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Z času na čas sa to stane každému z 
nás. Taký ten deň, keď sa nám nechce 
ani len prstom pohnúť a máme chuť 
od všetkého a všetkých sa odstrih-
núť, zatiahnuť závesy, zostať celý deň 
v posteli a len si tak leňošiť. Každo-
denné povinnosti nám to však zvy-
čajne nedovolia a prinútia nás vstať a 
nastúpiť do rozbehnutého vlaku.

Svet je v súčasnosti nastavený na 
rýchle tempo. Zaneprázdnenosť a upo-
náhľanosť sa dnes nosí a prezentuje sa 
ňou väčšina z nás, ale priznať v spo-
ločnosti, ktorá je orientovaná len na 
výkon, že máme chuť len tak leňošiť, je 
považované za poriadny prešľap a tak, 
ak si aj náhodou nejakú tú zaháľku z 
času na čas doprajeme, častokrát nás 
namiesto príjemného pocitu nahlodá-
va skôr pocit viny.

Lenivosť je zvyčajne označovaná 
za hriech, negatívnu či veľmi zlú ľud-
skú vlastnosť, s ktorou, ako som sa 
kdesi dočítala, treba poriadne zatočiť a 

že leňošenie je jedna z najhorších vecí, 
ktorej sa môžeme dopustiť. Inde zasa 
stálo, že lenivosť je známkou vysokej 
inteligencie a že leňošenie je dobrá vec, 
ktorú si treba dopriať častejšie, ba do-
konca, si vraj vďaka leňošeniu predĺži-
me život. Čo s tým?

Leňošenie alebo inak ponevieranie 
sa, hovenie si, nič nerobenie či zaháľanie 
považujú aj odborníci za niečo, čo náš 
organizmus jednoducho potrebuje. Ak 
budeme naďalej holdovať hektickému 
spôsobu života a neustále pracovať na 
plné obrátky, jediné, k čomu sa dopra-
cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
borníkov jednoducho 
oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 
nerobenie.

Chvála lenivosti

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Rodičia dostanú príspevok pri naro-
dení dieťaťa automaticky, už nebudú 
musieť vypisovať žiadosti a predkla-
dať potvrdenia. Informuje o tom na 
svojej facebookovej stránke Minis-
terstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky. 

„Mamičky a oteckovia majú po 
narodení svojich detí už viac času pre 
svoju rodinu a nemusia sa trápiť so zby-
točným papierovaním. Všetko za nich 
vybaví štát. Jediné, čo budú musieť 
podpísať ešte v nemocnici je Dohoda 
o mene a priezvisku dieťaťa,“ uvádza 
rezort na sociálnej sieti. Týka sa to aj 
príspevku pri narodení dieťaťa. Rodičia 
už o vyplatenie príspevku nebudú mu-
sieť žiadať a úradom dodávať vyplnené 
formuláre. 

Aké sú podmienky pre automatic-
ké vyplatenie tohto príspevku?
- mamička musí počas tehotenstva ab-
solvovať pravidelné prehliadky u gyne-
kológa
- v pôrodnici po narodení dieťaťa pod-
píše mamička (alebo rodičia) Dohodu o 
mene a priezvisku
- pôrodnica podpísanú Dohodu pošle 
na matriku a matrika následne vystaví 
rodný list, ktorý pošle mamičke alebo 
si ho bude môcť vyzdvihnúť na matrike
- dieťa sa po narodení automaticky sta-

ne poistencom zdravotnej poisťovne, v 
ktorej je poistená jeho matka (od 1. au-
gusta 2022)
- pôrodnica po prepustení mamičky s 
dieťaťom zapíše do informačného sys-
tému NCZI všetky údaje potrebné pre 
vyplatenie príspevku
- pediater po prvej návšteve matky a 
dieťaťa zapíše do systémov zdravotnej 
poisťovne a NCZI informáciu o uzatvo-
rení dohody o všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti uzatvorenej pre novona-
rodené dieťa

Následne si úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny stiahne zo štátnych data-
báz všetky potrebné informácie, aby 
mohol príspevok vyplatiť. Príspevok 
pošle úrad práce buď na účet alebo poš-
tovou poukážkou.

Rodičia dostanú 
príspevok automaticky

» ren

Ilustračné foto, zdroj PublicDomainPictures pixabay



OR22-33 strana- 5

SLUŽBY, ŠPORTORAVSKO
5

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 203



OR22-33 strana- 6

TIP NA VÝLET / SLUŽBY, ZDRAVIE, BÝVANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

Panoramatické výhľady na Jasnú a 
Nízke Tatry ponúknu dve nové živé 
kamery. Skutočným i virtuálnym 
návštevníkom Demänovskej Doliny 
sprostredkujú v reálnom čase infor-
mácie o počasí v najnavštevovanej-
ších miestach Liptova.

Výlet do Demänovskej doliny môže 
byť spojený aj s návštevou atraktívnej 
rozhľadne na Ostredku takzvanej Bencú-
rovej veže. Práve tam nedávno nainšta-
lovali dve nové kamery. Turistom, ktorí 
navštívia rozhľadňu sa ako odmena za 
krátky výstup naskytajú nádherné vý-
hľady na Chopok, Ďumbier či Dereše, ale 
aj očarujúci pohľad na celú Demänovskú 
dolinu či Poľanu. „Kamery ponúkajú 
živý prenos na viacerých weboch vráta-
ne stránky našej obce a stránky regiónu 
Liptov. Súčasný i potenciálny návštevník 
vďaka nim dostane aktuálne informácie 
o počasí. Ako bonus sme na vyhliadkovej 
veži na Ostredku nainštalovali aj WIFI 
hotspot,“ hovorí zastupujúci starosta De-
mänovskej Doliny Richard Bros.

Obec Demänovská Dolina dala ka-
mery osadiť v spolupráci s Oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu Region 
Liptov. „Demänovská dolina je vyhľadá-
vanou turistickou lokalitou, najmä kvôli 
možnosti dostať sa na Chopok pohodlne 
lanovkami. Táto naša dolina však ukrýva 
oveľa viac krásnych miest, ktoré sa oplatí 
navštíviť. Okrem rozhľadne Bencúrova 
veža sú nimi napríklad Vrbické pleso aj 

dve demänovské jaskyne. Rovnako aj 
naša atraktívna Lutonského promenáda, 
ktorá náučnou formou odkryje históriu 
cestovného ruchu na Liptove aj v Jasnej, 
či Náučný chodník Príbeh vody priamo 
v okolí potoka Demänovka. Ten pood-
halí tajomstvá potoka, ktorý túto dolinu 
roky formoval. Najmä v horúcich letných 
dňoch dovolenkári ocenia aj nižšie teplo-
ty či prirodzený chládok v tieni stromov,“ 
ozrejmila výkonná riaditeľka Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu REGION 
LIPTOV Darina Bartková. 

Pri návšteve horského strediska Jas-
ná rodiny s deťmi zabaví aj niečo naučí 
atraktívna Dračia cesta. Prázdninujúce 
deti počas nej pomôžu dráčikovi Demiá-
novi prekonať strach a všetky prekážky 
cestou na Chopok.

Informácie a foto poskytla 
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu REGION LIPTOV

Nové kamery v Demänovskej doline

Bencúrova veža.

» ren
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20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti
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Madagaskar, druhý najväčší ostrov-
ný štát na svete, je prírodným rajom 
s bohatou biodiverzitou. V posled-
ných desaťročiach tu však dochádza 
k rozsiahlemu ničeniu a využívaniu 
prírody, a väčšina obyvateľstva žije v 
chudobe. Ľudia musia čeliť aj prírod-
ným katastrofám, ktoré citeľne zhor-
šujú biedu. 

Cirkev sa v tejto situácii usiluje 
pracovať ako tím: menej zasiahnuté 
diecézy podporujú tie, ktoré trpia viac. 
Kňazi a rehoľníci pravidelne navšte-
vujú vzdialené komunity, hoci pri tom 
musia prekonávať dlhé a nebezpečné 
cesty. Pomáhajú ľuďom zabezpečiť 
dôstojnejší život, zakladajú a vedú ško-
ly, nemocnice a sirotince. 

Prírodné katastrofy boli impulzom 
pre sestry sv. Františka Saleského v 
diecéze Morondava. Pochopili, že zni-
čenie mangrovových porastov pozdĺž 
pobrežia spôsobilo vyplavovanie ba-
henných plôch do oceánu. Utrpel tým 
kedysi produktívny rybolov a pobrež-
né dediny sú ohrozované hurikánmi, 
cunami a záplavami. Odlesňovanie 
na Madagaskare devastuje jeden z 
najvzácnejších a najrozmanitejších les-

ných systémov na svete.

Preto rehoľníčky nadchli pre pro-
jekt zalesňovania aj ľudí vo svojom 
okolí. Spoločnými silami sa podujali 
na projekt opätovného zalesňovania 
listnatých lesov, aby zabezpečili sta-
bilitu pôdy a ochránili ju pred eróziou 
a záplavami. Pomáhajú tak chrániť 
pôvodné rastlinné bohatstvo, ktoré je 
jedinečné pre Madagaskar. Farbou ná-
deje sa postupne zelenajú ďalšie a ďal-
šie vyklčované, vypálené či vykosené 
územia..

Viac informácií o nádeji pre Madagas-
kar nájdete na www.acnslovensko.sk.

Zelená je farba nádeje

» red

24. augusta  79 n.l.  
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Sta-
biae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

Výročia a udalosti
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Broskyne nás dokážu v letných 
mesiacoch príjemne osviežiť a ob-
sahujú aj veľa zdraviu prospešných 
látok. Je čas ich dozrievania, tak si 
ich doprajme dosýta.

Broskyňa pochádza z Číny a jej 
obyvatelia ju považovali za symbol 
nesmrteľnosti. V súčasnosti je najrozší-
renejšia v Európe. Na Slovensku sa toto 
ovocie s aromatickou vôňou udomácni-
lo v 16. storočí.

Broskyne sú ovocie s jemnými 
chĺpkami na povrchu. Môžu mať rôznu 
farbu jedlej šupky, od žltej, cez oran-
žovú, až po tmavo červenú. Sfarbenie 
záleží od intenzity slnečného žiarenia.

Broskyne sú plné šťavy, vitamínov, 
minerálov a rôznych iných látok, ktoré 
sú dôležité pre naše zdravie. Obsahujú 
veľké množstvo draslíka, vápnika, so-
díka, železa, horčíka, zinku a niacínu, 
ktoré pozitívne vplývajú na duševnú 
pohodu človeka. Sú typickým antis-
tresovým ovocím. „Vďaka vysokému 
podielu niacínu spolu s horčíkom, se-
lénom a zinkom potláčajú vnútorný ne-
pokoj, nervozitu a zlepšujú náladu, sú 
bohaté na vitamín C, A, B1 a B2, karoté-

ny a xantofyly, ktoré zlepšujú imunitný 
systém“, hovorí Mgr. Klinčáková, vedú-
ca odboru podpory zdravia Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva 
Bratislava. Broskyne tiež majú nízky 
glykemický index, takže sú vhodné aj 
pre diabetikov.

Z broskýň si môžete pripraviť veľ-
mi veľa dobrôt, samozrejme najlepšie 
je ich konzumovať čerstvé. Skvelé sú 
v ovocných šalátoch alebo zmrzlino-
vých pohároch, dajú sa z nich pripraviť 
osviežujúce nápoje, smoothie, mraze-
né drene, kompóty či džemy. Môžu byť 
súčasťou rôznych koláčov, zákuskov a 
dezertov. 

Informácie poskytol Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Voňavé broskyne pre naše zdravie

» ren
zdroj foto Couleur pixabay

INZERCIA

0908 792 859
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/Námestovo/ - Nelegálne objekty na brehoch 
Oravskej priehrady začali likvidovať pracovníci 
Slovenského vodohospodárskeho podniku. Našli 
ich 120 na pobrežných pozemkoch, ktoré sú v ich 
správe. Najskôr rozoberajú jednoduchšie objekty 
a v ťažko dostupnom teréne použijú aj mechaniz-
my. Predpokladajú, že vďaka mediácii aj niektorí 
vlastníci si začnú svoje objekty odstraňovať. Pri 
priaznivých podmienkach plánuje SVP objekty 
zlikvidovať do konca tohto roka.  Informoval o tom 
hovorca SVP Marián Bocák.

/ww, svp, or/ 

/Dolný Kubín/ - Cena tepla pre domácnosti v 
Dolnom Kubíne vzrastie priemerne o deväť eur za 
mesiac. Mestská teplárenská spoločnosť Tehos v 
Dolnom Kubíne pre 80% odberateľov vyrába teplo 
z drevnej štiepky a zvyšok zabezpečuje cez zemný 
plyn. Cena drevnej štiepky vzrástla zo 42 eur na 90 
eur, čo sa prejaví aj na vyššej cene tepla. Spoloč-
nosť počas tohto leta pristúpila aj k niekoľkoná-
sobnej odstávke teplej vody.

/im, ww mts, or/

/Orava/ - Žilinský samosprávny kraj začne v na-
sledujúcich týždňoch obnovovať cesty aj na Orave. 
Bude rekonštruovať cesty medzi Oravskou Po-
rubou a Gäceľom, v Jasenovej, v Novoti, Zuberci, 
Vitanovej a v Dolnom Kubíne. Predĺžia životnosť 
konštrukcie vozovky a vďaka zlepšeniu stavebno–
technického stavu v úsekoch sa zvýši bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky. 

/im, žsk gt, or/ 

/Oravský Podzámok/ - Interaktívna elektronická 
platforma na webovom sídle obce a v informač-
nom kiosku zefektívni komunikáciu s obyvateľmi 
v Oravskom Podzámku. Umožní aj spätú reakciu 
občanov formou minireferend, verejných hlasova-
ní, dotazníkov, kvízov či súťaží. Pôjde o výsledok 
cezhraničnej spolupráce s Brankami na Morave. 
Elektronickú platformu pripraví spoločný tím zá-
stupcov obidvoch obcí, ich jednotlivých zložiek a 
prizvaných externých odborníkov. 

/mž, or/

/Zuberec/ - Roháčskou dolinou za jediný deň pre-
šlo 1182 návštevníkov, 52 cyklistov a 17 psov. Vy-
plýva to z nedávneho sčítania návštevníkov v Tat-
ranskom národnom parku. V minulom roku si to 
bolo 1079 peších turistov, 109 cyklistov a 30 psov. 
Tichou dolinou prešlo 658 ľudí v sprievode 8 psov a 
46 cyklistov. Minulý rok to bolo 279 turistov, 31 cyk-
listov a tiež 8 psov. Lanovka na Brestovú prepravi-
la 397 pasažierov, ďalších 59 vyšlo peši. Minulý rok 
sa ňou vyviezlo 534 ľudí, peši išlo 167. Informovala 
o tom Martina Petránová zo Správy TANAP-u. 

/im, ww tanap, or/

/Lomná/ - Beh okolo Lomnej bol desiaty v rám-
ci Oravskej bežeckej ligy. Otvorili ho deti behom 
vo svojich kategóriách. V hlavných kategóriách 
štartovalo 65 bežcov. Na 10 km trati zvíťazil Pavol 
Bakoš z Chlebníc pred Milošom Magerčákom zo 
Suchej Hory. Medzi ženami zvíťazila Mária Ogure-
ková z Námestova pred Alžbetou Mikolajčíkovou 
z Novote. 5 km trať vyhrali Samuel Florek z BK D. 
Kubín a Martina Porubská z Ťapkaj teamu. Vyda-
rené podujatie pripravil Samuel Florek s podporou 
klubu obce a TJ Diamond Lomná. 

/ww, or/

/Dolný Kubín/ – Oravské múzeum v Dolnom Ku-
bíne dalo zreštaurovať päť hudobných nástrojov zo 
svojho zbierkového fondu - mandolínu, mosadznú 
trúbku, dvoje huslí vyrobených pôvodným tech-
nologickým postupom a dvojhlasné gajdy. Sú vy-
stavené. 

/im, om, or/

21. augusta   
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska 
v roku 1968

Výročia a udalosti 22. augusta 1941   
Druhá svetová vojna: nemecké vojská za-
čali blokádu Leningradu

Výročia a udalosti
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Odborníci chcú ľuďom priblížiť vý-
znam hypertenzie a jej závažných 
zdravotných komplikácií a poskytnúť 
informácie o tom, ako predchádzať, 
rozpoznať a liečiť vysoký krvný tlak. 
Dôležité podľa nich je, vedieť si ho 
správne zmerať a tiež kontrolovať.

Čo je hypertenzia? - Predstavte si, 
že hadicou polievate záhradu. Ak ju pri-
šliapnete, prúd vody sa zmenší, no tlak 
v hadici pred prekážkou - vašou nohou 
- stúpne. Podobne sa zvyšuje aj tlak v 
obehovom systéme, ak dôjde k zúženiu 
ciev. Hypertenzia znamená trvalé zvýše-
nie krvného tlaku, pričom v počiatočnom 
štádiu hypertenzie nemusíte pociťovať 
žiadne ťažkosti, a preto si vôbec nemu-
síte uvedomiť, že máte ťažkosti s krvným 
tlakom.

Ako si správne zmerať tlak? - Hyper-
tenzia postihuje 40 až 50 % dospelých 
osôb vo veku nad 18 rokov. Pravidelné 
meranie tlaku sa teda netýka len senio-
rov - vhodné je pre všetkých dospelých, 
a preto býva súčasťou preventívnych pre-
hliadok u všeobecného lekára. Meranie 
tlaku si však viete urobiť aj sami v pohod-
lí domova pomocou tlakomeru - dodržte 
tieto zásady:
- Aspoň hodinu pred meraním nepite al-
kohol, kávu, nefajčite.
- Pred každým meraním treba sedieť as-
poň päť minút v pokoji, nerozprávať.

- Celé meranie by malo prebehnúť bez prí-
tomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
- Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku 
tak, aby bola niekoľko centimetrov nad 
lakťom (približne 2-3 cm alebo na 2 prsty) 
– vo výške srdca. Predlaktie je voľne po-
ložené na stole a lakeť mierne ohnutý.
- Počas celého merania ruku nedvíhajte, 
opierajte dolné končatiny o zem, nestlá-
čajte brucho a nerozprávajte.
- Mali by ste uskutočniť 2 – 3 merania v od-
stupe 1 až 2 minúty. Zaznamenáva sa hod-
nota, ktorá je priemerom z posledných 
dvoch meraní alebo najnižšie nameraná 
hodnota (zvyčajne je to posledná).

Pozor - Hypertenzia nadmerne zaťa-
žuje srdce, trpia aj cievy, ktorými sa krv 
v tele prepravuje - poškodzuje sa ich vnú-
torná výstelka, v dôsledku čoho sa v nich 
môžu usádzať tuky a vznikať krvné zra-
zeniny. Vysoký krvný tlak tak spôsobuje 
okrem poškodenia srdca aj poškodenie 
mozgu, obličiek alebo očí. Zasiahnutý je 
celý krvný obeh, takže transport krvi, a 
tým aj kyslíka a živín od srdca k dôleži-
tým orgánom prebieha ťažšie. Ak sa na 
vysoký krvný tlak zavčasu nepríde a ne-
lieči sa, môže mať tento stav za následok 
ischemickú chorobu srdca, infarkt myo-
kardu či mozgovú mŕtvicu.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR

Správne meraný krvný tlak 
pomáha predĺžiť život

» ren
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INZERCIA

0908 792 859

Biológovia z Centra biológie rastlín a 
biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. 
v. i.) nadviazali bohatú spoluprácu s 
vedcami z University of Rosario v Bo-
gote a spoločne študujú ektomykorí-
zne huby v tropických ekosystémoch 
kolumbijských Ánd. 

„Zameriavame sa na druhovo najbo-
hatší rod Russula, pretože jeho diverzita 
v tropických oblastiach je pre vedu kvôli 
nedostatku štúdií stále neznáma. V spo-
lupráci s kolegami z Kolumbie sme preto 
spojili molekulárne, morfologické, eko-
logické a biogeografické údaje a vypra-
covali sme koncepty pre dva nové druhy 
– Russula floriformis a Russula ferrugi-
nea, ktoré sme opísali z horských lesov 
Kolumbie,“ vysvetľuje Slavomír Adamčík 
z laboratória Molekulárnej ekológie a my-
kológie CBRB SAV, v. v. i. 

Dáta, ktoré vypracovali slovenskí 
biológovia, boli začlenené do širšieho 
výskumu dôležitého pre ochranu ekosys-
témov v Andách. „Poznanie diverzity a 
ekologickej úlohy symbiotických húb je 
kľúčom k pochopeniu možnosti reintro-
dukcie čierneho duba,“ zdôrazňuje vedec 
a dodáva, že výskum rodu Russula je len 
na začiatku. „Očakávame, že v kolumbij-
ských Andách bude niekoľko desiatok 
druhov húb z tohto rodu. Pred naším 
výskumom bolo z krajiny opísaných už 6 
druhov, neboli však ešte fylogenticky de-

finované. Celkovú diverzitu rodu Russula 
v tejto oblasti budeme odhadovať kombi-
náciou DNA pôdnych vzoriek a plodníc,“ 
približuje prácu na výskume S. Adamčík.

Čierny dub (Trigonobalanus excelsa) 
je jedným z najdôležitejších symbiotic-
kých ektomykoríznych stromov v Kolum-
bii. Je to pomaly rastúci strom s obme-
dzenou reprodukciou, ktorý je zároveň 
ohrozený kvôli odlesňovaniu a selektív-
nemu výrubu. Drevo čierneho duba má 
vysokú hustotu a odolnosť proti hnilobe, 
čo ho robí veľmi žiadaným na použitie v 
exteriéri. Kvôli komplexnosti ekosysté-
mu, ktorému čierny dub v Kolumbii do-
minuje, je obnova území ovplyvnených 
výrubom a poľnohospodárskou činnos-
ťou veľmi náročná.

Prácu v teréne biológovia využívajú 
aj na popularizáciu vedeckých výsled-
kov v miestnych komunitách v kolumbij-
ských provinciách Huila a Santander.

Slovenskí biológovia 
na výskume v Kolumbii

» ren
Russula floriformis, zdroj foto: A. Corrales

23. augusta   
celoeurópsky deň spomienky na obete to-
talitných a autoritatívnych režimov

Výročia a udalosti
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stavba
»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

zoznamka
» Hladám dobrého priatela 
nefajčiara s autom vek 68r 
tel 0904669614
»Hladám milú a sympa-
tickú priatelku na trvaly 
vyťah od 40 do 55r,s dob-
rým srdiečkom ktorá má 
zmysel pre rodinný život.
Bývam sám v rodinnom 
dome na dedine.Zn:Orava 
Liptov a blízke okolie.Te-
l:0944936604

Občianska
riadková inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

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    

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

Príklad:
RP OR 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 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, OR zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na dru-
hej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

INZERCIA

oravsko@regionpress.sk



OR22-33 strana- 14

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
14

7
5
-1
1



OR22-33 strana- 15

ZAMESTNANIEORAVSKO

15

• 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.
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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
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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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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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