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SEREĎSKO
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Je fascinujúce, ako sa my Slováci 
dokážeme vo vypätej situácii spo-
jiť. Obdivujem ten zápal, s ktorým 
sa púšťame do pomoci iným a to 
napriek tomu, že sami zažívame 
ťažké časy.

V týchto dňoch uplynuli dva 
roky od prvého potvrdeného prípa-
du koronavírusu v našej krajine. Aj 
vtedy sme sa všetci vystrašení a ne-
tušiaci, čo nás čaká, zomkli a bez za-
váhania pridali ruku k dielu. Každý 
ako vedel a bez nároku na odmenu. 
Niektorí šili rúška a odnášali ich na 
oddelenia do nemocníc, do domovov 
sociálnych služieb či vešali na ploty 
a kľučky bytových domov, aby si ich 
odtiaľ vzali tí, čo to potrebovali. Ďalší 
zabezpečovali nákupy pre seniorov a 
chorých, ktorí museli zostať niekoľ-
ko dní v karanténe. Mnohí zdravot-
níci ale aj vojaci, policajti, úradníci 
či dobrovoľníci sa pravidelne počas 
víkendov zapájali do testovania nás 
všetkých.

Ešte sme sa ani poriadne ne-
stihli spamätať z koronakrízy a už 
čelíme ďalšej výzve. Udalosti uply-
nulých dní poznačili naše životy. 
Vojna na Ukrajine nás hlboko zasiah-
la. Zhrození a plní strachu sme na-
priek všetkému ihneď po vypuknutí 
ozbrojeného konfliktu zmobilizovali 
všetky svoje sily a pustili sa bez za-
váhania do pomoci svojim susedom. 
Ľuďom ťažko skúšaným vojnou otvá-
rame bez očakávania odmeny či 
uznania svoje domovy, organizujeme 
zbierky, koncerty, ponúkame vľúdne 
slovo aj útechu. Každý sa zapája, ako 
môže a tá človečina, čo 
z toho srší, je vskutku 
chytľavá. Želám si, 
aby nám vydržala čo 
najdlhšie.

Som na nás pyšná

» Renáta Kopáčová, redaktorka

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

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

96
-0

 T
T0

7

96
-0

00
 T

T0
1

96
-0

00
 T

T0
1

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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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO MAŇURA
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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

16. 3. o 700
OTVÁRAME

Na Pasienkoch
Nitra

- MONTÉRKY PRE PRVÝCH 300 ZÁKAZNÍKOV
- KVETINY PRE PRVÝCH 100 ZÁKAZNÍKOV
- VÝDATNÉ RAŇAJKY OD 6.30 H  
- ĎALŠIE SUPER DARČEKY

PRÍĎ A MÁŠ ZDARMA:
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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
 

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

Lacno plníme PB fľaše
LPG

Prijmeme na TPP INVALIDNÉHO
DÔCHODCU nad 70% (muž/žena)
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0911 411 176
Sereď+Galanta
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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

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

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

NORDIC
WALKING
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

13. marca 1988    
v Japonsku bol otvorený železničný tunel 
Seikan, najdlhší cestný tunel na svete.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 444 052

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 
» KÚPIM HAKI LEŠENIE, tel.: 
0907 715 027 
domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 
0902 708 047 
deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

» Hľadám odvoz do práce den-
ne okolo 6.30 hod. z Dvorníkov 
do HC, tel.: 0915 220 095
hľadám prácu 15

zoznamka 16

» Hľadám 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

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 operátorov O2         
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú 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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Slovenský skauting obnovil iniciatívu 
Skautská služba, aby mohol pomáhať 
v čase vojny na Ukrajine. Dobrovoľní-
kov posiela aj do terénu. Zameriavajú 
sa na program pre ukrajinské deti v 
núdzových táboroch. Pomáhajú tiež 
s koordináciou na slovensko-ukrajin-
ských hraniciach.

Slovenský skauting zaktivizoval 
svoju dobrovoľnícku iniciatívu Skautská 
služba. Tá organizuje a usmerňuje dob-
rovoľnícke aktivity skautov a skautiek 
zamerané na zmiernenie vplyvu kríz, 
na pomoc ľuďom v núdzi a na prevenciu 
predvídateľných kríz. „Chceme pomôcť a 
podporiť už vymyslené a fungujúce akti-
vity. V tejto súvislosti Slovenský skauting 
nadviazal spoluprácu s organizáciami 
Kto pomôže Ukrajine a Človek v ohro-
zení,“ uviedla Lucia Tóthová z Ústredia 
Slovenského skautingu. Dobrovoľníkov 
posielajú do terénu pomáhať s koordiná-
ciou na slovensko-ukrajinských hrani-
ciach a v táboroch. „V súčasnosti sa naši 
dobrovoľníci nachádzajú na hraničných 
priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a v 
táboroch v Humennom a vo Vranove nad 
Topľou,“ dodala L. Tóthová. Na lokálnej 
úrovni pomáhajú nižšie organizačné 
zložky v mestách a obciach naprieč celým 
Slovenskom s triedením materiálnych 
zbierok a ich logistikou, poskytovaním 
krízového ubytovania pre ľudí z Ukrajiny 

v skautských priestoroch klubovní, chát 
a podobne. Východoslovenská skautská 
oblasť je v úzkom kontakte s ukrajinský-
mi skautmi.

Monitorujú situáciu na hraniciach
Slovenský skauting dočasne vytvoril 

vysunuté pracovné pôsobisko Ústredia 
Slovenského skautingu na východnom 
Slovensku, v obci Juskova Voľa. Bude tak 
môcť bližšie monitorovať situáciu na hra-
ničných priechodoch a v táboroch a pruž-
ne reagovať na danú situáciu a potreby 
dobrovoľníkov. „Ako jedna z najväčších 
mládežníckych organizácií na Slovensku 
sme sa rozhodli využiť svoje znalosti z ob-
lasti výchovy a programu pre deti a mlá-
dež a poskytnúť ich priamo ukrajinským 
deťom v núdzových táboroch. Tvoríme 
jednoduché aktivity a hry s cieľom tieto 
deti zabaviť a vytrhnúť ich z myšlienok 
na aktuálnu situáciu v ich krajine,“ pre-
zradila Lucia Tóthová.

Dobrovoľník Vyšné Nemecké. 
autor foto Richard Dvorský

Skauti sú pripravení 
pomáhať Ukrajine

» ren

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

80
-0

00
7-

1

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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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,00 € / ks

7 Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20-týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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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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Realizujeme všetky 
stavebné práce

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

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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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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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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JARNÝ VÝPREDAJ

50%
NA

OKULIAROVÉ SKLÁ

OC VIKTORIA
PRI BILLE

HLOHOVEC

17.-18.3.  OPTIKADROPTIK
  DR.OPTIK_SK 

0940 948 600     
WWW.DROPTIC.SK   

MERANIE ZRAKU ZADARMO
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Farská charita v Seredi
Mária Fačkovcová / tel.: 0908 179 610
E-mail: majka.fackovcova@gmail.com

S hrôzou sledujeme vojnu na Ukrajine. 
Celé generácie sme nepoznali nezmysel-
né zabíjanie a ničenie. Teraz ich máme  
v tesnej blízkosti.

Ako vydavateľ novín, ktoré máte pred sebou, 
nechceme stáť mimo. Po všetkých vlnách 
pandémie a lockdownov a pri historicky naj-
vyšších cenách vstupov (u nás ceny papiera) 
si nemôžeme dovoliť veľké gestá. A podob-
ne sú na tom naši klienti – menšie a stredné 
podniky, ktoré tvoria drvivú väčšinu našich 
klientov. Ale akékoľvek sú naše starosti, sú 
zanedbateľné v porovnaní s tým, čo práve 
teraz zažívajú naši ukrajinskí susedia. Preto 
sme museli hľadať spôsob, ako im pomôcť. 

Naša sila je v počtoch. Sme nielen vydava-
teľom najčítanejšieho týždenníka s najväč-
šou sieťou regionálnych novín, ale sme aj 
vydavateľom s najväčším počtom klientov. 
Preto sme sa inšpirovali príslovím „babka  
k babce...“ a poprosili sme našich inzerentov, 
aby spolu s nami prispeli obetiam ukrajin-
ského konfliktu. Symbolickou sumou 1 euro 
z každej faktúry. Ku každému takto získané-
mu euru pridáme druhé euro my – vzdáme sa 
časti našich tržieb. A keďže každý týždeň je 
tých faktúr viac ako tisíc, máme potenciál dať 
dokopy s našimi klientmi peknú sumu.

Eurá od našich klientov spolu s tými  
od nás poputujú na účet ukrajinského Čer-
veného kríža. Ten pomáha ľuďom v núdzi 
aj priamo v epicentre bojov, uprostred toho 

najväčšieho pekla, aké momentálne v Európe 
jestvuje. Ak sa však v budúcnosti vyskytne 
urgentnejší spôsob ako pomôcť obetiam voj-
ny, budeme pomáhať aj inde. Vždy len hu-
manitárne.

K našej iniciatíve sa už pridali prvé firmy  
z nášho regiónu: 
Ján Kurbel s.r.o., Sereď,
Lindner Mobilier s.r.o., Madunice,
Dom Dražieb s.r.o., Hlohovec,
Jobbees CS s.r.o.,
STONE INDUSTRY s.r.o.

Úprimne a zo srdca ďakujeme. Dúfame, že sa 
pridajú aj ďalší.

Obraciame sa však teraz aj na Vás, našich 
čitateľov. V tejto náročnej dobe si musíme 
pomáhať navzájom, preto Vás chceme po-
prosiť, aby ste ani vy nezabudli na podporu 
regionálnych firiem, malých a stredných pod-
nikateľov z Vášho okolia. Bežnými nákup-
mi, objednaním služieb. Namiesto e-shopu, 
podporte ľudí vo svojom okolí. Ak budeme 
držať spolu, dokážeme veľké veci a ani tie 
najsilnejšie a najbezohľadnejšie veľmoci nás 
nezlomia. Tak, ako to v týchto dňoch dokazu-
je ukrajinský ľud.

Zostaňme spolu, pomáhajme a pomáhajme  
si navzájom.

Tím REGIONPRESS a klienti

EURO k EURU pre UkrajinuV súvislosti s udalosťami na Ukra-
jine sa aj ľudia na Slovensku obá-
vajú možnej radiácie a vo veľkom 
nakupujú tabletky s obsahom jódu. 
Odborníci varujú pred možnými 
rizikami a užívanie týchto liekov z 
preventívnych dôvodov neodporú-
čajú.

Na nevhodnosť neuváženého uží-
vania jódu upozornil na sociálnej sieti 
aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv a 
rozhodne ho neodporúča. „Pri dlho-
dobom, prípadne nadmernom užívaní 
jódu hrozia zdravotné riziká – na-
príklad vznik ochorení štítnej žľazy - 
struma, hypo - alebo hypertyreóza, či 
ohrozenie srdcovo-cievneho systému,“ 
varujú odborníci.

Na čo slúžia jódové tablety?
Na Slovensku je registrovaných via-

cero liekov s obsahom jódu v rôznych 
formách. Napríklad vo forme tabliet 
či roztoku. Jódové tablety slúžia ako 
prevencia vstrebávania rádioaktívne-
ho jódu do organizmu a sú určené na 
použitie v prípade radiačnej havárie 
alebo počas vyšetrenia v nukleárnej 
medicíne. „Ich užívanie v iných prípa-
doch nepredstavuje pre človeka žiadny 
benefit. V dlhodobom horizonte môže 
ich užívanie viesť k depresii, nervozite, 
impotencii či nespavosti,“ prízvukujú 

odborníci.

Predzásobovanie sa 
tabletami neodporúčajú

Štátny ústav zároveň upozorňuje, že 
vytváranie neuvážených zásob liekov 
v domácich lekárničkách môže viesť 
k výpadkom daných liekov na trhu. 
Následkom takejto situácie budú mať 
pacienti, ktorí lieky naozaj potrebujú, 
znemožnený prístup k liečbe. Rovnako 
aj Ministerstvo zdravotníctva ľuďom v 
tejto chvíli jednoznačne neodporúča sa 
jódovými tabletkami predzásobovať. 
„V prípade, že by hrozilo riziko, štát 
v predstihu zabezpečí všetky potreb-
né kroky na ochranu obyvateľstva,“ 
uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníc-
tva Zuzana Eliášová.

Preventívne užívanie 
jódových tabliet sa neodporúča

» ren
Ilustračné foto. autor foto Sztrapacska74 pixabay 

Žiadosti o preplatenie nákladov na 
testovanie môžu firmy podávať do 
konca marca. Ak ste doteraz nepodali 
žiadosť o preplatenie nákladov na po-
vinné testovanie zamestnancov, urob-
te tak najneskôr do konca mesiaca. Na 
žiadosti podané po tomto termíne sa 
nebude prihliadať.

Kompenzácia nákladov sa týka 
testovania, ktoré bolo povinné po-
čas decembra a januára. Ministerstvo 
hospodárstva (MH SR) žiadosti prie-
bežne kontroluje a overuje a v záujme 
zníženia administratívnej záťaže a čo 
najplynulejšieho vybavovania žiadostí 
odporúča firmám podať jednu spoloč-
nú žiadosť za oba mesiace – teda za 
december aj za január. „Žiadosť je mož-
né vypracovať a odoslať výlučne pros-
tredníctvom na to určeného formulára 
cez portál verejnej správy slovensko.
sk (https://schranka.slovensko.sk/
FormConstructor/Default.aspx?IdSer-
vice=361180). Na žiadosti podané inou 
formou sa neprihliada,“ informuje 
tlačový odbor MH SR a zároveň pripo-
mína, že firmám nezasiela informáciu 
o schválení žiadosti, ale iba upozorne-

nie o prípadnom neschválení, aby mali 
žiadatelia možnosť podať novú oprave-
nú žiadosť.

Za december sa bude preplácať za 
jeden test 5 eur, za január je suma kom-
penzácie stanovená na 4 eurá. Ďalšie 
euro štát preplatí za náklady spojené s 
testovaním každého plne neočkované-
ho zamestnanca a zamestnanca, ktorý 
neprekonal ochorenie COVID-19 v ob-
dobí pred nie viac ako 180 dňami.

Všetky potrebné informácie k vy-
pracovaniu žiadostí sú zverejnené na 
webe ministerstva https://www.mhsr.
sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021. 
Doplňujúce otázky je možné posielať 
na testovaniefiriem@mhsr.sk.

Nezabudnite podať žiadosť 
o preplatenie nákladov na testovanie

» ren
Ilustračné foto. autor foto fernandozhiminaicela pixabay

12. marca 1975  
v Prahe bola popravená posledná žena na území Česko-Slovenska 
Olga Hepnarová

Výročia a udalosti
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Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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Hľadáme

do krčmy v Hlohovci

Kontakt: 0914 175 227

ČAŠNÍČKY
A BRIGÁDNIČKY

ČAŠNÍČKY
A BRIGÁDNIČKY
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TT
10Plat: od 7,50 € / hod.

Tel.: 0905 410 960

PONÚKAM PRÁCU

na živnosť

V BETONÁRKE

v Seredi

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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Stredisko ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY v Sasinkove hľadá:

na nakladače

5,70 - 7,50 Eur/hodinu
v priemere 1 500 Eur/mesiacSTROJNÍKA

• Údržba a obsluha strojných zariadení v živočíšnej výrobe
• Všetky pomocné práce na stredisku
• Ochota manuálne pracovať aj počas víkendov a sviatkov
• Ostatné práce spojené s prevádzkou zverených strojných zariadení

PONÚKAME možnosť zaškolenia a získanie
Strojníckeho preukazu na nakladače.0905 535 095

033/735 12 14
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec www.pdhlohovec.sk

plat: 1 000 €, práca na SK

PRIJMEM
VODIČA
sk. C na 12 t. auto

0915 782 417
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HĽADÁTEHĽADÁTE
INZERCIOU

v našich novinách

SKÚSTE TO

0905 444 052
ZAMESTNANCA?

sieť 39
regionálnych
novín

www.regionpress.sk
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

PRACA@FMLOGISTIC.COM    T: 0918 800 464, 0918 498 837

Operátor baliacej linky
4,72 € / hod.
(od 1. 4. 2022 5,06€)
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

SKLADNÍK
5,22 € / hod.

platný VZV preukaz
je podmienkou

PRACA@FMLOGISTIC.COM    T: 0918 800 464, 0918 498 837



HC22-10-strana 9

ZAMESTNANIEHLOHOVECKO 9

96
-0

30
 T

T0
8



HC22-10-strana 10

66
-9
4

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

ZAMESTNANIE, CBD Najčítanejšie regionálne noviny
10

33
-0

01
4

,90

od 1. 03. do 31. 03. 2022

3
5

8
8

24
32

7
9

73
7

24

85
9
1

8

1

95
S

U

D

O

K

U 53
84
29

6
7

4
9

7
6

923
2
8

7

8
3

76
9
4

S

U

D

O

K

U
45

86
5

1

9
61
9

5

2
6

8

9
32

6
8

4
2

45

S

U

D

O

K

U



HC22-10-strana 11

66
-9
4

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

Predaj a servis 
kanadských 

a amerických  víriviek 
po celom Slovensku
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

ZAMESTNANIEHLOHOVECKO 11

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

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!

RODINNÉ
DOMY
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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
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