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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 8 / 25. FEBRUÁR 2022 / 26. ROČNÍK

Pred pár dňami mi vyrazili zo zeme 
snežienky. Už som ich čakal. Také 
slabé, tenučké, akoby nesmelé. 
Dobre vedeli, že príde sneh. Že ešte 
príde.

Nepatrím k nadšencom snehovej 
periny. Stačí raz za rok vidieť, najlepšie 
v čase Vianoc a potom nech už dá po-
koj. A tak som to nedeľné ráno, keď zno-
va napadal, stratil náladu. Na chvíľu. 
Kým som si neuvedomil, že na svete 
sú aj deti, ktoré majú radi sneh vždy a 
že na svete sú aj tí, ktorí doslova rátali 
dni do jarných prázdnin a primeriavali 
ten počet k snehovej pokrývke. Lebo sa 
radi lyžujú.

Svet okolo nás nie je dobrý alebo 
zlý iba preto, že ho tak vnímam ja. 
On nemôže byť taký, aký ho chce mať 
(vlastniť) niekto. Na svoj obraz, na svo-
je potreby, na svoje želanie či skôr roz-
kaz. Svet nie je vlastníctvo, aj keď by ho 
mnohí radi medzi niečo také zaradili. 
Mať ho, ovládať ho, vnucovať ho. Na-
šťastie. To, čo chcem ja, nemusíš ešte 
hneď chcieť ty či on, alebo oni. A ak si 
niekto myslí, že to tak má alebo dokon-
ca musí byť, je chorý. Nikoho k niečo-
mu takému neoprávňuje nič. Ani jeho 
dočasne nadradené postavenie, ani 

jeho stranícka či iná pozícia. Dokonca 
ani jeho bludný vnútorný priestor, plný 
zla, tmy a egoizmu. Nie, nič nikoho k 
tomu neoprávňuje!

Človek, ktorý je empatický, ro-
zumie emóciám druhých. Dokáže ich 
vnímať a pochopiť. Prejavuje sa to na 
jeho postoji a správaniu sa k druhým. 
Človek s nižšou empatiou nehľadí na 
následky svojich rozhodnutí či činov. 
Málokedy bude brať ohľad na pocity 
človeka, ktorému uštedrí ranu pod 
pás.  Empatiu, jej mieru, však možno 
ovládať a dokonca aj pestovať. Ak má 
o to človek sám záujem. A ak je to pre 
neho jedna z najdôležitejších hodnôt, 
ovplyvňujúcich medziľudské správa-
nie. Ak je to proste človek.

Áno, dosť ma naštval ten sneh, za-
krývajúci snežienky. Nuž ale iní práve 
balia na hory. Ak majú kedy a za čo. 
Tak veľa pekných zážitkov! 
Mimochodom, meteo-
rologická zima sa práve 
skončila a tak možno 
oprávnene zvolať – jar 
je tu! Konečne! Pekný 
„prvý“ jarný týž-
deň.

Tento svet nie je len o nás

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Areál poľnohospodárskeho
družstva, 247 Siladice 

0918 361 701 | pilamolnar@gmail.com
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VÝROBA A PREDAJSTAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJSTAVEBNÉHO REZIVA
Štandardné rozmery a dĺžky SKLADOM

STRECHY - kompletný servis
a profesionálna realizácia

NAJLACNEJŠIE STAVEBNÉ REZIVO v regióne
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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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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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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO MAŇURA

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte: Cena platí pri osobnom dovoze.

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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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

46
-0

03
0

 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022

NA STRANE č.6

78
-0

01
9-

1



HC22-08-strana 2

SLUŽBY, STAVBA, ŠKOLA Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

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
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STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE
Zateplovanie

Pokládka dlažby, obkladačské práce
Prerábka bytových jadier 
Kontakt: 0903 424 352

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

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

NORDIC
WALKING
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Lacno plníme PB fľaše
LPG

Prijmeme na TPP INVALIDNÉHO
DÔCHODCU nad 70% (muž/žena)
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10 kg,
VZV

0911 411 176
Sereď+Galanta

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/Sim-
son aj iné. Slušne zaplatím, tel.: 
0949 371 361 
byty/predaj 3

byty/prenájom 4

» Dám do prenájmu krásnu 
GARSÓNKU na Meandri v Seredi, 
kompletne zariadenú, osobe s 
TPP. Mesačne: 370 € s energiami 
aj internetom + jeden depozit, 
tel.: 0907 038 839
domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 
532 682 
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, tel.: 0907 
715 027 
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» Hľadám ženu na vážny vzťah. 
Zn.:len vážne, tel.: 0902 170 959
» Hľadám diskr. Ženu, tel.: 0910 
652 020
» 48 r.muž hľadá ženu na vážny 
vzťah. Zn.:len vážne, tel.: 0902 
170 959 
» 48r.muž hľadá ženu od 
20-50r.na vážny vzťah. Zn.: len 
vážne, tel.: 0902 170 959 

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    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

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.
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RODINNÉ
DOMY na kľúč

na kľúč

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

TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VÝKOPOVÉ
A BÚRACIE PRÁCE

KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

• 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
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ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, ktorá sa na teba veľmi teší. Ak sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi signál tak, že kusneš do chrum-
ky.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuzka súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďakujeme ti Zuzka, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje 2 % o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.

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

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

VÁHALI STE NAD MULTIFOKÁLNYMI OKULIARMI?

OC VIKTORIA 
HLOHOVEC

70%
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INZERCIOU

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

v našich novinách

SKÚSTE TO
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Napriek tomu, že súčasní maturanti 
zažili dva roky neštandardné štú-
dium, písomná maturita sa bude ko-
nať. Netreba mrhať čas úvahami, či 
bude. Ponorte sa teda do štúdia, vyu-
žite naň aj jarné prázdniny a priprav-
te sa na test a písanie slohových prác. 
Pokojne a bez stresu. 

Aj v prípade zlyhania sú možnosti 
na opravu, prvotným neúspechom sa nič 
nekončí. Sám som mal žiakov, ktorým 
„sadol“ náhradný termín. 

Zásadnou radou je chodiť do ško-
ly a priebežne si opakovať vedomosti z 
celého štúdia aj s pomocou učiteľa. Kto 
sa učil v jednotlivých ročníkoch, nemá 
problém „oprášiť“ si naučené vedomosti. 
Žiaľ, často je to tak, že sa študenti spolie-
hajú, že maturitu nejako dajú a ignorujú 
systematickú prípravu. To nech je me-
mentom pre budúcich maturantov.

Dospelí študenti mávajú aj iné zá-
ujmy a povinnosti,  možno ich k matu-
rite nútia rodičia, pričom by mohli byť 
úspešní aj bez nej. Neraz nechodia do 
školy. Keď ste sa už dostali do 4. ročníka, 
bola by škoda neukončiť ho maturitným 
vysvedčením. Preto treba nabrať všet-
ky sily, aby ste stredoškolské štúdium 
ukončili. Motiváciou môže byť to, že po 
maturite nasleduje pomerne dlhé voľno 
od školy.

Učenie treba vždy striedať s oddy-
chom. Prestávky v učení pôsobia osvie-
žujúco, no nesmú byť dlhšie ako učenie 

sa. Je chybou, že počas prípravy na ma-
turitu sa žiaci zároveň musia pripravovať 
na ostatné predmety. Našťastie im v pred-
maturitnom čase robia úľavy učitelia. 

Ak ste dôkladne zbierali učebný ma-
teriál, nemusíte pred maturitou hľadať 
iné zdroje. Učitelia  učia od 1. ročníka 
SŠ tak, aby sa žiaci pripravovali na ma-
turitu. Isto, knižný trh je plný rôznych 
príručiek na prípravu na písomnú ma-
turitu. No zdroje zo školy sú lacnejšie a 
efektívnejšie. 

Pri teste využite všetok čas, neodo-
vzdávajte test príliš skoro, venujte čas 
kontrole. Najmä pri otázkach na číta-
nie s porozumením, ktoré si vyžadujú 
maximálnu pozornosť. Pri otázkach s 
možnosťami využite aj vylučovaciu me-
tódu. Nenáhlite sa ani pri písaní slohu, 
rozdeľte si čas na nečistopis a čistopis. 
Dôkladne si osvojte znaky povinných 
maturitných útvarov. Venujte pozornosť 
nečistopisu, meňte ho, upravujte. Vyu-
žite povolené slovníky, ktoré zabezpečí 
škola. Ak neviete nejaký jazykový jav, 
napíšte vetu tak, aby ste ho nemuseli 
použiť. Ak nepoznáte pravidlá písania 
čiarok, píšte kratšie vety. Vždy si po sebe 
svoj čistopis prečítajte a vychytajte opo-
menuté chyby. 

Rád na maturitu je viac, ako dovoľuje 
rozsah môjho článku. V prípade záujmu 
o iné ma kontaktujte na: janpapuga@
gmail.com.  

Rady k písomnej maturite

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Ku každej objednávke darček  
|  Možnosť splátok s 0% úrokom

BALKÓNY •  TERASY • PRÍSTREŠKY

splátky od 149 €

VÝHODNÉ JARNÉ  ZĽAVY ! VYHRAJTE 400 €

splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové prístrešky bioklimatické pergolyzasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €
splátky od 149 €

Kontakt: 0948 787 777 www.balkona.eu

ZIMNÉZIMNÉ
.........................

splátky od 149 €

ZÁHRADYZÁHRADY
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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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

27. februára 1933  
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov.

Výročia a udalosti
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3. marca 1998  
Vo Viedni došlo k únosu osemročného 
dievčaťa menom Natascha Kampuschová, 
ktorá strávila v únoscovom dome v mes-
tečku Strasshof an der Nordbahn osem a 
pol roka.

Výročia a udalosti
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Predaj 16 týždňových  kuričiek DOMINANT
Leopoldov 
pri kostole

14. 3.

Drahovce 14. 3.

11.30 - 12.00 h.

12.30 - 12.45 h.
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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.
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Tel:0905 267 750 Hlohovec
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Nové pracovné príležitosti priná-
ša do nášho regiónu medzinárod-
ná spoločnosť C&A. Módna znač-
ka, ktorá si získala srdcia ľudí na 
celom svete, hľadá skladníčky a 
skladníkov do čerstvo otvorené-
ho distribučného centra v Trnave.  

Loďou, lietadlom a nakoniec ná-
kladnou dopravou prichádza do dis-
tribučného centra v Trnave denne asi 
35 ton oblečenia. Vyžehlené, zavesené 
na vešiakoch a pripravené pre zákaz-
níkov opustí ešte v ten istý deň mesto. 
Všetko musí ísť ako po masle, Trnava 
totiž zásobuje 200 predajní značky 
C&A v Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, 
Chorvátsku a Rumunsku. Používa na 
to moderný a inteligentný systém, kto-

rý má na starosti tovar od momentu, 
keď príde na sklad, až pokým opustí 
distribučné centrum a vydá sa na ďal-
šiu cestu. 

Verný zamestnanec
Vďaka šiestemu zmyslu dokáže ten-

to systém roztriediť oblečenie podľa 
typu, veľkosti, farby aj ceny. S týmto 
systémom a interným logistickým 
programom pracuje Tomáš Kozelek a 
už takmer 14 rokov je verným zamest-
nancom spoločnosti C&A. Po rokoch 
v Novom Meste nad Váhom prišiel do 
Trnavy, aby posilnil tím čerstvo otvo-
reného distribučného centra. „Moja 
práca nie je nudná. Každý deň ma 
čakajú nové výzvy, a to sa mi páči,“ 
hovorí Tomáš. Vo firme oceňuje naj-
mä otvorenú komunikáciu a rodinné 
prostredie. „Mám radosť, keď sa spo-
ločnosť rozširuje a prosperuje, lebo 
vďaka týmto úspechom vidím aj môj 
vlastný prínos pre firmu, môj výsle-
dok práce.“ Aj Tomáš je súčasťou ko-
lektívu spoločnosti CA, ktorá na Slo-
vensku zamestnáva celkovo 350 ľudí 
a momentálne prijíma ďalších práve 
do Trnavy.                        reklamný článok

C&A zamestná skladníkov a skladníčky v Trnave  

Tomáš: „Mám rád svoju 
prácu, lebo vidím môj prínos “

Tomáš Kozelek je súčasťou kolektívu už takmer 14 rokov.       foto archív spoločnosti C&A

Poď pracovať pre C&A
Do nového distribučného centra v Trnave hľadá spoločnosť C&A šikovných 
skladníkov a skladníčky. Pracovať budú na dve zmeny, žiadna nočná práca, či 
práca cez víkendy a sviatky tak nehrozí. Práca s oblečením je zaujímavá, navyše, 
zamestnanci od spoločnosti dostanú poukážky na nákup oblečenia, aj pravidel-
né zľavy. Priestory centra sú moderné, rovnako ako jedáleň, do ktorej chodia na 
obedy. Skladníci si pred Vianocami prilepšia 13. platom. 
Pošli nám ešte dnes tvoj životopis na sk-kariera@canda.com alebo zavolaj na 
číslo 033/3228502. Staň sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti.
Tešíme sa na teba  

NÁSTUP 
JAR/LETO 2022

INZERCIA
0905 444 052
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plat: 1 200 €, práca na SK

PRIJMEM
VODIČA
sk. C na 12 t. auto

0915 782 417
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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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Hľadáme

do krčmy v Hlohovci

Kontakt: 0914 175 227

ČAŠNÍČKY
A BRIGÁDNIČKY

ČAŠNÍČKY
A BRIGÁDNIČKY

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
• Obsluhu CNC stroja

• 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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PNEUMATIKY
          CEZ  

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  
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