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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 3 / 21. JANUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

Život je boj, viem, je to fráza, ale 
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že 
život sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vi-
vere est viventibus esse. Žiť znamená 
byť živým. Živoriť, to je iba hra na ži-
vot. Síce jedna z tých akože „spoločen-
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč-
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu 
zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na 
tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a 
pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 

sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-
vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty na 
Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša po-
treba? Ja som dlhé roky obdivoval Gre-
gora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo 
získať bývanie a tuším aj nejakú prá-
cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo 
žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je 
konečná. Naopak, bieda je začiatok 
dlhej, namáhavej, statoč-
nej a obdivuhodnej cesty 
človeka ku konečnému 
šťastiu. Živorenie často 
volí opačný smer ako ži-
tie.

Želám vám do-
statok síl do ži-
vota

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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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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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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

KRAJČÍRSTVO-ŽEKO

Otv. hod.:
Po: 12.00 - 17.00
Ut-Pia: 9.00 - 17.00

0949 748 2700949 748 270
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- úprava, oprava odevov, skracovanie, zúženie,
   rozširovanie, látanie, výmena zipsov, vyšívanie

- šitie bytových doplnkov, záclon, dekoračný materiál
- šitie krojov, krojových častí

PREDAJ ZÁCLON, ZÁVESOV

Štúrova 1, Hlohovec
oproti Kultúrnemu domu
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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.

MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

 Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri

martintobl1@gmail.com | 0917 619 170martintobl1@gmail.com | 0917 619 170
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MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

 Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri
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SEREĎSKO
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www.regionpress.sk
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Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

Redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

SEREĎ

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (28.510 domácností)

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 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

0905 410 960
www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk

RODINNÉ
DOMY

na kľúč
na kľúč

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž
   všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov

• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej
   sute kontajnermi

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

ZIMNÁ AKCIA
-20 až -30%

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

Prihlášky na kurz a tréning: 0915 374 612 | cerna.dady@gmail.com

NORDIC
WALKING
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA, 
tel.: 0908 205 521 
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný, tel.: 0949 350 195 
» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné. Slušne 
zaplatím, tel.: 0949 371 361
» KÚPIM STARÝ PIONIER JAWA 
05,JAWA 20,JAWA 21,MUSTAN-
G,MOPED STADION,JAWA 90 
SIMSON ENDURO ELECTRONIC 
AJ POKAZENÉ, PLATÍM IHNEĎ 
PONÚKNITE, tel.: 0915 215 406 
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

» Prenajmem 3 izb. byt v 
rod. dome zvlášť vchod v 
miestnej časti GA, tel.: 0949 
225 092 
domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682 
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

» Predám balíkovú slamu 
malé balíky možnosť dovo-
zu, tel.: 0905 322 259 
hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

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 prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

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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výrobca kontajnerov prijme do prac. pomeru:

V prípade Vášho záujmu sa kontaktujte na:

UT Umwelt- und Transpor�echnik, s. r. o.
Galantská cesta 733, 925 63 Dolná Streda

E-mail: info@ut-kontajner.sk

OBRÁBAČA KOVOV
- SÚSTRUŽNÍKA

 Požiadavky: - práca na klasickom konvenčnom sústruhu
 - znalosť čítania technickej dokumentácie
 - práca na dve zmeny
 - prax ako sústružník 3 roky podmienkou
 - výučný list
Ponúkame: - mzda (bruo) od 1 250-€  / mesiac
   podľa schopností kandidáta 
 - dochádzkový bonus + ďalšie príplatky
 - stabilné pracovné miesto 
 - motivačné finančné ohodnotenie
 - iné sociálne výhody

 Požiadavky: - zváračský preukaz Z - M1, Z - G1
 - čítanie technických výkresov
 - samostatnosť pri práci
 - prax v odbore 3 roky
 - práca s technickou dokumentáciou
 - práca v úkole
Ponúkame: - mzda (bruo) od 1 300,- € do 1 850,- € / mesiac
   pre kmeňového pracovníka - podľa schopností kandidáta 
 - mzda (bruo) od 1 800,- € do 2 200,- € / mesiac
   pre SZČO - podľa schopností kandidáta 
 - stabilné pracovné miesto (HPP / živnosť)
 - motivačné finančné ohodnotenie
 - nadštandardná zdravotná starostlivosť
 - iné sociálne výhody

ZVÁRAČOV
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

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

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov

v súlade so zákonom 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov,

Plné znenie vyhlásenia OVS  a podmienky OVS sú zverejnené na:
 - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk, 
- na úradnej tabuli vyhlasovateľa, v sídle vyhlasovateľa:
   Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď,
- prípadne možnosť osobného nahliadnutia
  účastníka v sídle vyhlasovateľa.

Ing. Martin Tomčányi, v. r., primátor mesta

a to parcely č. 387/5 - zastavaná plocha  vo výmere 476 m2,  parcely č. 387/4  
- zastavaná plocha vo výmere 754 m2 a parcely č. 388/4 - záhrada vo výmere 
1026 m2, ktoré boli geometrickým plánom č. 151/2021 zo dňa 20.10.2021, 
vypracovaným Ing. Marošom Oravcom - GEODET, úradne overeným 
Okresným úradom v  Galante, katastrálny odbor dňa 02.11.2021 pod 
číslom1548/2021, odčlenené od parcely č. 166/5 - ostatná plocha, zapísanej  
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 
ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú.  Dolný Čepeň, na ktorej je 
umiestnená budova so súpisným  číslom  2916  v súkromnom vlastníctve,  
zapísaná ako predajňa  na LV  č.  3173 v k. ú. Dolný Čepeň. 
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Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na prevod nehnuteľného

majetku - pozemku
na Družstevnej ulici v Seredi,
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0911 239 342
0918 361 701
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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

16
-0
00
5

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

22. januára 1905    
krvavá nedeľa v Petrohrade

Výročia a udalosti
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V   5500%%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

ŠROTOVNÉ
NA RÁMY

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK     WWW.DROPTIC.SK   

OC VIKTORIA, HOLLÉHO 1 
HLOHOVEC

0940 948 600 HLOHOVEC@DROPTIC.SK

A € *
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Hlohovecko Sereďsko

Tvoja dávka
informácií!

TIPY | SÚŤAŽE | SPRAVODAJSTVO | NOVINY ONLINE
INZERCIOU

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052
v našich novinách

SKÚSTE TO
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PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU

Miesto výkonu práce: VAKUUMTECHNIK, s.r.o., Sereďská 1124, Hlohovec – Šulekovo
Tel. 0905 982 519, e-mail: info@vakuumtechnik.sk, www.vakuumtechnik.sk

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 - navrhovanie a konštruovanie manipulačných zariadení pre zdvíhanie ťažkých bremien
 - tvorba výkresovej dokumentácie
 - spolupodielanie sa na tvorbe a�pických riešení manipulačnej techniky
Požadované strojárske vzdelanie: - II. stupňa
Zamestnanecké výhody, benefi�: - koncoročné odmeny
 - stravné lístky
Ostatné znalosti: - Autodesk AutoCAD - Pokročilý
 - Autodesk Inventor - Pokročilý
 - Vodičský preukaz skupiny: B
Osobnostné predpoklady a zručnosti: - samostatne mysliaci konštruktér
 - pracovitý, hľadajúci najlepšie riešenia konštruovania
 - flexibilný, lojálny
Nástup ihneď. Mzda: 1650 EUR v hrubom. Koncoročné odmeny.
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Samostatný konštruktér jednoúčelových strojov
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-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

-poskytneme dôkladné zaškolenie

  

 

  

Prijme do pracovného pomeru
 Pracovníka na obsluhu stavebného stroja

Miesto výkonu práce: skládka Rumanová 
Vašou úlohou bude:
-Vedenie a obsluha kompaktoru
- Rozhŕňanie a hutnenie navezeného materiálu na skládke odpadov
- Váženie dovezeného odpadu
- Údržba prístupových ciest
Ponúkame mzdu: 850 EUR/mesiac
Požadujeme:
- Samostatnosť, zodpovednosť
- Aktívny prístup k práci
- Skúsenosti s prácou na stavebných
   strojoch nie sú podmienkou, ale výhodou

V prípade záujmu nás kontaktujte na t.č.  0904 852 251,
alebo  e-mailom: kolevova@envigeos.sk

Kontakt: Lindner Mobilier s.r.o.
Družstevná 7, 922 42 Madunice

Telefón: 033/735 16 15
Alena.Losonska@Lindner-Group.com

Lindner Mobilier s.r.o., medzinárodne pôsobiaca �rma
v oblasti zariaďovania interiérov prijme do výroby nábytku:

- Samostatne pracujúceho stolára
- Stolára

- Lakýrnika
Nástup ihneď

- Podľa kvali�kácie mzda 800 – 1300 Eur/mesačne 
   brutto + po 6 mesiacoch odmeny podľa
   interného prémiového systému 
- stravné lístky naviac pri 12 hod. zmenách 
- strava v jedálni zdarma
- odmena za odporúčanie nového zamestnanca
- pravidelné prehodnocovanie platu
- �remné chaty po celej Európe
- vianočná odmena
- �remné podujatia
- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na oblasť 

Hlohovec

Volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h
0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 4,247€/h. netto
POS nutný. Nástup ihneď. 

Od začiatku roka 2022 je zriadený 
Register potravín pre potravinový 
semafor na účely poskytnutia in-
formácií a podpory predaja vyrába-
ných potravín.  

Ide o informačný systém a zároveň 
marketingový nástroj, ktorý môže zvi-
diteľniť v ňom registrovaných prevádz-
kovateľov potravinárskych podnikov 
a taktiež môže podporiť predaj v ňom 
registrovaných potravín a prispieť k 
zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín poskytuje spotre-
biteľom informácie o prevádzkovateľo-
vi potravinárskeho podniku a informá-
cie o jeho registrovaných potravinách 
v zmysle platnej potravinárskej legis-
latívy.

V súčasnosti je vytvorený register 
dostupný pre prevádzkovateľov potra-
vinárskych podnikov, ktorí majú mož-
nosť registrácie svojej spoločnosti a 
svojich výrobkov do Registra potravín. 
Napĺňanie samotného Registra potra-
vín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR požiadalo komory a 
zväzy SR a ich členov o registráciu, pri-
čom oslovilo aj obchodné reťazce a ďal-
ších slovenských výrobcov. Registrácia 
je dobrovoľná, preto sa agrorezort ob-
racia na slovenských výrobcov, aby  sa 
zaregistrovali  a ich výrobky budú do-

stupné v Registri potravín na stránke 
https://registerpotravin.sk/

Register potravín pre potravinový 
semafor bude informačným systémom, 
ktorý obsahuje informácie o potravine 
a prevádzkovateľovi. Registrácia bude 
dobrovoľná.

Potraviny v registri majú uľahčiť 
výber konečnému spotrebiteľovi a zjed-
nodušiť pomoc štátu v podobe podpory 
a propagácie domácich a kvalitných 
surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska 
napomôžu k zníženiu počtu obyvateľ-
stva trpiaceho zdravotnými probléma-
mi zapríčinenými nesprávnymi stravo-
vacími návykmi.

Registrujúcim orgánom, správcom 
a prevádzkovateľom registra potravín 
má byť MPRV, ktoré zverejní tento re-
gister na svojom webovom sídle.

Do konca marca môžu výrobcovia 
potravín registrovať svoje produkty

» red

09
-2
3Tel: 0908166209

INZERÁT,
KTORÝ

PREDÁVA

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 444 052
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» Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
» Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
» SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
» FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
» Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
» Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
» Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
» Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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7 DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

ANTIGÉNOVÉ 
A RT-PCR TESTOVANIE 

PRE SAMOPLATCOV

Sere�
Trnavská cesta 6
Otváracia doba: 07.30 – 13.30 hod. (pondelok – nede��)

AG Test – objednávka 

cez Momky.sk – 

AG Test – platba 

na mieste – 

PCR Test – klasický – 

alebo kloktací – 54,99 € 
49,99 € 

�

�

�

9,99 € 

14,99 € 
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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 stále 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
-0
00

2


