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Č. 43 / 28. OKTÓBER 2022 / 26. ROČNÍK

O niekoľko dní si budeme pripomí-
nať Svetový deň dobrosrdečnosti. 
Vyhlásený bol v roku 2000 na tre-
tej konferencii Svetového hnutia 
dobrosrdečnosti v Singapure a jeho 
podstatou je inšpirovať jednotliv-
cov k väčšej láskavosti a dobrosr-
dečnosti. 

Spomenula som si pri tejto príleži-
tosti na originálny projekt pod názvom 
Detský čin roka, ktorý na Slovensku 
funguje už niekoľko rokov a motivuje 
deti ku konaniu dobrých skutkov a zá-
roveň zbiera o nich príbehy. Zasielajú 
ich nielen deti, učitelia, rodičia ale i 
neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. 
Najlepšie z týchto skutkov bývajú kaž-
doročne ocenené.

V tomto roku získal mimoriadnu 
cenu projekt, ktorý si určite zaslúži 
našu pozornosť. Nesie názov Štvor-
lístok pomoci a stoja za ním žiaci a 
pedagógovia zo Základnej školy s 
materskou školou v obci Trakovice. 
Na počiatku sa rozhodli deti pomôcť 
opusteným psíkom, a tak prvý lístok 
vo forme výťažku z benefičného predaj 
vlastných výrobkov odniesli do psieho 
útulku. Ďalšia ich aktivita smerovala 
k starčekom z domova seniorov, pre 
ktorých v rámci druhého lístočku vy-
robili vyše 100 nádherných a dojíma-
vých pozdravov a výrobkov v nádeji, 
že im nimi vykúzlia úsmev na tvári. 
Školáci však nezabudli ani na rovesní-

kov z detského domova, kam putoval 
tretí lístok v podobe koláčikov šťastia 
s motivačným a úsmevným textom 
skrytým vo vnútri. Chceli svojich vrs-
tovníkov potešiť, spríjemniť im deň a 
dať im pocítiť, že tu niekde sú podobné 
decká, kamaráti.

Svoj štvorlístok pomoci uzatvo-
rili šikovné detváky z Trakovíc tak, 
že zorganizovali celoslovenskú výzvu 
reťaze dobrých skutkov Dlaň dokorán. 
A tak prekročili hranice svojej školy a 
prostredníctvom mailov vyzvali učite-
ľov a žiakov z celého Slovenska, nech 
s nimi hľadajú ľudské dobro. Cieľom 
bolo vytvoriť čo najdlhšiu reťaz z det-
ských dobrých skutkov. Úlohou detí 
bolo obkresliť si na farebný papier 
otvorenú dlaň, vystrihnúť ju a dovnút-
ra napísať aspoň jeden svoj pravdivý 
dobrý skutok, následne mala každá 
škola ruky všetkých zúčastnených 
spojiť a dĺžku odmerať. Do projektu 
sa napokon zapojilo dovedna 172 škôl, 
vyše 27 000 žiakov a ich spoločná fa-
rebná reťaz dosiahla 
dĺžku viac ako 4 500 
metrov. Dobrá vec sa 
teda podarila a deti z 
Trakovíc skutočne 
našli v detských 
srdciach dobro. A 
to, myslím, hovo-
rí samo za seba.

Dobra nikdy nie je dosť

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Hlohovská cesta 6, 210 41 Leopoldov
tel.: 0944 386 512, www.fasadanadom.sk

LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

REŤAZOVÝMI KONTAJNERMI
DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV

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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Vymazávanie

korýtok,

opravy striech

a komínov
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0904 272 338
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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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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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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, 
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nice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Si-
ladice, Trakovice, Žlkovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk
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Milana Rastislava Štefánika 2997 

SEREĎ

Hlohovec

Sereï

Leopoldov
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DOHO-
DA, 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

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
» Predám pošt. holuby štan-
dard, rôzne farby, tel.: 0907 
119 735

hobby a šport 11
» ODKÚPIM STARÉ MINCE A 
BANKOVKY, tel.: 0903 868 361

deťom 12

rôzne predaj 13

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

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 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.
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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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

ARMOVŇA SEREĎ
0910 808 745Rýchla dodacia doba
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY

KROVY

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
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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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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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REZANÁ KAPUSTA
0,70€/kg 0951 516 635

Domáca (zimná)

v obci Žlkovce č. 119

9
6

-0
 T

T4
0

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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AKCIALPG0911 411 176
Sereď

19,90
€/ks

19,90
€/ks

NAPLNÍME VÁM PRED
ZIMOU VAŠE PB FĽAŠE
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29. októbra 1923   
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha 

– Bratislava

Výročia a udalosti

Odborníci zo Štátneho ústavu pre 
kontrolu liečiv ( ŠÚKL) objasňujú na 
sociálnej sieti, prečo by sa mali hlá-
siť podozrenia na nežiaduce účinky 
liekov.

Každý liek či vakcína má pod-
ľa nich aj svoje vedľajšie (nežiaduce) 
účinky, ktoré sa však neprejavia u kaž-
dého. Ich popis a frekvencia výskytu sú 
uvedené v príbalovom letáku. „Riziku 
nežiaducich účinkov sa úplne nevy-
hneme, je ale potrebné, aby prínos lie-
ku prevažoval nad jeho rizikami,“ uvá-
dzajú odborníci a vysvetľujú tiež, že 
„nežiaduce účinky, ktoré sú uvedené v 
príbalovom letáku, poznáme z klinic-
kých skúšaní. Pre dlhodobé monitoro-
vanie bezpečnosti liekov alebo vakcín 
však potrebujeme čo najviac údajov – 
kvantitatívnych aj kvalitatívnych. Aby 
bolo hlásenie možné čo najlepšie po-
súdiť, majú v ňom byť uvedené čo naj-
podrobnejšie informácie o pacientovi, 
všetkých užívaných liekoch a o vznik-
nutej nežiaducej reakcii. Hlásenie je 
najlepšie podať prostredníctvom elek-
tronického formulára na našom webe. 
Podozrenia na nežiaduce účinky majú 
povinnosť hlásiť zdravotnícki pracov-
níci a farmaceutické spoločnosti. Túto 
možnosť majú aj pacienti. 

Dôležité je hlásiť najmä závažné a 
neočakávané nežiaduce reakcie (tie, 
ktoré nie sú uvedené v príbalovom le-
táku).“ Všetky nahlásené podozrenia 

na vedľajšie účinky dôkladne posúdia 
odborníci štátneho ústavu z oddelenia 
farmakovigilancie. Hlásenia sa tiež 
zbierajú a posudzujú na úrovni Európ-
skej únie a medzinárodnej databázy 
EUDRAVIGILANCE. Hlásenia môžu 
viesť k pridaniu nových nežiaducich 
účinkov alebo interakcií do príbalové-
ho letáku, k pridaniu kontradindikácií, 
či k zmene v predpisovaní lieku alebo v 
jeho dávkovaní. 

Systém hlásení slúži na monitoro-
vanie bezpečnosti liekov. „Štátny ústav 
neposkytuje zdravotnú starostlivosť a 
nemôže meniť či navrhovať liečbu - ak 
sa u vás po podaní lieku vyskytla zá-
važná nežiaduca reakcia, ďalšiu liečbu 
je nutné konzultovať s lekárom,“ upo-
zorňujú odborníci zo ŠÚKL.

Nežiaduce účinky liekov

» ren
zdroj foto StockSnap pixabay

• pokládka zámkovej dlažby

• zemné a výkopové práce

minibagrom a mininakladačom

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky, chodníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Pracujeme až do -5°C

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Prijímame

objednávky

na rok 2023na nové kompletné pomníky

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!

STACIONÁRNE ČERPADLOSTACIONÁRNE ČERPADLO

Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 5, 925 55 | 0905 811 608

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
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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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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

Obec Dolná Streda
podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“)

na predaj nehnuteľného majetku,

optickej siete v novovybudovanej IBV pri Novej ulici v obci Dolná Streda umiestnenej v parcele 
registra „C“, parc. č. 466/91 – zast. plocha a nádvorie, evidovanej na LV č. 591 a v parcele reg. 
„E“, parc. č. 1722/100 – ost. plocha, evidovanej na LV č. 3452, obe parcely sú vedené Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor, pre k.ú. Dolná Streda, od prepojovacej šach�  
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Predmetom OVS je odplatný prevod optickej siete v novovybudovanej IBV pri Novej ulici v obci 

Dolná Streda vybudovanej obcou uložením HDPE chráničiek pre optickú kabeláž, a to pre 
distribučný rozvod po IBV, vrátane prípravy na pripojenie rodinných domov v počte podľa 
platného územného plánu obce v tejto lokalite. Počet plánovaných prípojok k rodinným 
domom je 43 ks.
Trasa chráničiek v rámci distribučného rozvodu optiky je dlhá cca 455 m s uložením 7 kusov 
plastových šachiet a jedného ODB nadzemného boxu, kde sú vyvedené všetky vlákna, ktoré 
sú vyzvárané. Pri ODB je nachystaný aj prívod meranej elektrickej energie pre prípadné 
osadenie a napojenie technologickej skrine a aktívnych zariadení. Optická sieť je vybudovaná 
v 32 palcovej HDPE chráničke prepojenej medzi jednotlivými šachtami. Ku každému rodinnému 
domu je vyvedená HDPE chránička 12/8 žltej farby. V chráničke je natiahnutý kábel 96 
vláknový SM G.657 A1. V každej šachte je uložený FTTH box vonkajší, kde je optika rozdelená   
na jednotlivé buffery (počet bufferov je 8 ks) a každý box má svoj vlastný buffer a vyzvárané 
koncovky SC/PC osadené v konektoroch ako príprava na pripojenie k rodinnému domu.
Optická sieť je dimenzovaná pre možné budúce pripojenie ďalších rodinných domov v prípade 
ďalšej etapy IBV, ktorá je plánovaná v dohľadnej dobe piatich rokov.

Predmetom OVS nie je predaj 1 buffera (12 vlákien), ktorý je sivej farby a ostáva vo vlastníctve 

vyhlasovateľa.

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:
• internetovej stránke vyhlasovateľa: www.dolnastreda.sk,
• na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: 925 63 Dolná Streda č. 650,
• prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Spôsob prevodu a podmienky OVS schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede uznesením 
č. 454/2022/25 dňa 28.9.2022.   PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry, v. r.
     starosta obce
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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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OKULIAROVÉ SKLÁ  
PRE ŠOFÉROV 

-40
%

 OPTIKADROPTIK     DR.OPTIK_SK   WWW.DROPTIC.SK   

OC VIKTORIA 
HLOHOVEC 

0940 948 600

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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0915 767 203 • reviziekominov@gmail.com

www.orsservice.eu

FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE,

KONTROLA, 
ČISTENIE

a KOLAUDÁCIA

KOMÍNOV

Kominástvo

ORS s.r.o.
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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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30. októbra 1918    
Martinská deklarácia proklamovala pri-
danie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR.

Výročia a udalosti 31. októbra 1892    
Arthur Conan Doyle vydal knihu Dob-
rodružstvá Sherlocka Holmesa

Výročia a udalosti
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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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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

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 444 052
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Študenti vybudovali 
dažďovú záhradu
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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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STAVEBNÉ PRÁCESTAVEBNÉ PRÁCE
Zateplovanie, Pokládka dlažby, 

obkladačské práce, Prerábka bytových 
jadier, Maliarske práce 

Kontakt: 0903 424 352

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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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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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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Vysádzame Vysádzame 

ovocné stromyovocné stromy
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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
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/11/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo

ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY DREVODOMY NA PODVOZKU 

mediálni partneri
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