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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 6 / 11. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK
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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
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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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DRAŽBADRAŽBA
Exekútorský úrad Hlohovec, 920 01 Hlohovec, Podzámska 37

v y h l a s u j e
dražbu nehnuteľností:

Termín a miesto konania dražby:
 15.02.2022 o 11.00 h v sídle Exekútorského úradu na adrese:
 920 01 Hlohovec, Podzámska 37
Dražobný termín: druhý
Predmet dražby:
 • nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Drahovce, obec Drahovce,
    Okres Piešťany, zapísané na LV ako zastavaná plocha
    a nádvorie vo  výmere 2583 m2
 • nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Drahovce, obec Drahovce,
   Okres Piešťany, zapísané na LV  ako zastavaná plocha
   a nádvorie vo  výmere 84 m2
Najnižšie podanie:
 108 750,00 EUR (§ 145 ods. 1 Exekučného poriadku)
 Slovom: Jedenstoosemtisíc sedemstopäťdesiat Eur
Dražobná zábezpeka:
 54 375,00 EUR (slovom: Päťdesiatštyritisíc tristosedemdesiatpäť EUR)

Bližšie informácie na tel.: 033 7302 190, 0903 243 425
e-mail: ludovit.zeliska@ske.sk
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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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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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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.

Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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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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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
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

  Trapézové plechy - aluzinok, 
 hnedé, antracit 
  odkvapový systém
 ohýbanie plechu
 komplet príslušenstvo 

PLECHOVÉ STREŠNÉ KRYTINY 
- BRÁNY - OKNÁ SALAMANDER

RÝCHLE DODANIE - NAJNIŽŠIE CENY
METALL, Piesková 1095, Veľké Zálužie

+421 915 162 694    www.metall.sk

SKLADOM
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

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

NORDIC
WALKING
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 444 052

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» KÚPIM SIMSONA, STELU, 
BABETU, MUSTANGA AJ POKAZENÉ, 
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE, tel.: 
0915 215 406 
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/Sim-
son aj iné. Slušne zaplatím, tel.: 
0949 371 361 
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

» Dám do prenájmu garáž v 
oplotenom chránenom areáli 
pod PD Hlohovec, tel.: 0905 261 
907, 0902 122 001 
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

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» Sympatický rozvedený 52 r 
hľadá priateľku na vážne zozná-
menie od 45 r do 55 r, samota je 
zlá, tel. č.: 0949 509 355 

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

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU
PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU

Základové dosky
na kľúč

za výhodné ceny!

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

STACIONÁRNE ČERPADLOSTACIONÁRNE ČERPADLO
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

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

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

  5500%%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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010%Februárové            zľavy do 28. 2. 2022
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KOMPLETNÉ
DIOPTRICKÉ 
OKULIARE

NA VŠETKY NAŠE 

MULTIFOKÁLNE 
OKULIAROVÉ SKLÁ

69€

40%
 OPTIKADROPTIK     DR.OPTIK_SK            0940 948 600                   WWW.DROPTIC.SK   

AKCIE PLATIA DO 28.2.2022

DO KONCA FEBRUÁRA

OC VIKTORIA
PRI BILLE

HLOHOVEC
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Hoci sa teraz tešíme zo zim-
ného počasia, cestovné 

kancelárie už odporúčajú mys-
lieť na slnko, more a pláž. Mno-
hí ľudia majú pocit, že najlepšie 
sa oplatí kúpiť si dovolenku na 
poslednú chvíľu. Opak je ale 
pravdou. Ak si chcete užiť dni 
leta vo svojej vysnívanej de-
stinácii a pri výbere sa neob-
medzovať ponukou hotelov, či 
izieb, nemáte už na čo čakať. 
Myslieť na dovolenku už teraz, 
alebo si to nechať na poslednú 
chvíľu?  Odborníci sa zhodujú 
na tom, že vyčkávanie sa nie 
vždy vyplatí. Využiť odporúča-
jú first moment ponuky. „Pri 
last minute cestujúci nemá 
istotu, že sa mu podarí zohnať 
presne to, čo hľadá. Preto od-
porúčam využiť Ultra Top First 
Moment zľavy na zájazdy, 
ktorých predaj sme spustili už 
v  decembri a  je možné si ich 

zakúpiť do polovice februá-
ra,“ vysvetlil generálny riaditeľ  
CK Hydrotour Mikuláš Milko. 

Bez obáv 
Plná ponuka ubytovacích ka-
pacít i  lákavé zľavy. To sú asi 
najčastejšie dôvody, pre ktoré 
ľudia kupujú letný oddych už 
v zime. Ak si viete voľno v práci 
vybaviť na konkrétny termín, 
pri kúpe dovolenky ušetríte 
a  nemusíte celú sumu platiť 
naraz.  „Pri Ultra Top First Mo-
ment ponuke si ľudia môžu vy-
brať aj zľavu, ktorá im sadne. 
Buď percentuálnu zľavu zo zá-

kladnej ceny každej cestujúcej 
osoby alebo pobyt a  leteckú 
dopravu vo vybraných hote-
loch a kapacitách pre dve deti 
zadarmo, prípadne kombiná-
ciu oboch spomínaných – jed-
no dieťa zadarmo a polovičnú 
percentuálnu zľavu zo základ-
nej ceny pre spolucestujúce 
osoby,“ vymenoval Milko. Ga-
rantujú tiež bezplatné storno 
zájazdu do určitého termínu, 
garanciu bezplatnej zmeny 
termínu, destinácii či dokonca 
hotela. Rovnako tak aj zmenu 
cestujúceho až do 14 dní pred 
nástupom na zájazd.

Čo nepremeškať?
 Ak sa zamýšľate nad des-
tináciou, ktorú by ste chceli 
navštíviť, naše odporúčanie je 
Turecko. Ako sme sa na vlast-
nej koži presvedčili, z  krajiny 
polmesiaca sa vrátite plný 
zážitkov. Mnohými turistami 
vyhľadávané je práve mes-
tečko Side v provincii Antalya. 
Jeho výnimočnosťou je antický 
amfiteáter, na ktorý sa zmes-
tilo 15-tisíc divákov, ktorí si tu 
chodili užiť zábavne podujatia, 
či gladiátorské zápasy ale-
bo zápasy otrokov. Vládcovia 
tu mali VIP miesta v  prvých 
radách, aby mali zo zápasov 

väčšie potešenie. V  Turecku si 
určite nenechajte ujsť aspoň 
jednu mešitu. Názov mesta 
Side v preklade znamená gra-
nátové jablko. Aj to musíte vy- 
skúšať. Odšťavia vám ho 
takmer na každom rohu. Ak 
máte radi prírodu, určite nevy-
nechajte kaňon Tazı  v národ-
nom parku Köprülü. Zaujímavý 
je hlavne tým, že jeho bočné 
steny sú vysoké až 400 met-
rov.

Kúpiť si dovolenku v zime sa oplatí

Zachovajme si vnímavosť voči ľu-
ďom, ktorí sa dostali do zlej situácie 
a podeľme sa s chudobnými, uviedli 
biskupi.

Biskupi apelujú na predstaviteľov 
štátu, aby zmiernili ťaživý dosah rastú-
cich cien na život ľudí. Informovala o 
tom Tlačová kancelária Konferencie 
biskupov Slovenska.

Z iniciatívy Svätého Otca Františ-
ka sa nedávno slávil Medzinárodný 
deň ľudského bratstva. Biskupi pripo-
mínajú, že patríme do veľkej ľudskej 
rodiny a, vyjadrené slovami pápeža, 
„všetci sme na jednej lodi“. Veriacich 
a ľudí dobrej vôle pozývajú k podpore 
bratstva a solidarity. „Urobme tak kon-
krétnym spôsobom prostredníctvom 
farských či diecéznych charít. Zacho-
vajme si vnímavosť voči ľuďom, ktorí sa 
dostali do zlej situácie a podeľme sa s 
chudobnými,“ uviedli biskupi.

Bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský, košický arcibiskup Bernard 
Bober a prešovský arcibiskup Ján Bab-
jak apelujú na každého, aby nehľadel 
iba na seba a svoje záujmy, ale bral 
ohľad aj na druhých. „Zároveň v situ-
ácii plošného zvyšovania cien energií 
a potravín k nám stále naliehavejšie 
dolieha hlas slovenských rodín. Ape-
lujeme preto dôrazne aj na predstavi-
teľov štátu a žiadame ich o prípravu 

systémových riešení, ktoré by zmiernili 
ťaživý dosah rastúcich cien na život 
bežných ľudí,“ dodali biskupi.

Všetkým vám žehnajú a v mod-
litbe za vás prosia, biskupi Slovenska 
podpísaní:

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup 

metropolita

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup metropolita

Mons. Ján Babjak
prešovský arcibiskup metropolita

Biskupi apelujú na štát, 
aby zmiernil dosah rastúcich cien

» red   Foto: TK KBS, autor Peter Ziman
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Nové pracovné príležitosti pri-
náša do nášho regiónu medziná-
rodná spoločnosť C&A. Módna 
značka, ktorá si získala srdcia 
ľudí na celom svete, hľadá sklad-
níčky a skladníkov do čerstvo 
otvoreného distribučného centra 
v Trnave. 

Súčasťou kolektívu spoločnosti 
C&A je už niekoľko rokov Katarína 
Maláková. „Vyštudovala som odev-
nú strednú školu a oblečenie sa od-
vtedy stalo súčasťou môjho života,“ 
vysvetľuje. V C&A začínala na pozícii 
skladníčky. Páčilo sa jej, keď prišiel 
nový tovar, rozbalili ho, naskladnili a 
pripravili pre filiálky. Katarína po pár 
rokoch postúpila a dnes je asistentkou 

vedúceho zamestnanca. Pripravuje 
prácu pre skladníkov na jej oddelení, 
koordinuje svoj vlastný tím. Pracuje 
pre moderné distribučné centrum v 
Novom Meste nad Váhom. Tovar od-
tiaľ putuje na všetky slovenské, české, 
poľské a maďarské predajne značky 
C&A. Skladníci ho musia prijať, ozna-
čiť, zaevidovať, všetko zaznamenať 
do inteligentného systému a pripra-
viť na distribúciu. Práve takéto úlohy 
dostanú aj zamestnanci v trnavskom 
distribučnom centre. Spoločnosť ich 
plánuje prijať dokopy až 250. Práca je 
veľmi dobre ohodnotená, cez víkendy, 
v noci a ani cez sviatky sa nepracuje. 
Aj preto je o tieto pracovné pozície 
veľký záujem. „Výhodou je najmä 
päť pracovných dní a osemhodinový 
pracovný čas. S tým sa na podobnej 
pracovnej pozícii často nestretnete,“ 
hovorí Katarína. Na svojej práci naj-
viac oceňuje, že jej zamestnáva myseľ. 
„Dokážem pri nej vypnúť, nemyslím 
na problémy a domov odchádzam 
s čistou hlavou. Baví ma pracovať s 
ľuďmi aj s tovarom a čo je najpodstat-
nejšie, práca je môj chlebík, živí ma,“ 
dodáva.                               reklamný článok

Príležitosť pre skladníkov a skladníčky 

Katarína: „Pracujem päť dní, 
v noci a cez víkend som doma“

foto archív spoločnosti C&A

Staň sa našim kolegom
Máš vzťah k manuálnej práci, no nechceš pracovať za pásom? Práve teraz hľa-
dáme skladníkov a skladníčky do novootvárajúceho sa distribučného centra v 
Trnave. Naši zamestnanci pracujú s textilom a nedvíhajú tak ťažké bremená. Ví-
kendy a sviatky trávia s rodinou, alebo aktivitami, ktoré majú radi. V tieto dni sa 
u nás totiž nepracuje. K tomu žiadna nočná práca. Spomínané výhody a dobré 
ohodnotenie prinášajú našej spoločnosti spokojných zamestnancov, ktorí cho-
dia do práce radi. Lebo spokojný skladník je ten najlepší skladník. Pošli nám 
svoj životopis mailom na sk-kariera@canda.com alebo zavolaj na číslo 033/322 
85 02. Tešíme sa na teba 

NÁSTUP 
JAR/LETO 2022

41
-1
5

Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
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w

Od marca rozvážame na adresu 
zákazníkov mládky pred znáškou, 

od apríla káčatá, mulardény, húsatá, 
brojlerové perličky a moriakov. 

Predávame aj kŕmne zmesi Versele Laga
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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

• Ľudí, ktorí majú záujem
pracovať pri výrobe nábytku 

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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INZERCIA
0905 444 052
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