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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Viac vo vnútri!

TÉMA TÝŽDŇAČ. 42 / 21. OKTÓBER 2022 / 26. ROČNÍK

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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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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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

9
6

-0
0

0
1 

TT
36

9
6

-0
0

0
 T

T
0

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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ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

REŤAZOVÝMI KONTAJNERMI
DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV

Vymazávanie

korýtok,

opravy striech

a komínov
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0904 272 338
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

LEGALIZÁCIA STAVIEB
OBNOVA RODINNÝCH DOMOV

LEGALIZÁCIA STAVIEB
OBNOVA RODINNÝCH DOMOV

- dokumentácia k legalizácii stavieb

- projek� zateplenia k žiadosti

   na obnovu rodinných domov

- projek� novostavieb

- dokumentácia k legalizácii stavieb

- projek� zateplenia k žiadosti

   na obnovu rodinných domov

- projek� novostavieb

Ing. Miloslav Vladovič, Sereď

archstudiomv@gmail.com, 0907 207 019
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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, Hor-
ný Čepeň, Sereď, Šalgočka, Šintava, 
Šoporňa, Vinohrady nad Váhom, Ze-
mianske Sady, Hlohovec, Šulekovo, Boj-
ničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné 
Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, 
Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, Madu-
nice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Si-
ladice, Trakovice, Žlkovce, 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    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

4
0
-0
0
0
5

8
0
-0
0
0
7
-4

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.

26. októbra 1945   
bol vydaný posledný z tzv. Benešových 
dekrétov

27. októbra 1907   
odohrala sa Černovská tragédia

Výročia a udalosti
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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:

REZANÁ KAPUSTA
0,70€/kg 0951 516 635

Domáca (zimná)

v obci Žlkovce č. 119
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AKCIALPG0911 411 176
Sereď

19,90
€/ks

19,90
€/ks

NAPLNÍME VÁM PRED
ZIMOU VAŠE PB FĽAŠE
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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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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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0905 66 22 29
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ARMOVŇA SEREĎ
0910 808 745Rýchla dodacia doba
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01 AUTO-MOTO/predaj

02 AUTO-MOTO/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA, tel.: 0908 205 521 

03 BYTY/predaj

04 BYTY/prenájom

05 DOMY/predaj

06 POZEMKY/predaj

07 REALITY/iné

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT
» ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY, tel.: 0903 868 361  

12 DEŤOM

13 ROZNE/predaj

14  ROZNE/iné
» Kúpim akékoľvek staro-
žitné veci, predmety, hutné 
sklo, kryštal...motorky, Ba-
bety, Pioner, Jawa. Platba 
ihneď, tel.: 0903 269 176

15 HĽADÁM PRÁCU

16 ZOZNAMKA

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 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 operátorov O2 a 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uve-
rejniť v ľubovoľných iných na-
šich novinách, HC zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky 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    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

09 DOMÁCNOSŤ    

13 RÔZNE / predaj    
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Ocenenie 

pre slovenskú vedkyňu
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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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0915 767 203 • reviziekominov@gmail.com

www.orsservice.eu

FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE,

KONTROLA, 
ČISTENIE

a KOLAUDÁCIA

KOMÍNOV

Kominástvo

ORS s.r.o.

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

3
3
-0
0
4
9

Projekt Detský čin roka je školský pro-
jekt zameraný na netradičnú formu 
etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť 
realite cez skúsenosti ich rovesníkov. 
Vďaka skutočným príbehom majú mož-
nosť pochopiť, že pomoc a spolupatrič-
nosť môže mať rôzne podoby.

V prvej etape projektu občianske 
združenie Detský čin roka motivovalo deti 
k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti 
i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých 
skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas 
leta výberová komisia vybrala 39 nomino-
vaných skutkov v ôsmich kategóriách.

V týchto dňoch začína druhá etapa 
projektu. Organizátori projektu zaslali 
začiatkom októbra pedagogický materiál s 
vybranými skutkami do 2200 základných 
škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi 
čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, 
slovenského jazyka, náboženskej výchovy 
či v školskom klube. Spoločne sa rozpráva-
jú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré 
detské skutky prinášajú. V roku 2022 sú 
príbehy k dispozícii aj v online forme. Prí-
behy načítali Katarína Brychtová a Ludwig 
Bagin a sú dostupné na webstránke www.
detskycin.sk

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť 
jeden z príbehov v každej kategórii, čo je 
podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá 
skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely 
vo výbere príbehov, učia sa chápať roz-
dielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom 

o príbehoch hovoriť. Rovnako právo indi-
viduálneho hlasu dáva každému dieťaťu 
možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú 
hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolek-
tívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská 
porota rozhodne o tom, ktorých osem skut-
kov získa ocenenie Detský čin roka 2022. 
Deti, ktorých dobré skutky získajú najväč-
šiu podporu detskej poroty, budú ocenené 
na slávnostnom vyhodnotení projektu v 
decembri 2022. Školy môžu zasielať svoje 
hlasy poštou alebo elektronicky na www.
detskycin.sk 

Anketa pre verejnosť je pripravená 
predovšetkým pre dospelých, ktorí touto 
formou môžu prispieť na projekt, podpo-
riť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými 
skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť 
verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a 
zároveň je to prejavenie rešpektu a akcep-
tácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok 
za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu 
podporu verejnosti, získa ocenenie Cena 
ĽudiaĽuďom.sk. Verejnosť sa môže do hla-
sovania zapojiť cez portál: http://detskycin.
ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj 
verejnosť hlasovať v ôsmich kategóriách. 
Obe hlasovania budú prebiehať do 30. no-
vembra 2022.

Podrobnejšie sa budeme téme venovať 
na našej webovej stránke cujte.sk.

Detský čin roka vstupuje do druhej etapy

» ren
Zdroj informácií 

Občianske združenie Detský čin roka
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OCHRANA ZRAKU

NA ŠPECIÁLNE  
OKULIAROVÉ SKLÁ

 OPTIKADROPTIK   ������������������������������ �WWW.DROPTIC.SK WWW.DROPTIC.SK                         
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HOLLÉHO 1, HLOHOVECHOLLÉHO 1, HLOHOVEC

POSLEDNÁ 
ŠANCA

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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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

28. októbra 1918   
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej 
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

Výročia a udalosti
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Bližšie informácie na telefónom čísle 0910 481 963.Bližšie informácie na telefónom čísle 0910 481 963.

Cena práce za hodinu je 5 až 12 EUR

podľa skúsení a zručnosti kandidáta.

Hľadáme spoľahlivých a šikovných

pracovníkov na stavebné práce.

Miesto výkonu práce – Sereď.
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Hrubá mzda: od 1000 do 1200 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Preukaz VZV výhodou (nie podmienkou)

Zamestnanecké benefity:

• bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

• odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

• 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?

Hľadáme pracovníkov odpadového 
hospodárstva
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Hrubá mzda: od 1200 €

Miesto výkonu práce: Nitra – priemyselný park

Podmienky: VP skupiny B, preukaz VZV / NZV 

výhodou, znalosť práce s PC

Zamestnanecké benefity:

• bezplatná autobusová doprava v rámci regiónu

• možnosť zvýšenia kvalifikácie na obsluhu  

   zariadení VZV / NZV

• možnosť kariérneho rastu

• odmeňovací systém podľa pracovného výkonu

• príjemné prostredie a práca v dynamickom 

   kolektíve

KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Kolektív KOSIT WEST 

hľadá kolegu na pozíciu: 

TEAM LEADER

PRIDÁŠ

SA?
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KOSIT WEST s.r.o, www.kositwest.sk

Kontakt: sevcikova@kosit.sk, +421 911 124 316

Hrubá mzda: od 1 300 €

Miesto výkonu práce: 

Nitra a okolie

Podmienky:

• vodičský preukaz 

    skupiny C, C1E

• tachografová karta

• kvalifikačná karta 

    vodiča

• osvedčenie o psychic-

    kej spôsobilosti

Zamestnanecké benefity:

• pracovné oblečenie 

    na mieru

• odmeňovací systém

    podľa pracovného 

    výkonu

• preplácanie nadčasov / 

    víkendov

• možnosť zvýšenia 

    kvalifikácie

Stabilný tím KOSIT WEST 
sa rozrastá! Hľadáme ďalšieho 
VODIČA skupiny C 

PRIDÁŠ

SA?
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hľadá:

Práca na 2 zmeny
TPP: 4,0 €/hod., SZČO: 5,5 €/hod.

Priemerná mesačná mzda na TPP pri odpracovaní
všetkých zmien: od 850€-900€ v čistom

Doprava zo Serede zabezpečená 
Kontakt: 0915 849 481 / Bezplatná linka:

UPRATOVAČOV A UPRATOVAČKY 
SEREĎ  LOGISTICKÝ PARK

0800 555 777 9
4
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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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Sadíme cesnak
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0948 011 605
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PRIJMEME
čašníčku /čašníka

do pohostinstva
v Trakoviciach

na krátky / dlhý týždeň,
nástup možný ihneď,

prax výhodou, nie podmienkou.
Ponúkam za 15 odpracovaných

dní mzdu 750 Eur v čistom
+ stravné lístky + odmeny.
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> stravné lístky v hodnote 4,80 €

> 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.

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

Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s.r.o.

Žiadosti zaslať na mail michal.turbek@jutex.sk

alebo na adresu JUTEX SLOVAKIA s.r.o.,

Nitrianska 103, Hlohovec. Tel.:  0915 982 449.

PRIJME

UPRATOVAČKU
Mesačne 60 hodín, 280 eur, miesto výkonu práce Hlohovec.

Náplň práce: upratovanie administratívnej budovy.
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Obecné zastupiteľstvo Obce Voderady v  zmysle § 18a  zákona č. 

369/1990 Z. z. o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov 

vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra 

Obce Voderady v  termíne od 15. 10. 2022 – 30. 11. 2022 do 17.00 

hod. a termín voľby určilo na deň 15. 12. 2022. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s nižšie uvedenými 

prílohami, v  zalepenej obálke s  názvom : „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“  najneskôr do 30.11. 2022               

do 17.00 hodiny.  Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi kandidáti môžu zaslať poštou alebo doručiť osobne 

na adresu:  Obec Voderady, Obecný úrad, Pavlická ulica 262/1, 919 42  Voderady
  

Prihlásení uchádzači by mali spĺňať tieto predpoklady:
 - minimálne úplne stredoškolské vzdelanie

 - prax ekonomického alebo právneho smeru 

 - počítačové znalosti / Microsoft Word, Excel, Internet

 - bezúhonnosť, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

Náležitosti prihlášky:
 - osobné a kontaktné údaje uchádzača

 - profesijný životopis

 - písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

    v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 - úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Bližšie informácie: www.voderady.sk
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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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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
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www.ozpotravinarovsr.sk
odbory.potravinari@gmail.com

Kontakt: 0905 595 996

Odborový zväz 

potravinárov 

Slovenskej republiky 

Ti ponúka výhodné služby 

priemysle.

Staň sa 

členom odborov !
Staň sa 

členom odborov !


