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Už o pár dní si budeme pripomínať 
Pamiatku zosnulých a naše kroky 
budú smerovať na cintoríny, aby 
sme si zapálením sviečok a polože-
ním kytíc a vencov uctili pamiatku 
tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Väčšina z nás sa bude počas nasle-
dujúcich dní oddávať tichej spomien-
ke na svojich milovaných a vzdávať 
im úctu za všetko, čo pre nás v živote 
vykonali. Nedá mi pri tejto príležitosti 
nespomenúť aj dve obrovské tragé-
die, ktoré v uplynulých dňoch otriasli 
Slovenskom a pri ktorých prišlo úplne 
zbytočne o život niekoľko mladých ľudí 
- mali celý život ešte pred sebou. Kým 
tú prvú z nich, na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy Zochova, mala na 
svedomí nezodpovednosť, tú ďalšiu, 
spojenú so streľbou na Zámockej ulici, 
zapríčinila nenávisť. 

Práve v období, kedy si uctievame 
pamiatku tých, ktorí už nie sú me-
dzi nami, sa zvykneme trošku stíšiť a 
stať sa citlivejšími. Je možno preto ten 
správny čas sa zamyslieť  nad tým, akú 
obrovskú zodpovednosť navzájom voči 
sebe máme, aké je v rámci nášho spo-

ločenstva rozhodujúce ctiť zákony a 
rešpektovať pravidlá. Myslím si, že je 
tiež potrebné pripomenúť si, že našimi 
ideálmi by mali byť hodnoty, akými 
sú pokora, úcta a rešpekt k ľuďom a k 
životu, pochopenie, slušnosť, zodpo-
vednosť, tolerancia a empatia. Je nado-
všetko nutné o nich nielen premýšľať či 
hovoriť, ale podľa nich tiež žiť a byť tak 
príkladom aj našim potomkom.

Vštepujme našim deťom či vnúča-
tám lásku k rodine a ku každej živej 
bytosti, ale aj k pestrosti sveta, k ina-
kosti ľudí a učme ich, že bez ohľadu na 
rasu, národnosť, farbu pleti, jazykový 
pôvod, sociálne pozadie, výzor, vek, 
úroveň výkonu, zdravotné znevýhod-
nenie, svetonázor, tradície či viero-
vyznanie sme si všetci 
rovní. Umožnime im 
vnímať skutočnosť, že 
práve vďaka tomu, 
že je každý z nás 
iný, sa navzájom 
dopĺňame a tým 
vytvárame akúsi 
prirodzenú har-
móniu.

Stíšme sa trošku, 
vzdajme úctu a premýšľajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0915 767 203 • reviziekominov@gmail.com

www.orsservice.eu

FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE,

KONTROLA, 
ČISTENIE

a KOLAUDÁCIA

KOMÍNOV

Kominástvo

ORS s.r.o.

2
2

 1
2

2
 0

1
3

6

VŔTANIE
STUDNÍ

• inžiniersko-geologický

  prieskum

• vŕtanie celoročne

0907 037 645
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• Oprava osobných a nákladných vozidiel

• Plnenie, čistenie, dezinfekcia klimatizácií

• Pneuservis

Tel. 0905 249 156, 0905 204 619

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
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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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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky

práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

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

0
8

-0
0

9
2

 T
T

3
6

2
2

 1
2

2
 0

1
2

2

Gen. M. R. Štefánika 206/7

VRBOVÉ
08:00-16:30, sob 08:00-12:00

po dohode 18:00-19:00
0917 211 606

svetpecenia@centrum.sk

NA PEČENIENA PEČENIE
- 200 druhov nových formičiek 
- poháriky, tartaletky, arómy

- JEDLÁ TLAČ NA POČKANIE
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INZERCIA

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Eva Papuláková  0905 746 988

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

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podolie, 
Považany, Sokolovce, Vrbové.    

nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Drahovce, 
Dubovany, Horná Streda, Krakovany 
Lubina, Moravany nad Váhom, Niž-
ná, Nové Mesto nad Váhom, Ostrov, 
Malé Orvište, Pečeňady, Piešťany, 
Pobedím, Podolie, Považany, Rako-
vice, Sokolovce, Stará Turá, Treba-
tice, Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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    34.980 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

DISTRIBÚCIA (41.870 domácností)

1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné
» ČZ-JAWA. Odkúpim motocyk-
el/diely-SERIÓZNA DOHODA. 
Tel.: 0908 205 521 
» Kúpim starého Pioniera 
Jawa 20, 21, 05 Jawa Mustang 
alebo Simson Enduro Elektro-
nic Stelu Moped Stadion aj 
pokazené. Dlho odstavené. 
Platím ihneď. Ponúknite.
Tel.:  0915 215 406 
» Kúpim traktor Zetor 3011 aj 
nepojazdný. Tel.: 0944 503 507.  

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné

8  STAVBA
» Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

11  HOBBY a ŠPORT

12  deťom

13  RÔZNE/predaj
» Kúpim staré vianočné 
ozdoby, hodinky PRIM, staré 
plechovky od oleja. Tel.: 0949 
826 941

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» Sympatická 56 r. hľadá pria-
teľa na zoznámenie. Tel.: 0907 
277 466 

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v 
tvare: RP medzera PN me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad:
RP PN 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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms toľ-
kokrát, v koľkých týždňoch chcete 
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich novi-
nách, PN zameňte za skratku no-
vín, ktorú nájdete na zadnej strane 
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       
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PROFESIONÁLNY VÝCVIK

PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN A

UBYTOVANIE. 0944 544 577
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PRENAJMEM TEPOVAČ
KÄRCHER Puzzi 10/1. Prípadne
vytepujem. Tel.: 0904 447 195
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Kosenie prerastených plôch, mulčovanie, čistenie 

pozemkov, výrub a rizikové pílenie stromov, plošný 

výrub, drvenie konárov, frézovanie pňov, kopanie 

koreňov, likvidácia a odvoz odpadu. T.: 0907 067 997
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

REZANÁ KAPUSTA
0,70€/kg 0951 516 635

Domáca (zimná)

v obci Žlkovce č. 119
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU

• -10% PRE SENIOROV A ZŤP

• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN

Sociálna poisťovňa začne od 1. no-
vembra 2022 poskytovať svojim po-
istencom nový typ dávky materské, 
takzvané „otcovské“. Dávka je určená 
pre oteckov a po splnení zákonných 
podmienok ju budú môcť poberať 
najviac 14 kalendárnych dní v období 
šiestich týždňov po narodení dieťa-
ťa. Novinku prinesie novela zákona 
o sociálnom poistení, ktorú schválila 
Národná rada SR. Priemerná výška 
dávky v roku 2022 za 14 dní bude pred-
stavovať 604,50 eura.

„Otcovské“ možno priznať už po 
narodení dieťaťa - „Nárok na „otcov-
ské“ vznikne otcovi dieťaťa v rozsahu 
maximálne dvoch týždňov (14 kalendár-
nych dní) v období šiestich týždňov od 
narodenia dieťaťa. Stráviť čas s dieťaťom 
tak po novom môžu oteckovia už tesne 
po narodení dieťaťa, najneskôr do šies-
tich týždňov od pôrodu. V prípade, ak 
je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto 
období hospitalizovaní, toto obdobie sa 
predlžuje o obdobie hospitalizácie,“ ob-
jasňuje Sociálna poisťovňa na svojej we-
bovej stránke.

Podmienky pre získanie dávky „ot-
covské“ - Otec dieťaťa, ktorý si ako iný 
poistenec uplatní nárok na „otcovské“, 
musí splniť nasledovné podmienky náro-
ku na materské a jeho výplatu: 
1. existencia nemocenského poistenia 
alebo plynutie ochrannej lehoty v deň, od 
ktorého si uplatňuje nárok na „otcovské“,

2. starostlivosť o dieťa,
3. získať 270 dní nemocenského poistenia 
v posledných dvoch rokoch pred uplatne-
ním nároku na „otcovské“ (do splnenia 
podmienky 270 dní nemocenského pois-
tenia je možné započítať aj predchádzajú-
ce obdobie akéhokoľvek ukončeného iné-
ho nemocenského poistenia spadajúceho 
do sledovaného obdobia),
4. v prípade zamestnanca je potrebná ab-
sencia príjmu,
5. SZČO a dobrovoľne nemocensky po-
istená osoba musí splniť aj podmienku 
zaplatenia poistného včas a v správnej 
výške.

V prípade „otcovského“ nebude 
Sociálna poisťovňa sledovať, či matka 
dieťaťa zároveň poberá materské alebo 
rodičovský príspevok. Obaja rodičia tak 
môžu v rovnakom období poberať na die-
ťa dávku materské.

Ako požiadať o „otcovské“ - Nárok 
na novú dávku si otec dieťaťa uplatní pro-
stredníctvom Žiadosti iného poistenca o 
materské, ktorá bude od 1. novembra 2022 
k dispozícii na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne. Otec dieťaťa pri uplatnení 
nároku na „otcovské“ vyplní časť A tejto 
žiadosti. Následne vypísané, zamestná-
vateľom potvrdené (ak ide o zamestnan-
ca) a podpísané tlačivo doručí príslušnej 
pobočke Sociálnej poisťovne. 

Podrobnejšie sa téme budeme veno-
vať na našej webovej stránke cujte.sk.

Nová dávka pre otcov - „otcovské“

» ren

Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red
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VÝKUP-HOTOVOSŤ

BODONA 74, PIEŠŤANY • 0903 551 969

NAJLEPŠIE CENY

ŽELEZO • FAREBNÉ KOVY • PAPIER • ELEKTROODPAD

ODHLÁSENIE A ODBER VOZIDLA U NÁS

VÝROBA NA ZÁKAZKU

Otvorené:   po-pia: 7.30 - 16.30 h  sobota: 9.00 - 12.00 h

Štefánikova 165, Piešťany
Tel./fax: 033/774 24 91 � Mobil: 0905 455 669

2
2

 1
2

2
 0

0
1

1

KLAMPIARSTVO
DVORSKÝ
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S nami to potečie tade, 
kade má.

HÁKY, ŽĽABY, ZVODY, KOLENÁ a doplnky
ODKVAPOVÝ SYSTÉM

REKONŠTRUKCIE A MONTÁŽE VŠETKÝCH STRIECH

KRBOVÉ A DYMOVÉ RÚRY, KOLENÁ, KLAPKY

U nás si môžete

OBJEDNAŤ TOVAR
aj telefonicky

na čísle 033 / 77 424 91 alebo

mailom strechy@mastech.sk
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Public auction s.r.o., so sídlom: Cintorínska 2696/1, 921 01 Piešťany
IČO: 44 449 844 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 22790/T

oznamuje v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách

konanie nasledovných dražieb nehnuteľností:

Viac informácií získate na www.publicauction.sk alebo na tel. č. 0915 677 666.

1. Predmet dražby: 
Rodinný dom súpisné číslo 1982 postavený na parcele C-KN číslo 7569 spolu s príslušenstvom       
a pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 7569 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 198 m a parcelné číslo 7570 – záhrada o výmere 97 m, nachádza-
júce sa v katastrálnom území Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany, vedené na LV č. 13089,            
a to v celosti, tj. v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Najnižšie podanie: 251.000,- EUR 
Dátum konania dražby: 15.11.2022
Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.
Miesto konania dražby: Notárske spoločenstvo 
  JUDr. Miroslav Holčík (spoločník s Kupec Miroslav)
  Nám. 1. mája 1121/14
  921 01 Piešťany 
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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0905 66 22 29
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Tel.: 0948 893 282

opravy starých
striech 

VÝMENA
KRYTÍN

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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22. októbra 1978    
pápež Ján Pavol II. bol oficiálne uvedený 
do úradu pápeža.

Výročia a udalosti
23. októbra 1956    
Začiatok povstania v Maďarsku

Výročia a udalosti
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Galakoncert

Gioia

19.11.2022
18.00 hod.

Veľký evanjelický kostol
BREZOVÁ POD BRADLOM

Vstupenky:
www.predpredaj.sk

Vo Volovských vrchoch, v katastrál-
nom území obce Vyšný Medzev, 
pribudla nová turistická útulňa s 
unikátnou architektúrou. Turistom 
poskytne bezpečné útočisko. Jej vý-
stavbu zabezpečil turistický klub 
Hikemates v spolupráci s Košickým 
samosprávnym krajom a krajskou or-
ganizáciou cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus.

Útulňa sa nachádza v lokalite Klop-
táň medzi Gelnicou a Vyšným Medzevom 
a turisti sa k nej môžu dostať z obce Vyš-
ný Medzev. Ide o lokalitu s najčistejším 
ovzduším na Slovensku, preto si milovní-
ci prírody môžu v okolí naplánovať aj za-
stávky ako je Medzevský hámor, Jasovská 
jaskyňa či rastlinný kostol sv. Ladislava 
nad obcou Debraď. Nová útulňa poskyt-
ne turistom prechádzajúcim trasou SNP 
alebo nadšencom turistiky v tejto oblasti 
komfortné útočisko s kapacitou 10 lôžok, 
priestor na stravovanie a menšiu piecku. 
„Slovensko má čo ponúknuť domácim aj 
zahraničným turistom, rozhodli sme sa 
preto priniesť do slovenských hôr novú 
generáciu útulní s kvalitnou architek-
túrou a čo najmenším zásahom do pro-
stredia. Útulňa vo Volovských vrchoch 
poskytne bezpečné útočisko všetkým 
milovníkom hôr,” vysvetľuje spoluautor 
projektu Patrik Pajta z turistického klubu 
Hikemates, odkiaľ prišiel v rámci projek-
tu „Zaži útulne“ podnet. 

Podľa košického župana Rastislava 

Trnku je dobrou správou, že sa cestovný 
ruch v kraji rozvíja, chce preto v projek-
te pokračovať a budúci rok podporiť vý-
stavbu ďalšej turistickej útulne. „Útulne 
sú špecifické priestory, ktoré poskytujú 
všetko, čo v prírode turistom absentuje. 
V praxi ochránia pred dažďom, vlhkom 
a sú skvelým miestom na regeneráciu. 
Objekt vo Volovských vrchoch poskytne 
nocľah na pričniach, miesto na konzumá-
ciu jedla a návštevníci tam nájdu aj piec-
ku. Útulňa disponuje pultovou strechou, 
ktorá prečnieva nad vstupom a spolu s 
bočnými fasádami vytvára závetrie. Aj tu 
platí iba jedno, je lepšie raz vyskúšať ako 
stokrát počuť. Srdečne pozývam spoznať 
Košický kraj aj novinku na trase SNP”, 
uviedol predseda Košického samospráv-
neho kraja, Rastislav Trnka.

Výstavbu turistickej útulne zafinan-
covala krajská organizácia cestovného 
ruchu sumou 65 724, 92 eur.

Zdroj informácií a foto 
KOCR Košice Región Turizmus

V Košickom kraji pribudla útulňa

» ren
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Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 768 € + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky

Pracovná náplň:
• výroba filtrov podľa štandardných pracovných postupov na poloautomatických zariadeniach
• výstupná kontrola a balenie filtrov v súlade s internými predpismi
• priebežné zaznamenávanie výkonov a kontrola kvality vyrobených dielov vrátane vedenia 
  záznamov o kvalite

Hľadáme kolegov s/so:
• skúsenosťami s prácou vo viaczmennej prevádzke a ochotou pracovať vo výrobnom  procese
• zodpovedným prístupom k práci a manuálnou zručnosťou
• samostatnosť a základná znalosť práce s PC

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 803 € + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky.

Pracovná náplň:
• obsluha poloautomatického zariadenia na výrobu filtrov (PLP) 
• manipulácia s materiálom na výrobu filtrov 
• nastavovanie parametrov zariadenia podľa typu objednávky, práca s posuvným meradlom
• voľňovanie prvého dielu po výmene prac. zmeny a zvolenie postupu kontroly pri štarte zákazky 
• kontrola kvality vyrobených dielov vrátane vedenia záznamov o kvalite 
• riadenie nezhodného dielu v zmysle platných postupov. 

Hľadáme kolegov s/so:
• technickým vzdelaním, skúsenosťami s prácou na obdobnej pozícii vo viaczmennej prevádzke 
• základnou znalosťou práce s PC 
• zodpovednosťou, dôslednosťou a samostatnosťou

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 803 Eur + 70 € mesačný dochádzkový bonus + navýšenie mzdy po skúšobnej dobe 
+ ostatné príplatky.

Pracovná náplň:
• zodpovednosť za zásobovanie výrobných liniek (vstupný materiál, hotové výrobky, baliaci 
  materiál a pod.)
• zodpovednosť za udržiavanie definovaných hladín zásob materiálu vo výrobe a objednávanie 
  materiálu pre výrobu
• zodpovednosť za dodržiavanie layoutov a udržiavanie poriadku na pridelenom pracovisku
• zodpovednosť za bezpečné skladovanie, presuny materiálu a používanie manipulačnej techniky

Hľadáme kolegov s/so:
• prax na obdobnej pozícií vo výrobnej spoločnosti 
• zodpovedný prístup k práci a flexibilita, preukaz VZV výhodou
• schopnosť pracovať v tíme aj samostatne, základná znalosť práce s PC
• ochota a spôsobilosť pracovať vo viaczmennej prevádzke

Operátor/ka výroby

Operátor/ka výroby – obsluha zariadenia

Výrobný manipulant

Kontakt: +421 911 822 994, +421 327 461 313

E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Benefity:
� zabezpečená DOPRAVA FIREMNÝM 
AUTOBUSOM zo smerov Vrbové, Piešťany, 
Sokolovce, Veselé, Nové Mesto n/V, príp. 
príspevok na cestovanie
• stravné lístky v hodnote 4,70 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• príspevok na regeneráciu v hodnote 150 € ročne
• Mikulášske poukážky, narodeninové 

  poukážky pri životnom jubileu
• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca 400 €
• odmena darcom krvi
• firemné podujatia pre zamestnancov 
  a rodinných príslušníov
• zaujímavý odmeňovací systém a program 
  ďalších benefitov

Závod so sídlom v Potvoriciach zaoberajúci sa výrobou

vzduchových, motorových a priemyselných filtrov

HĽADÁ KOLEGOV NA POZÍCIE

940 EUR základ + dochádzková prémia 60 EUR + ďalšie finančné benefity

Čaká ťa práca na 2 zmeny,
5 dní v týždni, v sklade
v Kočovciach - Rakoľuboch.

Sme stabilná medzinárodná
spoločnosť so 180-ročnou
tradíciou.

Kontakt: 032/740 72 53 | e-mail: karieraNM@canda.com
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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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AKTUÁLNE VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE
V NISSENS AUTOMOTIVE, ČACHTICE

OPERÁTOR MONTÁŽE

SKLADNÍK

Píšte na mail tifi@nissens.com alebo naok@nissens.com, volajte na tel. č. 0914 365 948 alebo 0910 894 521.

1

KONTAKTUJTE NÁS ČO NAJSKÔR!
Bonus 500€ a istotu zamestnania získate, ak sa stanete členom nášho tímu.

práca na 2 alebo 3 zmeny, mzda od 6,19€ - do 6,58€ na hodinu

predpokladaná mesačná mzda, od 1000€ btto
zaučíme vás na montáž chladičov, kontrolu kvality a balenie

práca na 2 alebo 3 zmeny, mzda od 6,95€ - 7,37€ na hodinu

predpokladaná mesačná mzda, od 1120€ btto
skladník je zaradený na niektorú s uvedených činností

nakládka, vykládka, príjem, zaskladňovanie, zásobovanie výroby

� Ponúkame nástup do kmeňového stavu, práca u nás je variabilná
� Predchádzajúca pracovná skúsenosť na jednotlivých pozíciách je vítaná
� Doprava zdarma zo smeru Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a okolie
� Bonus 500€ Vám bude vyplatený v súlade s internými pravidlami 
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Sadíme cesnak
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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
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 905 595 996

Odborový zväz 

potravinárov 

Slovenskej republiky 

Ti ponúka výhodné služby 

a benefity v potravinárskom 

priemysle.

Staň sa 

členom odborov !
Staň sa 

členom odborov !

PENZIÓN ***

 

Jesenná dovolenka 

Cena : 
185.- €/ Pobyt/ 1 osoba - nepracujúci senior

235.- €/ pracujúci senior a Rekreačné poukazy

s plnou penziou – výber, 

výlety v cene, folklór... a BONUSY.

www.oravskahoraren.sk

Voľné termíny:  7.11 – 12.11. 2022 

14.11 – 19.11. 2022, 21.11 – 26.11. 2022

Rezervácie: 0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

Oddych, relax a pokoj 

na 6 dní/ 5 nocí 

ORAVSKÁ HORÁREŇ
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Adresa: Oravský Podzámok č. 396
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Ponúkame:
● Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu 
● Platobné podmienky
    3.500 – 4.000 € za mesiac 
● Fakturácia každé 2 týždne 
    s 10-dňovou splatnosťou 
● Pracovné náradie 
● Hradené ubytovanie v RD

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

JEDNOTLIVCOV A UCELENÉ
MURÁRSKE PARTIE

na výstavbu rodinných domov v Belgicku.

Požadujeme:
● Vlastné auto ● Živnosť ● Serióznosť, 
pracovitosť a zodpovednosť

Viac info: ZU-COM, s.r.o. 
Mgr. Zuzana Ježeková, MSc 
+421 917 860 693,  info@zu-com.eu

ZU-COM, s.r.o. 
www.zu-com.eu


