovanie miezd
• príplatok za prácu v noci nad rámec zákona
• práca nadčas vo výške 35 % z priemerného platu
• odmena pri pracovnom jubileu
• firemné akcie pre zamestnancov a rodinných príslušníkov
• príspevok na dopravu

Miesto práce: Nižná  •  Druh pracovného pomeru: Plný úväzok
Termín nástupu: Ihneď  •  Mzdové podmienky: (brutto)  od 960 € do 1300 €, nástupný bonus 600 €

Mzdové podmienky môžu byť vyššie v závislosti od skúseností uchádzačov.

8
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Operátor/ka výroby

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY

Uchádzači môžu svoje
žiadosti spolu

s profesijným životopisom
zasielať na e-mail:

pavol.haluska@rw-slovakia.com

R+W Slovakia k.s.
Pri rybníkoch 781

027 43 Nižná

9. augusta 1173  
začala sa stavba veže v Pise, dokončená bola o celé dve storočia neskôr

Výročia a udalosti 11. augusta 1934  
na ostrove Alcatraz neďaleko San Francisca boli uväznení prví 
trestanci

Výročia a udalosti
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.

Naši klienti považujú naše schodiskové 

výťahy za výrobok s najlepším pomerom 

ceny a kvality vo svojej kategórii.

FUNKČNOSŤ KOMFORT CENA

SO SERVISOM V CENE 

JEDINEČNÁ NA TRHU!

-ROČNÁ
ZÁRUKA

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

SMARTFÓN
ALEBO TABLET?
Vyberte si svojho 
favorita!

Ahoj leto! Kúpte si schodiskový výťah a my 
vám ponúkneme tablet alebo smartfón.*

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 8. 2022 a nie je platná s inými kampanami alebo ponukami.
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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 3
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