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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Č. 21 / 27. MÁJ 2022 / 26. ROČNÍK

DÁMSKY, PÁNSKY
A DETSKÝ TEXTIL

20%
20%

20%

20%

20%

20
%

platí do 31.7.2022

pondelok až piatok od 9.00 -17.00 hod., sobota od 8.00 - 12.00 hod.

Obchod Galéria - Outlet
Second hand v Seredi (vedľa ČSOB)

Zľava 20 % platí na všetok tovar okrem
už zľavneného tovaru. Pre uplatnenie
zľavy odovzdáte kupón pri pokladni.
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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

www.klima-system.sk
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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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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

Našim zákazníkom ponúkame:
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TT
13Hlohovská cesta 6, 210 41 Leopoldov

tel.: 0944 386 512, www.fasadanadom.sk
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- prípojky
(kanalizácia, voda, plyn, elektrina)

- pretláčanie
- úprava terénu, záhrad

VÝKOPOVÉ PRÁCE
MINIBAGROM

0907 697 695

Predám

nezadĺženú
s. r. o.

Pre bližšie info volať
0905 524 078
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„Nikdy nesadaj do loďky bez dna!“ 
Keď som si po prvýkrát prečítala 
túto vetu, javila sa mi ako celkom 
praktická rada do života. Priro-
dzene, nie v tom pravom zmysle 
slova, veď kto by už nasadal do 
lode, ktorej chýba dno? Čím dlh-
šie som však nad ňou premýšľala, 
tým viac som si uvedomovala, že 
v živote nie je vôbec jednoduché, 
dokonca si dovolím tvrdiť, že je 
priam nemožné sa touto radou 
riadiť.

Áno, prirodzene, ak by sme si 
predstavili skutočnú loďku, ktorej 
dno si pred nástupom na jej palubu 
môžeme dôkladne skontrolovať, tak 
by to bolo veľmi jednoduché a reálne. 
Ale ako skontrolovať tú pomyselnú 
loď, ktorou sa plavíme po vlnách ži-
vota? Ako nadobudnúť istotu, že nás 
bezpečne dopraví tam, kam potrebu-
jeme?

Myslím si, že v reálnom živote sa 
nedá hrať na istotu. Aj keď budeme 
nanajvýš opatrní, aj keď zvážime 
všetky možné okolnosti, aj keď budú 
všetky indície smerovať k tomu, že 
práve táto loď má to správne dno a 

je preto tá pravá, ktorá nás bezpečne 
dopraví k vytúženému cieľu, nemá-
me záruku, že to tak skutočne bude. 
Život je totiž nevyspytateľný a do 
cesty nám kladie rozličné prekážky, 
či už v podobe búrok, ktoré nás môžu 
zmiesť z paluby, alebo útesov, o ktoré 
sa môže poškodiť či rozbiť aj to zdan-
livo najpevnejšie dno. Čo s tým?

Áno, súhlasím, že by možno bolo 
príjemnejšie, keby sme vopred vede-
li, ktorá z lodí kotviacich v prístave 
je tá pravá, ale nebola by to len jed-
na veľká nuda? Hoci patrím k ľuďom 
nanajvýš opatrným a v živote sa 
vždy snažím dobre zvážiť všetky pre 
i proti, radšej, ako zostať trčať kdesi 
v čakárni, volím plavbu. S pribúda-
júcimi životnými skúsenosťami už 
viem, že preplávať ži-
votom bez škrabancov 
nie je možné. Takmer 
vždy si však môžeme 
oprášiť odreté kole-
ná a nájsť spôsob, 
ako ísť ďalej.

Nestrávme celý život v čakárni

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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 (30.330 domácností)

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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

Leopoldov, Hlohovec a okolie
Certifikovaná inštruktorka

0915 374 612 | nordic.walking.vladena@gmail.com

NORDIC
WALKING
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Prihlášky na kurz
a tréning:

ZATEPLENIE Kompletná obnova fasád
rodinných domov

a budov zateplením.

0918 470 762

Zateplenie rodinného

domu do 14 dní! 

Od poradenstva, cenovej
ponuky až po realizáciu.
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754, 0948 665 377

Kamenosocharstvo KajalKamenosocharstvo Kajal
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možnáPlatba možná
    aj s platobnou kartou.    aj s platobnou kartou.

••  Najväčšia výstava náhrobných kameňov Najväčšia výstava náhrobných kameňov 
 v širokom okolí v širokom okolí
••  Náhrobné kamene aj na mesačné splátky Náhrobné kamene aj na mesačné splátky 
 už od 120 € na mesiac už od 120 € na mesiac
••  Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch 
 od 10.00h do 17.00h od 10.00h do 17.00h

••  ZNÍŽENÉ CENY O 20%ZNÍŽENÉ CENY O 20%
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné. Slušne 
zaplatim, tel.: 0949 371 361
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

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

» Kúpim knihu Hygienické 
minimum skúšky, tel.: 0911 
543 758 
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 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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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 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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Mäta pieporná (Mentha piperita) je 
jednou z našich najpoužívanejších 
a najznámejších byliniek. Ide o tr-
valku s drevnatým podzemkom a 
drobnými červenofialovými kviet-
kami, dorastajúcou do výšky 30 
až 80 cm. Má svoje nezastupiteľné 
miesto v každej domácej prírodnej 
lekárničke a hojne ju využívame aj 
v kuchyni, najmä pri príprave mari-
nád, šalátov či osviežujúcich drin-
kov.

Mätu môžete pestovať aj vo svojej 
bylinkovej záhrade. Nie je príliš nároč-
ná, postačí ak jej nájdete polotieň. Rásť 
bude aj v kvetináči na balkóne či tera-
se. Listy zbierame od júna do augusta, 
tesne pred rozkvitnutím.

Účinky na zdravie
Mäta zvyšuje chuť do jedla, je po-

mocníkom pri zvracaní či pri nevoľnos-
ti, odstraňuje kŕče tráviacej sústavy, 
podporuje funkciu pečene, pankreasu 
a žlčníka. Účinkuje protizápalovo, an-
tisepticky a utišujúco. Je účinným lie-
kom proti kašľu a tiež znižuje horúčku.

Mätový čaj
Jednu lyžičku sušenej mäty zalejte 

šálkou vriacej vody a prikryte tanieri-
kom. Nechajte lúhovať 10 minút a po-
tom preceďte. Pijeme vždy čerstvý, 1 až 
2 šálky za deň do zmiernenia ťažkostí.

Pozor – neprežeňte to
Mäta nie je vhodná u najmenších 

detí, ale ani v tehotenstve a pri kojení. 
U ľudí, ktorí majú ťažkosti s pálením 
záhy môže vyvolávať zhoršenie stavu. 
Aj v prípade mäty platí, že hoci sú by-
linky výborným pomocníkom pri rôz-
nych ochoreniach, užívať by sme ich 
mali s rozumom, pretože u každého 
môžu mať iné účinky a aj ich dlhodobé 
užívanie nám môže namiesto očakáva-
nej pomoci skôr uškodiť. Ak si nie ste 
istí, poraďte sa so svojim lekárom.

Mäta pieporná

» ren
Mäta. zdroj foto congerdesign pixabay

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE MÁJOVÉ ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 31. 5. 2022

  5500%%
až do
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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

96
-0

07
6 

TT
19

Gymnázium
Vojtecha Mihálika Sereď

Bližšie informácie na:
www.gymsered.edupage.org

dáva do prenájmu
NEBYTOVÝ PRIESTOR
na prevádzkovanie
školského bufetu.

OA Sereď má zámer

PRENAJAŤ
NEBYTOVÉ
PRIESTORY

Viac info:
oasered.edupage.org
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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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NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO MAŇURA

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

PRIJMEME VODIČA
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0903 573 031
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány
- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán



HC22-21-strana 4

INFORMUJEME / STAVBA, SLUŽBY, AUTO - MOTO Najčítanejšie regionálne noviny
4

Počas uplynulých dní už viacero krajín 
zaznamenalo potvrdené aj podozrivé 
prípady opičích kiahní. Prvé prípady 
boli zaznamenané vo Veľkej Británii a 
predpokladá sa, že išlo o importovanú 
infekciu z Afriky.

Európa - a to vrátane Slovenska - nie 
je endemickou oblasťou výskytu opi-
čích kiahní. V dobe širokých možností 
cestovania a vzhľadom na aktuálny výskyt 
ochorenia mimo doteraz známych ende-
mických oblastí však nie je možné podľa 
odborníkov vylúčiť, že by mohol byť zazna-
menaný importovaný prípad ochorenia aj 
u nás. Rozsiahle epidémie však nepredpo-
kladajú. „Úrad verejného zdravotníctva SR 
dôkladne monitoruje situáciu vo výskyte 
opičích kiahní v Európe a je v kontakte s 
európskymi štátmi prostredníctvom eu-
rópskeho systému včasného varovania 
a reakcie EWRS,“ uvádza úrad na svojej 
webovej stránke a objasňuje, že opičie 
kiahne nie sú nové ochorenie, no prípady 
tohto ochorenia mimo endemických úze-
mí Afriky vyvolávajú odborný záujem. V 
nasledujúcich dňoch budú preto prebiehať 
odborné diskusie na medzinárodnej úrov-
ni o pôvode, možnostiach šírenia vírusu a 
vhodnej forme prevencie. Odborníci v tejto 
súvislosti upozorňujú, že informácie o tom-
to ochorení sa preto môžu v nasledujúcom 
období upraviť, spresniť, či korigovať.

Opičie kiahne sú vírusové, zoono-

tické ochorenie a za štandardnú cestu 
šírenia infekcie medzi ľuďmi sa považuje 
prenos prostredníctvom kvapôčok – víru-
som obohatených slín a výlučkov z dýcha-
cích ciest, ktoré môžu infikovať sliznice 
očí, nosa a hrdla a to: kontaktom s léziami 
opičích kiahní alebo telesnými tekutina-
mi, respektíve preniknutím vírusu cez (aj 
voľným okom neviditeľné) ranky na koži, a 
k prenosu môže dochádzať aj kontaktom s 
predmetmi alebo bielizňou kontaminova-
nou materiálom z lézií opičích kiahní.

Symptómy - prejavy ochorenia - Inku-
bačný čas je obvykle 6 až 16 dní, ale môže 
kolísať od 5 až do 21 dní, pričom medzi 
prvé príznaky patria: zvýšená telesná tep-
lota, horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, 
bolesť chrbta, opuch lymfatických uzlín, 
zimnica, únava až vyčerpanie. „Infikované 
osoby pociťujú najskôr príznaky podobné 
chrípke - horúčku, únavu, bolesti svalov, 
zimnicu - ako aj opuch lymfatických uzlín. 
Obvykle v priebehu 1 až 5 dní od nástupu 
horúčky sa objavuje už aj typická vyrážka. 
Výsev častokrát začína na tvári a následne 
sa rozširuje na iné časti tela vrátane dlaní, 
nôh a genitálnej oblasti.

Liečba je symptomatická, vakcína 
proti ochoreniu nie je bežne dostupná.

Informácie poskytla 
Sekcia epidemiológie a pripravenosti 

na pandémie a Odbor komunikácie 
Úradu verejného zdravotníctva SR 

Prípady opičích kiahní 
v európskom regióne

» ren
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

6. 6. 2022
od 11. 30 - 12. 00 h.  

Predaj 12-18 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
LEOPOLDOV

Pri kostole

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk
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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 PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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29. mája 1919
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvý-
krát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity  

Výročia a udalosti 30. mája 2003
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah 
voči účastníkom hudobného festivalu

Výročia a udalosti

INZERCIOU

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052

v našich novinách

SKÚSTE TO
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OKULIARE

OD

OC VIKTORIA 
HLOHOVEC

 OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK  0940 948 600      WWW.DROPTIC.SK   
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Africké dovolenkové destinácie sa 
v posledných rokoch tešia veľkej ob-
ľube aj u Európanov, teda aj u turis-
tov zo Slovenska. Najnovšie pribudla 
vďaka cestovnej kancelárii Hydrotour 
na dovolenkovú mapu ďalšia unikát-
na krajina plná farieb, kontrastov                          
a jedinečných zážitkov – Senegal.

Do Senegalu sa lieta priamo z Bra-
tislavy, a to od apríla do júla, preto 
ak dnes uvažujete o letnej dovolenke, 
možno Vás inšpirujú nasledujúce riad-
ky venované práve čarovnému Senega-
lu.  Zažite vďaka cestovnej kancelárii 
Hydrotour Afriku, zažite Senegal a jeho 
výnimočnosť na vlastnej koži. V prvom 
rade Vás tam čakajú veľmi príjemní, 
priateľskí ľudia. Terranga – to je typic-
ká senegalská pohostinnosť a stretnete     
sa s ňou na každom kroku.   

Senegal sa nachádza na západe 
Afrického kontinentu. Atlantický 
oceán obmýva západné brehy Senega-
lu a vytvára tak viac ako 500 km nád-
herného pobrežia. Senegal je vďaka 
tropickej klíme a príjemnej teplote mora 
i vzduchu vhodný na návštevu po celý 
rok. Priemerná ročná teplota vzduchu 
dosahuje 30-32 stupňov, ale zažijete tu 
aj 40-ky. 

Neopakovateľné zážitky majú tu-
risti, ktorí radi leňošia na pláži či pri 
bazénoch, avšak predovšetkým tí, ktorí 
radi spoznávajú nové miesta, pamiatky, 
históriu, kultúru či rôznorodú gastro-
nómiu. Všadeprítomná dobrá nálada, 
hudba, tanec, tradičné bubny a k tomu 
unikátna a rozmanitá príroda sú garan-
ciou príjemne strávenej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie.  Okrem pobre-
žia Atlantiku si v Senegale môžete po-
zrieť bažiny s mangrovníkmi, mohutné 
rieky či plantáže baobabov. Strom ba-
obab sa považuje za symbol Senegalu, 
charakterizuje silu a dlhovekosť. Naj-
staršie senegalské baobaby dosahujú 
vek až 1000 rokov.  Niektoré sú dokonca 
posvätné a do ich kmeňov pochovávali 
rozprávačov príbehov, tzv. griotov. 

Čo Vás čaká na exotickej dovo-
lenke v Senegale? Nezabudnuteľná 
exotická dovolenka v srdci Afriky, nové 
moderné hotely s exkluzívnymi all in-
clusive službami, unikátne pieskové 

pláže, zábava, zážitkové výlety, pestrá 
a chutná africká kuchyňa a, samozrej-
me, veselí animátori a skúsení dele-
gáti, ktorí sa postarajú o Váš program                          
a zároveň sú doslova nabití informá-
ciami a znalosťami o Senegale. 

PRAKTICKÉ INFO: 
Vstup do Senegalu je umožnený 

všetkým osobám, ktoré sa preukážu:
- negatívnym výsledkom PCR testu, 

ktorého čas odberu nie je starší ako 72 
hodín pred vstupom do Senegalu

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 7 dní pri 2-dáv-
kových vakcínach

- alebo preukázaním sa certifikátom 
o plnom zaočkovaní, ak od poslednej 
dávky uplynulo viac ako 28 dní pri 
1-dávkových vakcínach

Všetci cestujúci sa musia preukázať 
cestovným pasom s minimálnou dobou 
platnosti viac ako 6 mesiacov po ná-
vrate zo Senegalu. Osoby mladšie ako             
2 roky sú oslobodené od PCR testov                                                                              
a preukázania potvrdenia o očkovaní.

Do čarovného Senegalu priamo z Bratislavy

» text a foto ZK

29,90 €
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28. mája 1999  
v Miláne po 22 rokoch reštaurácie bolo sprístupnené majstrovské 
dielo Leonarda da Vinci Posledná večera  

Výročia a udalosti

31. mája 1986
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrov-
stvá sveta vo futbale 

Výročia a udalosti
75
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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
• 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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Hlohovecko Sereďsko

Tvoja
dávka

informácií!
TIPY | SÚŤAŽE | SPRAVODAJSTVO | NOVINY ONLINE INZERCIOU

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 444 052
v našich novinách

SKÚSTE TO

Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s.r.o.

KONTAKT: +421 905 718 238, vjater@jutex.sk             www.jutex.sk

PONÚKAME DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU
V STABILNEJ SPOLOČNOSTI

Hľadáme �rmu, pracovníkov, živnostníkov, na realizáciu 
podlahových krytín - KOBERCE, PVC, VINYL, LAMINÁTOVÉ                          
A DREVENÉ PODLAHY, tiež pracovníkov na prípravu podkladu 
brúsením a nivelizáciou, s pôsobením v rámci západného                       
a stredného Slovenska. Prijmeme aj technicky zručných, ktorý 
zatiaľ nemajú skúsenosti s realizáciou podláh, no majú ochotu       
sa zaškoliť na tieto práce. Mzda: od 1150 do 2750 € brutto.

Ak zavítate do oravského regió-
nu, tak preskúmajte aj Roháče. Sú 
považované za najkrajšiu časť Zá-
padných Tatier a ponúkajú ideálne 
podmienky na vysokohorskú tu-
ristiku. Je možné podnikať jedno-
duché prechádzky dolinami ale aj 
náročné hrebeňové túry. Nechajte 
sa inšpirovať.

Roháčske plesá
Trasa okolo Roháčskych plies patrí 

medzi najatraktívnejšie chodníky v 
Roháčoch. Cesta náučným chodníkom 
predstaví na ôsmych paneloch podrob-
nosti o najvzácnejších druhoch tunaj-
šej fauny a flóry. Ide o stredne náročnú 
túru so zaujímavými scenériami. Vý-
chodiskovým a cieľovým bodom je Zve-
rovka. Predpokladaný čas túry s prevý-
šením 682 m je necelých šesť hodín.
Trasa: Zverovka - Roháčska dolina 
- Ťatliakova chata - Roháčske plesá - 
Spálená dolina - Roháčsky vodopád – 
Adamcuľa - Zverovka.

Ostrý Roháč
Ostrý Roháč je veľmi zaujímavý 

dvojvrcholový končiar. Podľa neho je 

aj označenie celej geografickej časti 
– Roháče. Ide o veľmi náročnú vyso-
kohorskú túru s veľkým prevýšením a 
náročnými úsekmi, ktoré sú zabezpe-
čené reťazami. Túra je vhodná len za 
dobrého počasia. Východiskovým a 
cieľovým bodom je Zverovka. Predpo-
kladaný čas túry s prevýšením 1 088 m 
je necelých deväť hodín.
Trasa: Zverovka chata - Látaná doli-
na – sedlo Zábrať – Rákoň – Volovec - 
Ostrý Roháč – Plačlivé - Smutné sedlo 
Smutná dolina - Ťatliakova chata - Ro-
háčska dolina - Zverovka chata.

Informácie a foto poskytla OOCR 
Klaster Orava / visitorava.sk

Roháče 
– turistika v prekrásnej prírode

» ren
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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
> MultiSport karta

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

Operátor baliacej linky
5,06 € / hod.
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> stravné lístky v hodnote 4,50 €
> 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
> multisport karta

SKLADNÍK
5,56 € / hod.

platný VZV preukaz
je podmienkou

PRACA@FMLOGISTIC.COM    T: 0918 800 464, 0918 498 837
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom

65
-0
93

32
-0
03
4

www.pracahned.eu
Viac info: 0917 465 632 alebo 0908 961 969
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Práca pre mužov a ženy v Nitre
Mzda od 1 100,-€ až 1 400€   
Doprava zabezpečená zmluvnou dopravou 

alebo ubytovanie

Hrubá mzda: 900 – 1000 €
Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park
Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)
Zamestnanecké benefity:
• bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu
• pracovné oblečenie na mieru
• odmeňovací systém podľa pracovného výkonu
• stravné lístky vo výške 4,50 € na deň
• preplácanie nadčasov / víkendov
• možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu 
   zariadení VZV / NZV

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk
Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Stabilný tím KOSIT WEST 
v priemyselnom parku sa rozrastá! 

PRIDÁŠ
SA?
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne odevov
v Hlohovci 

(možnosť aj dôchodkyňa) 
mzda 623 € brutto 

+ prémie

0908 120 859  
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HľadámeHľadáme
Kontakt: 0914 175 227Kontakt: 0914 175 227

čašníčku-čašníka

Do krčmy v HlohovciDo krčmy v HlohovciPRIJMEM
VODIČA

sk. C na 12 t. auto

0915 782 417
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plat: 1 100 €, práca na SK,

víkendy voľné,

nástup možný ihneď

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 444 052
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www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk
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luxusných víriviek 

po celom Slovensku

37
-0
91

Voľné termíny:

13.6. - 18.6., 20.6. - 25.6.,
26.6. - 1.7. 2022

* pre pracujúcich iba za 235 EUR/1 osoba a celý pobyt

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk

Penzión ***Oravská horáreň, 
Oravský Podzámok, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

s plnou penziou a bohatým programom
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0918 361 701, 0907 752 282

strechymolnar@zoznam.sk
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 LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech a exteriérových priestorov
ZA VÝHODNÉ CENY!



HC22-21-strana12

ZAMESTNANIE / TV PROGRAM, ČUJTE.SKNajčítanejšie regionálne noviny
12

75
-2

5

CESTOVNÁ
KANCELÁRIA
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia


