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„Nepoznám na svete nič iné, čo by 
malo toľko sily ako slovo. Niekedy 
napíšem jedno a pozerám sa naň, až 
kým nezačne žiariť,“ povedala Emi-
ly Dickinson.

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbu-
diť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale 
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a 
zraňovať. Niekedy im prikladáme zby-
točne väčší význam, ako v skutočnosti 
majú, inokedy ich vnímame možno 
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová – 
tie mocné čarodejky.

Slová, či už napísané alebo vyriek-
nuté, môžu mať veľkú silu a v rukách 
tých, ktorí ich vedia správne používať, 
predstavujú obrovskú moc. Majstri slo-
va, napríklad spisovatelia, ich doká-
žu ukladať tak prekrásne, že ich diela 
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete 
a obratní politici dokážu vďaka nim do-
konca zmanipulovať celé národy.

Vždy majme na pamäti, že slová, 
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš ži-
vot a život ľudí okolo nás lepším alebo 

horším. Vhodne zvolené slová vedia 
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy 
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho 
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi 
ťažké vziať ich späť, pretože rana, kto-
rú spôsobili na duši, je príliš hlboká. 
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť 
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať 
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť 
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým 
úsmevom, pochvala či zopár slov uzna-
nia.

Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj 
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo 
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú 
z našich úst. Radšej sa na 
chvíľku stíšme, narátajme 
v duchu do päť a až potom 
tasme zbrane. Najskôr 
myslime, až potom ho-
vorme. A vtedy, keď si 
to okolnosti vyžadujú 
a môžeme naše slo-
vá použiť ako liek, 
nešetrime nimi.

Vážme slová

» Renáta Kopáčová, redaktorka

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

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
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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

- Obklady a dlažby

- Pokládka

   zámkovej dlažby

- Zatepľovanie a ostatné

   stavebné práce

STAVEBNÉ
PRÁCE

0910 127 792
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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:
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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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BEZPLATNÁ POMOC PRI HĽADANÍ PRÁCE

0911 444 698, 0951 554 187,  0905 645 895
/aj mimo úradných hodín/

Poradenstvo pre nezamestnaných 
so základným a učňovským vzdelaním.
Náš domov n.o., Školská 118, 92601 Sereď/ Dom kultúry/
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Zdravotné stredisko Leopoldov, ul. 1. Mája 11

Objednávky na tel. č. 0905 319 752
NOV

OOT
VOR

ENÁ

NOV
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PEDIKÚRAPEDIKÚRA
V LEOPOLDOVEV LEOPOLDOVE

9
6
-0
13
6

7
8
-0
0
1
9
-1



HC22-35-strana 2

ZDRAVIE / SLUŽBY, ZAMESTNANIE 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
 

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
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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.

Slivky sú nielen chuťovo výbor-
né ovocie, ale taktiež sú zdrojom 
množstva zdraviu prospešných ži-
vín. Je čas ich dozrievania a tak si 
ich doprajme čo najviac.

Slivky pochádzajú z oblasti Kau-
kazu, no dnes sú rozšírené po celom 
svete. Najrozšírenejším druhom v Eu-
rópe je slivka domáca - listnatý strom, 
ktorého plody majú oválny tvar, modrú 
až modrofialovú šupku, zelenkastú du-
žinu a kôstku. Existuje veľa poddruhov 
slivky domácej, ktoré sa líšia tvarom, 
veľkosťou i farbou.

Účinky na zdravie
Slivky sú bohaté na vitamín C, pro-

vitamín A a vitamíny skupiny B, z 
minerálov napríklad draslík, horčík 
či fosfor. Obsahujú aj vlákninu, kto-
rá vytvára pocit plnosti a napomáha 
zabezpečovať zdravý pohyb tráviace-
ho traktu. „Navyše slivky obsahujú i 
zlúčeninu sorbitol, ktorý má laxatívne 
účinky, čím pomáhajú pri zápche“, ho-
vorí MUDr Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva Bratislava. Slivky obsahujú 
i polyfenolové zlúčeniny, ktoré majú 
antioxidačné schopnosti. 

Zber a použitie
Zrelé slivky by mali byť na dotyk 

mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš 
mäkké. Môžeme ich skladovať v chlad-

ničke a tie tvrdšie môžeme ponechať 
dozrievať v papierovom vrecúšku pri 
izbovej teplote. Spotrebovať je ich treba 
v priebehu niekoľkých dní.

Slivky konzumujeme samostatne, 
ale vhodné sú napríklad aj ako dopl-
nok do šalátov. Pripraviť z nich môže-
me omáčky k mäsu, či upiecť chutné 
koláče. Pripraviť sa z nich dajú šťavy a 
vhodné sú i na konzervovanie, výrobu 
destilátov a džemov.

Všimli ste si?
Pri zbere či nákupe sliviek je často 

vidieť, že ich šupka je pokrytá či skôr 
zaprášená ľahkým bielym povlakom. 
Tento povlak pomáha chrániť ovocie, 
napríklad pred infekciami a pomáha 
predchádzať strate vody.

Informácie poskytol 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava

Slivky – zdravé ovocie z našich záhrad

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay

4. septembra 2005   
otvorenie stavby Most Apollo v Bratislave

Výročia a udalosti
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prijme na TPP/Dohoda 
pracovníka/pracovníčku SBS 
Miesto výkonu práce Sereď

Nástup: 1.10.2022
   ▪ Hodinová mzda: 3,70 € / netto 
       + gastro + ďalšie odmeny
   ▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

Kontakt: 0908 986 420 
Mail: michal.sivak@ravi.sk

SBS RAVI s.r.o. 
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Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks

10

• pokládka zámkovej dlažby

• zemné a výkopové práce

minibagrom a mininakladačom

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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Hlohovská cesta 6, 210 41 Leopoldov
tel.: 0944 386 512, www.fasadanadom.sk

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

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ

9
6

-0
12

5
 T

T
0

8

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
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Stredná priemyselná škola dopravná 
patrí medzi úspešné školy v našom regió-
ne a tak sme sa spýtali riaditeľa školy Ing. 
Petra Papíka aké úspechy dosiahla škola v 
minulom školskom roku? 

Dopravná priemyslovka zaznamenala 
v minulom školskom roku viac úspechov 
svojich študentov, najvýznamnejšie sú dva 
medzinárodné. Náš, teraz už absolvent, Mi-
chal Trúchly sa stal víťazom medzinárodné-
ho celosvetového kola  súťaže ISTEC  2022, 
ktoré organizovala Indonézia, kde postúpil 
ako víťaz celoštátneho kola Festivalu vedy 
a techniky AMAVET s projektom Výrobník 
plastu pre 3D tlač s PET fliaš v kategórii Envi-

romentálne vedy. 
Druhý medzinárodný úspech dosiahol 

náš tím Dopraváci, ktorý sa ako jediný tím 
zo Slovenska sa kvalifikoval s novým elek-
tromobilom i na medzinárodnú súťaž Shell 
Eco Marathon v roku 2022, ktorá sa konala vo 
francúzskom Nogare. Na súťaži sa zúčastnilo 
39 tímov a ten náš sa umiestnil na veľmi pek-
nom 17. mieste.  

Je to dôkaz, že sa nám darí študentom, kto-
rí na sebe chcú pracovať, vytvoriť podmienky 
a podporu a oni nám to vrátia úspechmi v 
slovenských, alebo v tomto prípade i medzi-
národných súťažiach.  

Blíži sa začiatok školského roka, čo ško-
lu čaká na jeho začiatku?

Školský rok sa nám, ako k najúspešnejšej 
dopravnej škole na Slovensku,  chystá prísť 
otvoriť minister dopravy, tak snáď mu to vyjde. 
No a aj tento rok sa chceme zapojiť do rôznych 
súťaží a budeme školu a úspechy študentov 
prezentovať i na rôznych akciách, na ktoré sme 
pozývaní. V Trnave sa plánuje napríklad na 
utorok 27.9.2022 okrem celožupnej akcie Kam 
na strednú, ktorá bude v Športovej hale, súčas-

ne aj úspešná akcia Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR Študuj dopravu, ktorá bude na našej 
škole a my k tomu pridáme i Deň otvorených 
dverí. Akciou Študuj dopravu reaguje rezortné 
ministerstvo, zamestnávatelia a školy na akút-
ny nedostatok niektorých profesií v doprave, 
ktorý sa v nasledujúcich rokoch ešte prehĺbi 
a na tieto profesie pripravujeme absolventov i 
my. Takže pozývam žiakov základných škôl, 

ich rodičov a výchovných poradcov, ktorí si 
budú vyberať strednú školu na akcii Kam na 
strednú i k nám na dopravnú priemyslovku, 
kde okrem ponuky študijných odborov uvidia 
i ich uplatnenie u zamestnávateľov, alebo na 
vysokej škole, môžu vyskúšať profesionálne 
kariérové poradenstvo, ale i niektoré z atrakcií, 
ako napríklad simulátor prevrátenia a nárazu 
vozidla, trenažér lokomotívy a ďalšie.

Lepšia dostupnosť, prístupnosť aj 
rozširovanie kapacít v regionálnom 
školstve. To je cieľom štyroch výziev, 
ktoré rezort školstva vyhlasuje z Plá-
nu obnovy a odolnosti SR. Pôjde o 
odstránenie dvojzmennej prevádzky 
v školách, debarierizáciu stredných 
škôl a pomocná ruka sa po projektoch 
Predškoláci na rozširovanie kapacít 
škôl opätovne podá aj samosprávam, 
aby mohli rozšíriť alebo vybudovať 
nové kapacity v materských a základ-
ných školách. 

Rezort školstva predstavil ďalšie 
štyri zásadné výzvy z Plánu obnovy a 
odolnosti SR, ktoré sú určené na rozvoj 
regionálneho školstva. „Boli sme jeden z 
prvých rezortov, ktorý z plánu obnovy za-
čal čerpať financie a pokračujeme v tom 
pomerne rýchlo. Rovnako aj v dnešných 
štyroch výzvach, ktoré vyhlasujeme, sa 
sústreďujeme na materské, základné aj 
stredné školy,“ priblížil minister školstva 
Branislav Gröhling. 

Prvá výrazná podpora je určená 
na dobudovanie kapacít v materských 
školách. Cieľom tejto výzvy je vytvoriť 
približne 12 300 miest v materských ško-
lách a zároveň v obnovených priestoroch 
dosiahnuť úsporu primárnej energie mi-
nimálne 30%. O podporu môžu žiadať 
všetci zriaďovatelia. Financie sú určené 
na rekonštrukciu, modernizáciu, prístav-

bu, nadstavbu, výbavu jedálne či vybave-
nie tried. 

Podporu prostredníctvom výzvy do-
stanú aj základné školy, v ktorých rastie 
počet žiakov a sú nútené rozšíriť svoje 
kapacity. O finančné prostriedky z tejto 
výzvy môžu tiež žiadať všetci zriaďovate-
lia a výdavky sú určené rovnako ako pri 
budovaní kapacít v materských školách.

Krokom k vzdelávaniu v 21. storočí je 
aj odstránenie dvojzmennej prevádzky v 
školách. Toto opatrenie sa môže dotknúť 
viac než 6 300 žiakov v 401 triedach, ktorí 
ešte navštevujú školy na dve smeny. Zá-
merom výzvy je odstrániť dvojzmennú 
prevádzku a v obnovených priestoroch 
dosiahnuť úsporu aspoň 30 percent. 

Štvrtá výzva je určená na debarierizá-
ciu stredných škôl. „Cieľom tejto výzvy je 
spraviť naše stredné školy bezbariérový-
mi a prístupnými pre všetkých, aby aj žia-
ci so zdravotným znevýhodnením mohli 
dostať vzdelanie v čo najlepších podmien-
kach,“ doplnil Gröhling. Žiadať môžu sa-
motné stredné školy alebo ich zriaďovate-
lia. Prostriedky budú využité na stavebné 
úpravy potrebné na debarierizáciu. 

K všetkým výzvam a kritériám dali 
súhlasné stanovisko aj Národná imple-
mentačná a koordinačná autorita a Minis-
terstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie. 

Rezort školstva vyhlasuje štyri 
zásadné výzvy

» ren
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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek

ochrannej známky
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0905 66 22 29
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70948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

Akcia na šrotovné - platíme 30 € 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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Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Zod A po Z

od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MA
TERIÁL

ZĽAVA 30%

od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MA
TERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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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:

Vás srdečne pozýva na

„DIVADELNÉ POPOLUDNIE V SMOLENICKOM ZÁMKU“,
ktoré sa uskutoční 18.09.2022 a 02.10.2022 o 14.00h 

Pripravené je pre Vás divadelné predstavenie

„Kniha džunglí“, krásny príbeh o unesenom
ľudskom mláďati menom Mauglí,

ktoré vyrástlo vo svete zvierat, v džungli...
V ďalšom programe sme pre Vás pripravili:
  - výborné zámocké pohostenie
  - zaujímavú prehliadku zámku spojenú s výstupom do veže
  - zámocký „MINIMAJÁLES a MINIJUNIÁLES“
VSTUPNÉ: 7,- Eur / osoba

  

PROSÍME O NAHLÁSENIE VAŠEJ ÚČASTI na horeuvedené tel. č., formou sms,
pretože počet miest je obmedzený. TEŠÍME SA NA VÁS!

Občianske združenie „MACKO-UŠKO“

Mgr. Zuzana Bartovičová
predsedníčka občianskeho združenia
„MACKO-UŠKO“

POZVÁNKA

Hlavná č. 43-45, 917 00 TRNAVA
IČO: 42163528

Tel. č.: 0948 315 155,
mail: divadlopodhviezdami@gmail.com

www.macko-usko.sk

Občianske združenie „MACKO-UŠKO“
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 444 052
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LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

Areál

poľnohospodárskeho

družstva

247 Siladice 
0918 361 701

pilamolnar@gmail.com
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KOMPLETNÉ DETSKÉ OKULIARE

65 EURIBA

OC VIKTORIA OC VIKTORIA 
HLOHOVECHLOHOVEC

0940 948 600 0940 948 600 
WWW.DROPTIC.WWW.DROPTIC.SKSK

 OPTIKADROPTIK OPTIKADROPTIK
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA, tel.: 0908 205 521

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8
» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682

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 

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

13 RÔZNE / predaj    

Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s.r.o.

Životopisy zasielať na mail michal.turbek@jutex.sk

PRIJME

SKLADNÍKA
- hlavný pracovný pomer,

- nástup dohodou,

- mzda 1 100 eur v hrubom,

- jednozmenná prevádzka,

- miesto výkonu práce Hlohovec,

- VZV výhodou.
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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 firma

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 kvalifikácie 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

- firemné chaty po celej Európe

- vianočná odmena

- firemné podujatia

- príspevok zamestnávateľa na DDS 3. pilier
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5. septembra 1960  
Muhammad Ali získal v boxe zlatú medailu na letných olympij-
ských hrách v Ríme

Výročia a udalosti 6. septembra 1620   
loď Mayflower sa s prvými osadníkmi vy-
dala na cestu do Nového sveta

Výročia a udalosti
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Práca na dve zmeny. Mesačná mzda 650,- Eur + odmeny. 

Bezplatná doprava z Trnavy a späť

Osobné pohovory: 8:00-14:00 hod. Info: 0911 666 057

Ve�er Slovakia, spol. s r.o.,

Priemyselná 2,

Hlohovec – Šulekovo

HĽADÁ ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU

BALIČ/-KA SUŠENÉHO OVOCIA.
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MALOTRAKTOR,

AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,

mulčovač
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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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


