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Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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pracovníkov

0918 535 195

na objekt v Siladiciach.

Objekt je vhodný

aj pre dôchodcov.

Prijmem

do SBS

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH
 ZMESÍ

PREDAJ

BETÓNOVÝCH
 ZMESÍ
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DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV
DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV Základové dosky na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány

- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán

Našim zákazníkom ponúkame:
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva

Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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VÝKUP AUTOVRAKOV 
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo 

a odhlásime ho u vás doma.

0915 261 120
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Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík
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Finančná OCHRANA slušných pred
BANKAMI, DRAŽBAMI a SÚDMI !
! Stačí zavolať na 0905 638 627 !
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

INZERCIA
0905 444 052

9
6

-0
0

2
8

 T
T

0
9

KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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Žiaci by sa mali učiť praktické veci, 
ktoré využijú v osobnom či pracov-
nom živote. Sú to frázy, ktoré počúva-
me v médiách. Vo vzduchu roky visí 
otázka zmeny obsahu vyučovania.

Ak chceme žiakov naučiť podsta-
tu a tú dôkladne prepojiť s praxou, je 
nutné prehodnotenie osnov, prehod-
notenie spôsobu vyučovania. Obávam 
sa, že problémy s učením sa a s učením 
žiakov nesúvisia iba s predpísaným 
vzdelávacím obsahom. Školy napr. 
často robia exkurzie do múzeí plných 
exponátov a konkrétnych príbehov. Čo 
môže byť názornejšie? No po nich si žia-
ci málokedy spomenú na takto získané 
informácie. Nie preto, že sú hlúpejší, 
ale aj preto, že im ich vytlačila iná, pre 
nich dôležitejšia téma. Všade je priveľa 
informácií a zážitkov, ktoré konkurujú 
formálnemu obsahu v školách. Dnešní 
žiaci sú iní. Niežeby zabúdali, ale za-
ujímajú sa o mnohé iné veci, ktoré im 
môžu v budúcnosti zabezpečiť živoby-
tie. Niektorí stredoškoláci už zarábajú 
a škola je pre nich druhoradá. Hoci im 
učivo čo najnázornejšie ukážete. Máme 
však aj mnohé predmety, ktoré sa ne-
dajú prezentovať názorne a bez memo-
rovania. Zároveň ten najpraktickejší 
úkon si vyžaduje naučenú teóriu.

V súčasnosti máme veľa informač-
ných prameňov: internet - nekonečný 
zdroj dát. V takejto situácii sa musíme 
zamyslieť, či máme vyučovať kompe-

tencie alebo naučené obsahy, či a do 
akej miery sa majú žiaci učiť naspamäť, 
či sa majú rozvíjať praktické kompe-
tencie a kritická práca s informáciami 
namiesto ich memorovania. Obsahové 
vyučovanie predpokladá memorova-
nie, abstraktné myslenie aj klasický 
výklad učiteľa. V kompetenčnom vyu-
čovaní vyzdvihujeme pragmatizmus, 
upevňujeme kompetencie žiaka, kritic-
kú prácu s prameňmi, minimalizujeme 
pamätanie si faktov. Najlepšie je oba 
spôsoby spojiť. Umožniť žiakom vyu-
žívať rôzne zdroje informácií pri riešení 
úloh, cvičení, situácií.

Problémom je, že za flexibilitou 
škôl zaostávajú systém a podmienky 
v školách. Bez toho škola naráža na 
prekážky. V procese zmien si treba po-
vedať, či má stredná a neskôr vysoká 
škola požadovať od žiaka faktografiu 
či pragmaticko-kompetenčné schop-
nosti, aby sa nestalo, že na ZŠ budeme 
inovatívni, no SŠ a VŠ ovalí žiakov 
protikladným spôsobom vzdelávania. 
Reforma obsahu nespočíva iba v ná-
zornosti učiva a v jeho aktualizácii. 
Spočíva v systémovom nastavení vzde-
lávania a jeho podmienok, prepojením 
nevyhnutného kognitívneho obsahu 
s dôkladným rozvíjaním praktických 
kompetencií. A s vnímaním charakteru 
súčasného žiaka.

Úskalia zmeny vzdelávacieho obsahu

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚL – AUGUST

2021

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie, obnova

písma. BEZ ZÁLOHY.

na kompletné žulové pomníky 

pri objednaní kompletného pomníka
LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA

AKCIA -35 %
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fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54fidler@klampiarfidler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

- klampiarske práce
- predaj a montáž 
  škridlaplechu 
  od slovenského výrobcu
- falcovaná krytina na mieru
- výroba profilov na mieru

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Predajňa:
Čepenská 3081/119
SEREĎ

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00

SO 8.00 - 12.00

Pivotéka a Syráreň
NOVOOTVORENÁ

Vás pozýva do svojich priestorov

kde Vám ponúka široký výber fľaškových pív

a chutné Zázrivské syry priamo zo salaša.

Pri cintoríne 1, Hlohovec

(oproti cintorínu)

Tel.: 0908 158 751

Pon - Pia: 10:00 - 17:00 h.

Sobota: 09:00 - 12:00 h.

Nedela: zatvorené

Otváracia doba:

Nájdete nás:

9
6
-0
0
8
7



HC21-29-strana 4

ZDRAVIE, DEŤOM, ČUJTE.SK Najčítanejšie regionálne noviny
4

9
4
-0
0
7
0

ANTIGÉNOVÉ A RT-PCR TESTOVANIE
PRE SAMOPLATCOV

Sereď – 24-36745774-A0002 
Trnavská cesta 6 – odberové miesto je v autobuse BL274SH na parkovisku 
Otváracia doba: 08.30 – 13.30 hod. (pondelok – nedeľa)

AG Test – objednávka cez Momky.sk – 

AG Test – platba na mieste – 

PCR Test – klasický – 

alebo kloktací – 

9,99 € 
14,99 € 

70,00 € 
65,00 € 

►

►

►

27. júla 1991 
biskupská vysviacka Františka Rábeka za 
nitrianskeho pomocného biskupa

Výročia a udalosti 28. júla 1914  
Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskej vláde v Be-
lehrade vojnu. Začala sa prvá svetová vojna

Výročia a udalosti
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V Turčianskom Svätom Martine sa 4. 
augusta 1863 konalo zakladajúce val-
né zhromaždenie Matice slovenskej.

Pripomeňme nevzdelancom a mani-
pulátorom účel tejto ustanovizne v čase 
jej vzniku. V tento deň totiž vznikla naj-
významnejšia kultúrno-spoločenská in-
štitúcia v dejinách slovenského národa. 
Bola druhá po spolku Tatrín, ktorý bol 
založený 26. augusta 1844.

V Martine sa zišlo okolo 5000 ľudí, 
ktorí v príjemnej atmosfére, plnej ná-
rodného sebauvedomovania sa stali 
spoluzakladateľmi Matice slovenskej. 
Stretnutie národovcov malo najskôr 
duchovný podtext, keď sa v rímskokato-
líckom kostole a neskôr v evanjelickom 
chráme konali služby Božie okrem iného 
aj na počesť tisíceho výročia príchodu 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Po duchovnej časti zhromaždenia 
došlo k zasadnutiu prvých matičiarov. 
Rokovanie dočasného matičného výboru 
otvoril Ján Francisci, ktorý bol jeho pred-
sedom. Novozaložená inštitúcia dokonca 
dostala dar 1000 zlatých od rakúskeho 
cisára ako príspevok k jej začínajúcemu 
pôsobeniu. Ján Francisci predložil zhro-
maždeniu aj zozbieraných 94.000 zla-
tých na vznik Matice slovenskej.

Valné zhromaždenie prijalo záro-
veň uznesenie, že MS založili „na tisíc-
ročnú pamiatku pokresťančenia a zalo-
ženia písomníctva slovanského“. 

Valné zhromaždenie zvolilo aj pred-

sedu Matice slovenskej. Stal sa ním rím-
skokatolícky banskobystrický biskup 
Štefan Moyzes. Prvým podpredsedom 
novozaloženej inštitúcie sa stal Karol 
Kuzmány, evanjelik a. v., superinten-
dent patentálnych cirkevných zborov. 
Išlo o dohovor vtedy rozhodujúcich kon-
fesií na Slovensku, ktoré v žičlivej atmo-
sfére navrhli svojich kandidátov na dané 
posty. Obaja boli hlavnými predstaviteľ-
mi národnej ustanovizne, ktorá sa stala 
nosnou obhajkyňou a predstaviteľkou 
národa slovenského.

Po prehratej bitke Rakúska s Prus-
kom pri Hradci Králové maďarskí pred-
stavitelia využili oslabené pozície cisár-
skej moci a došlo k rakúsko-uhorskému 
vyrovnaniu. Následne nastala maďari-
zácia a uhorské úrady sa pozerali s nevô-
ľou na účinkovanie Matice slovenskej. V 
roku 1875 ju uhorská vládna moc zatvo-
rila, obnovili ju až 1. januára 1919.

Pamätný deň Matice slovenskej

» red
Foto – súsošie Štefan Moyses a Karol Kuzmány, 

autor Miroslav Tomaška
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Našou vizitkou je spokojnosťNašou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.zákazníkov po celom Slovensku.

 

obnova:   eternitových
plechových    
plochých                 

Obnova strechyObnova strechy v najlepšej cene v najlepšej cene
STRECHACENTRUM plus STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0905 555 2220905 555 222

Zameranie, odborné poradenstvoZameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !a cenová ponuka ZADARMO !

24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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KOMPLETNÉ DIOPTRICKÉ 

OKULIARE
LEN ZA 69EUR

  OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK 

            0940 948 600        WWW.DROPTIC.SK

OC VIKTÓRIA
HLOHOVEC

Akcia platí od 1.7. do 31.8.2021.
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Nástupný bonus: 500 Eur do 31.07.2021! Plat od 1100 
eur/mes. + výkonnostný bonus od 125 eur/mes. 
priem. po SD + príplatok za prácu v  sobotu 1,79 
eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %) 
a iné zákonné príplatky

Nástupný bonus 150,-Eur do 31.07.2021! Plat 4,30 
eura/hod. + 0,40 eura/hod. priem. výkonnostný 
bonus po SD+ príplatok za prácu v  sobotu 1,79 
eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %) 
a iné zákonné príplatky

plat 3,80 eura/hod. + príplatok za prácu v sobotu 1,79 
eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %) 
a iné zákonné príplatky + možnosť získať výkonnos-
tný bonus
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE
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Odborne sa to napíše veľmi sucho - 
Spomínanie je akt, ktorým sa prvok 
minulosti vracia (za prispenia vôle 
alebo bez nej) do vedomia subjektu.

„Keby nebolo spomienok, člo-
vek by nevedel, že raz bol i šťastný.“ 
—  Johann Wolfgang von Goethe. A 
tak sa dopúšťame spomínania, naj-
mä v časoch, na ktoré sa viaže najviac 
krásnych spomienok. Cez prázdniny. 
Spomienky v hlavách, v pamätníkoch, 
alebo, ako nám poslala do redakcie 
Stanislava Borisová – aj v zápisníku.

Z čiteľského 
prázdninového zápisníka

Vyťahané tričko zo študentských 
čias, kraťasy, ktoré zapadajú do šesť-
desiatych rokov 20. storočia. Iba nový 
bicykel naznačuje, že sa ocitám v  sú-
časnosti. Prázdninová recesia je pred-
sa dovolená. Po prvom prázdninovom 
týždni strávenom ešte pracovne v ško-
le, brázdim poľné cesty Trnavského 
regiónu.

Od študentských čias milujem čas 
nepokoseného obilia, ktoré bičuje moje 
stehná popri poľnej ceste. Bučiansky 
chotár mám zmapovaný ešte počas ko-
rony. Ďatelinové pole je už posiate lán-
mi  zlatistého obilia. Oblúkom zahnem 
doľava a míňam ďalší chotár. Víta ma 
„Jednotné roľnícke družstvo“ v Bresto-
vanoch.  Vlastne je to iba nejaká men-
šia pobočka väčšieho v Zavare. Doteraz 

majú i  živočíšnu výrobu. To je naozaj 
chvályhodné. Väčšina družstiev pod 
nesprávnym vedením v deväťdesiatych 
rokoch zanikla. Vždy ma fascinuje, že 
niekde to predsa ide.  

Páľava ma privádza do dediny. 
Studená kofola by sa hodila. V  Bres-
tovanoch majú v  centre dediny po-
hostinstvo aj s  vonkajším posedením 
v  uzatvorenom dvorčeku.  Skupina 
miestnych „štamgastrov“,  podgurá-
žených dvomi, tromi vodečkami a piv-
kami rozoberá miestne pomery. Do-
zvedám sa aj to, čo vedieť nemusím. 
A možno aj musím, keď sa už hrám na 
novinárku. 

Nech žije druhý prázdninový týž-
deň! 

Z redakcie dodávame, nech žije 
leto, voľný čas, nech žijú dobrodruž-
stvá a zážitky, ktoré v nás nezmazateľ-
ne zostanú – navždy.

Spomienky v nás

» red

9
4
-0
0
7
1

Spoločnosť CUREL

ponúka možnosť kreatívne sa vyblázniť

a zdokonaliť sa vo viazaní a aranžovaní kvetov

Pozícia: Floristka/ florista, aranžér/ aranžérka
Miesto práce: Hlohovec

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť

Ponúkaný plat: 850 € / mesiac - brutto

          (mzda: 850 € + nadčasy + príplatky soboty / nedele / sviatky + odmeny podľa

            výsledkov - priemerná brutto mzda za rok 2020 = 1290 € + odmeny podľa výsledkov)

Zamestnanecké výhody, benefity:

» práca v stabilnej spoločnosti

» zamestnanecká zľava na nákup tovaru

» firemné oblečenie

» stravné lístky v hodnote 3,90 € 

» multišport karty s príspevkom zamestnávateľa

» odmena pri dosahovaní výsledkov

   a nefinančné bonusy

» dovzdelanie kurzom

» veľmi dobre finančné ohodnotenie

» pravidelne vyplácaná mzda k 5. dňu v mesiaci

» možnosť profesijného rastu

Požiadavky na zamestnanca:

» stredoškolské s maturitou

» nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

» vzdelanie v odbore: 

   aranžér/aranžérka-floristka/ta

» počet rokov praxe:aranžér / florista1 rok

» znalosť a práce so živými kvetmi nutná

» príjemné vystupovanie

» výborné komunikačné schopnosti

» kreativita, estetické cítenie

» samostatnosť, zodpovednosť

   a spoľahlivosť

Kontakt: Renáta Fitošová, tel.: 0917 194 579

e-mail: premium@curel.sk

Náplň práce: » skúsenosti v obore nutné
» viazanie kytíc, vencov a aranžmánov
» predaj kvetov, interiérovej zelene
   a doplnkového tovaru
» aranžovanie kvetov na spoločenské podujatia
» práca s registračnou pokladňou
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Spoločnosť CUREL

ponúka možnosť kreatívne sa vyblázniť

a zdokonaliť sa vo viazaní a aranžovaní kvetov

Pozícia: Vedúca / vedúci kvetinárstva
Miesto práce: Hlohovec

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť

Ponúkaný plat: 950 € / mesiac - brutto

          (mzda: 950 € + nadčasy + príplatky soboty / nedele / sviatky + odmeny podľa

            výsledkov - priemerná brutto mzda za rok 2020 = 1290 € + odmeny podľa výsledkov)

Zamestnanecké výhody, benefity:

» práca v stabilnej spoločnosti

» zamestnanecká zľava na nákup tovaru

» firemné oblečenie

» stravné lístky v hodnote 3,90 € 

» multišport karty s príspevkom zamestnávateľa

» odmena pri dosahovaní výsledkov

   a nefinančné bonusy

» dovzdelanie kurzom

» veľmi dobre finančné ohodnotenie

» pravidelne vyplácaná mzda k 5. dňu v mesiaci

» možnosť profesijného rastu

Požiadavky na zamestnanca:

» stredoškolské s maturitou

» nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

» vzdelanie v odbore: 

   aranžér/aranžérka-floristka/ta

» vodičský preukaz A, B

» znalosť a práce so živými kvetmi nutná

» príjemné vystupovanie

» výborné komunikačné schopnosti

» kreativita, estetické cítenie

» samostatnosť, zodpovednosť

   a spoľahlivosť

Kontakt: Renáta Fitošová, tel.: 0917 194 579

e-mail: premium@curel.sk

Náplň práce: » starostlivosť o predajňu a jej zamestnancov

» príprava objednávok, viazanie a aranžovanie

» kontrola vzhľadu prevádzky

» skladové zásoby, výber tovaru v sklade

» vybavovanie reklamácií

» práca s pokladňou, komunikácia so zákazníkom

INZERCIOU

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

v naších novinách

SKÚSTE TO
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,

víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +

bonusy, spolu 1400–2000 €.

0948 534 542
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Spoločnosť Nimex s.r.o., hľadá pracovníkov
živočíšnej výroby v chove ošípaných

na farme Terezov- Hlohovec 
s nástupom možným ihneď.

Pre bližšie informácie volajte prosím tel. č.:
0911 105 423, alebo zašlite svoj životopis na

e-mailovú adresu: jobs@dsa.sk
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Obec Vinohrady nad Váhom
vyhlasuje voľbu

hlavného kontrolóra obce

na deň 28.09.2021

Viac informácií získate na

www.vinohradynadvahom.eu

Uzávierka prihlášok je 13.09.2021 do 14:00 h.

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 

0908 532 682

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

» Kúpim akékoľvek starožit-

né veci, predmety, motorky, 

babety, Pioner, Jawa. Platba 

ihneď, tel.: 0903 269 176 

hľadám prácu 15

zoznamka 16

Občianska
riadková
inzercia

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

Príklad:
RP HC 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 operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, HC zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 

do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.

- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
�����������������������������������
������������������������������������������

- Práca vhodná len pre chlapov 

- �������������������������
����������������������������������
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ��������������������
���������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������

de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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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 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


