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NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Č. 1 / 6. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

Máme za sebou Silvester aj vítanie 
nového roka. Kým za odchádzajú-
cim rokom sa snažíme urobiť čiaru, 
ten nadchádzajúci očakávame v ná-
deji, že prinesie čosi nové, lepšie.

Vstup do nového roka je pre nás 
akýmsi prelomovým obdobím, akým-
si novým začiatkom. Na jednej strane 
premýšľame nad tým, čo sa nám v tom 
predchádzajúcom podarilo a hodnotí-
me tiež situácie, v ktorých sme zlyhali, 
no a na strane druhej uvažujeme nad 
tým, čo by sme mali urobiť inak, aby 
ten nadchádzajúci bol lepší.

A práve v tejto súvislosti si mnohí 
z nás dávajú každoročne na Nový rok 
predsavzatia a plánujú, čo všetko by 
chceli dosiahnuť alebo zmeniť, či už v 
osobnom živote, vo vzťahoch alebo v 
práci. Na mnohých fórach som sa však 
stretla aj s takým názorom, že dávať si 
novoročné predsavzatia je nezmysel, 
pretože ich dosahovanie vôbec nie je 
ľahké a môže nás to zbytočne deprimo-
vať.

„Dávať, alebo nedávať si predsa-
vzatia?“ znela otázka jednej z diskutu-
júcich. Osobne som presvedčená o tom, 

že prijímaním novoročných predsavza-
tí rozhodne nemáme čo pokaziť. Veď 
ak si vytyčujeme nové výzvy, môžeme 
vďaka nim na sebe pracovať, a tým sa 
posúvať vpred a stať sa možno spokoj-
nejšími a lepšími ľuďmi, tak to isto za 
nejaké to úsilie stojí. Samozrejme, cie-
le, ktoré si dávame, by mali byť reálne a 
mali by sme sa k nim snažiť dopracovať 
postupne, krok za krokom. Vyhneme 
sa potom možnému sklamaniu či ne-
úspechu. 

Zároveň som presvedčená o tom, 
že nemusí ísť o predsavzatia, ktoré 
nás privedú k dokonalosti či nebodaj 
pohnú dejinami. Možno postačí, ak 
si zaumienime, že sa budeme k ostat-
ným, ale i k sebe správať láskavo a s 
rešpektom, vyhýbať sa predsudkom 
a odsudzovaniu či hod-
noteniu iných, radšej 
vypočuť, pochváliť, 
objať. Aj takéto zdan-
livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
lepšiemu životu 
nás všetkých.

Nech sa splnia!

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ DREVOŠTIEPANÉ PALIVOVÉ DREVO

0948 308 4480948 308 448Pre okresy PN, NM a MY    DOPRAVA ZADARMO

Pozícia: OPERÁTORKA VÝROBY
Miesto práce: Dolný Lopašov 390
Mzda: od 730,- EUR/brutto
+ výkonnostný bonus

dochádzkový bonus

+ príspevok na dopravu

Ľahká manuálna práca v čistom prostredí na 1 zmenu. 

Nástup možný ihneď.

Do nášho tímu hľadáme NOVÉ KOLEGYNE
NA MNOŽENIE ORCHIDEÍ

V prípade záujmu zašlite Váš životopis na 

hr@microflor.sk tel.: 0908 654 409
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0915 767 203 • reviziekominov@gmail.com

www.orsservice.eu

Kominástvo ORS s.r.o.

Piešťany FRÉZOVANIE,
VLOŽKOVANIE,

KONTROLA, 
ČISTENIE

a KOLAUDÁCIA

KOMÍNOV

Winterova ulica 36 v Piešťanoch

www.studnazdravia.sk
NOVOOTVORE

NÁ

PREDAJŇA

NAJCHUTNEJŠIE oriešky za NAJLEPŠIE ceny
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Bližšie informácie čísle: 0905 343 254
alebo na www.domdrazieb.sk.

D R A Ž B A
Dom Dražieb s.r.o. vyhlasuje

dobrovoľnú dražbu na nehnuteľnosti:

Piešťany, okres Piešťany
Rodinný dom s pozemkami - 117,67 m2

Otvorenie dražby: 20.01.2023 o 09,00 hodine
Kolo dražby: prvé
Najnižšie podanie: 146 000 €
Dražobná zábezpeka:   20 000 €
Miesto dražby: Priestory spoločnosti
 Dom Dražieb s.r.o., 
 Podzámska 37,
 920 01 Hlohovec
Termín obhliadky pre verejnosť (po tel. dohovore 1 deň vopred): 

 04.01.2023 o 12,00 hodine
 12.01.2023 o 12,00 hodine
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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)

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» Kúpim starého Pioniera 
Jawa 20, 21, 05 Jawa Mustang 
alebo Simson Enduro Electro-
nic Stelu Moped Stadion aj 
pokazené, dlho odstavené. 
Platím ihneď -  ponúknite. Tel.: 
0915 215 406 

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
 
hobby a šport 11
» Kúpim ľudové kroje. Tel.: 
0902 708 047 
» Kúpim dychové nástroje, 
heligónku, akordeón, husle. 
Tel.: 0915 876 860 

deťom 12

rôzne predaj 13

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    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       
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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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PROFESIONÁLNY VÝCVIK

PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN A

UBYTOVANIE. 0944 544 577
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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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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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Najstarší náučný chodník v Národnom 
parku Muránska planina sa po vyše 
dvadsiatich rokoch dočkal kompletnej 
rekonštrukcie. Slávnostné otvorenie 
obnoveného chodníka, prepájajúceho 
obce Muráň a Veľká lúka cez Muránsky 
hrad bolo spojené s decembrovými osla-
vami 25. výročia vyhlásenia Národného 
parku (NP) Muránska planina. Financie 
na rekonštrukciu poskytol Environ-
mentálny fond a Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky (ŠOP SR). 

„V rámci rekonštrukcie sa vymenili 
všetky 3 informačné body a 14 informač-
ných panelov. Aktualizovali sme aj obsa-
hovú náplň jednotlivých informačných 
panelov tak, aby bola pre návštevníkov 
atraktívnejšia a poskytovala aktuálne 
a z nášho pohľadu najdôležitejšie infor-
mácie,“ hovorí riaditeľ národného parku 
Ján Šmídt a dodáva: „Vďaka finančnej 
podpore Environmentálneho fondu a 
Štátnej ochrany prírody SR pribudlo v 
okolí hradu 35 menších popisných tabúľ, 
ktoré návštevníkovi približujú, ako sa 
využívali jednotlivé objekty Muránske-
ho hradu v dávnej minulosti. Kompletnej 
rekonštrukcie sa dočkali aj obe vyhliad-
kové plošiny na hrade, ktoré umožňujú 
návštevníkom bezpečne a pohodlne 
obdivovať jedny z najkrajších výhľadov 
v okolí,“ približuje rozsah rekonštrukcie 
Ján Šmídt. Turistickú infraštruktúru do-

plnila aj suchá toaleta osadená neďaleko 
chaty pod Muránskym hradom, na ná-
dvorí hradu pribudli jednoduché lavičky 
a vo Veľkej lúke bolo obnovené oddycho-
vé miesto. 

Náučný chodník začína v obci Mu-
ráň. Jeho prvá zastávka je situovaná 
vedľa Obecného úradu. Z tohto miesta 
sa naskytá pohľad na bralo Cigánka (938 
m n. m.), ktoré sa vypína nad Muráňom. 
Na jeho vrchole, uprostred Národnej prí-
rodnej rezervácie rovnakého mena sa na-
chádzajú ruiny Muránskeho hradu. Trasa 
ďalej pokračuje popri škole k okraju lesa, 
k symbolickej vstupnej bráne náučného 
chodníka a ďalej lesným chodníkom, 
súbežne s červeno značenou turistickou 
trasou. 

Zdroj informácií a foto: 
Správa Národného parku Muránska 

planina v spolupráci so Štátnou ochranou 
prírody Slovenskej republiky

Náučný chodník 
na Muránsky hrad vynovili

» ren

SLUŽBY

rôzne/iné 14
» Kúpim staré vianočné ozdo-
by, hodinky PRIM, staré re-
klamné plechové tabule. Tel.: 
0949 826 941 
» Kúpim veľkú stojanovú 
vŕtačku na kužeľové vrtáky. 
Tel.:0951 233 787 

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická 56 r. hľadá pria-
teľa na zoznámenie. Tel.: 0907 
277 466 

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera PN medzera 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.
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Horúčka 
nie je choroba

12.január 2010    
Haiti zasiahlo zemetrasenie so silou 7,0 Richterovej 
stupnice a zdevastovalo hlavné mesto Port-au-Prince

13.január 1986     
na fotografiách zo sondy Voyager 2 boli objavené tri 
nové mesiace Urána – Desdemona, Rosalind a Belinda

Výročia a udalosti
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Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov (okr. Piešťany)
ponúka od 1.12.2022 do vypredania zásob

Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov (okr. Piešťany)
ponúka od 1.12.2022 do vypredania zásob

033/77 94 284033/77 94 284
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AKCIOVÚ CENU NA DOLOMITY
frakcie 0/4 a 8/16.

Cena dolomitov bez DPH 5€/t.

AKCIOVÚ CENU NA DOLOMITY
frakcie 0/4 a 8/16.

Cena dolomitov bez DPH 5€/t.

1
6
-0
0
0
2

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
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OPERÁTOR, KONTROLÓR

Firma Diand Trade s.r.o. 

hľadá pracovníkov na pozíciu 

(práca na živnosť, dohodu)
Miesto výkonu práce: Nové Mesto n/V

6 EUR/hod. (príplatky: noc, víkend,
štátny sviatok) 

Žiadosti posielajte na adresu:
simona.minarikova@diandtrade.sk

Bližšie informácie: 
Simona Minariková   0911 380 909

4
0
-0
0
0
40948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY

Národná linka na podporu dušev-
ného zdravia, ktorá bola spustená v 
júli 2021, bude naďalej k dispozícii 
pre každého, kto potrebuje pomoc 
odborníkov so svojimi psychickými 
problémami. Minister zdravotníctva 
SR Vladimír Lengvarský rozhodol 
o jej prevádzkovaní do konca mája 
2023 – jej číslo je 0800 193 193.

Národná linka na podporu duševné-
ho zdravia funguje v pracovných dňoch 
od 14.00 do 22.00 hod. a počas víkendov 
od 10.00 do 18.00 hod. Volať môže kaž-
dý, kto potrebuje rady a usmernenia od 
skúseného psychológa. Linka ponúka 
online psychologické poradenstvo s 
cieľom poskytnúť anonymnú a dištanč-
nú formu komunikácie pri poskytovaní 
služieb v oblasti starostlivosti o duševné 
zdravie. Prináša bezpečný priestor na 
rozhovor o neistote, obavách, či psychic-
kých problémoch v časoch následkov 
pandémie, aktuálneho vojenského kon-
fliktu na Ukrajine, či iných neistotách, 
ktoré prináša súčasná doba. Odborníci 
poskytujú podporu aj zdravotníkom, 
ktorí zažívajú nadmernú záťaž a sú vy-
stavovaní zvýšenej pravdepodobnosti 
rozvoja stresom podmienených psy-
chických porúch. Poradia volajúcim pri 
zvládaní akútnej stresovej reakcie, či 
príznakoch rozvíjajúcej sa posttrauma-
tickej stresovej reakcie na mimoriadne 
stresové udalosti.

Medzi najčastejšie problémy, s 

ktorými sa občania obracajú na odbor-
níkov, sú, napríklad, panické ataky, 
osamelosť, neistota, zdravotné problé-
my, ktoré klient ťažko zvláda, úzkosti a 
depresie, ale ide aj o získavanie infor-
mácií o psychických poruchách kvôli 
trpiacim príbuzným. Ľudia zápasia aj s 
ťažkosťami so začlenením sa do spoloč-
nosti, nepochopením zo strany okolia, 
syndrómom vyhorenia, vzťahovými 
problémami v rodinách, konfliktami či 
prípadnými samovražednými sklonmi.

Ľuďom, ktorí potrebujú pomoc pri 
riešení rôznych problémov a životných 
situácií, poskytuje služby 25 odborníkov 
vrátane 2 supervízorov. Počet volajúcich 
má rastúcu tendenciu, priemerný počet 
hovorov je približne 280 mesačne. Od 
marca 2022 bola v dôsledku vojenského 
konfliktu na Ukrajine zriadená služba 
pre poskytovanie poradenstva aj v ukra-
jinčine. Poradenstvo na tzv. „slovenskej 
linke“ poskytuje 15 poradcov, na tzv. 
„ukrajinskej linke“ je to 9 poradcov a je-
den supervízor.

Ministerstvo zdravotníctva pôvod-
ne zriadilo Národnú linku na podporu 
duševného zdravia v rámci plnenia 
opatrení Plánu obnovy a odolnosti v ob-
lasti podpory duševného zdravia v júli 
2021 na obdobie 12 mesiacov ako opatre-
nie na elimináciu dôsledkov pandémie 
na duševné zdravie. Činnosť linky bola 
predĺžená do konca roku 2022 a napokon 
bude pokračovať do konca mája 2023.

Podpora duševného zdravia

» ren
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 746 988
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LKW Komponenten, s.r.o.

Voľné pracovné miesta

Údržbár
(elektromechanik – nutná vyhláška 

§23 alebo mechanik)

Zvárač
(obsluha robotického 

zváracieho pracoviska)

Skladový
logista
(nutná obsluha VZV)

CNC Operátor
(obsluha ohýbačiek rúr)

od 6,36 € hod/brutto pre všetky 

uvedené pozície okrem zvárača 
a údržbára

NÁSTUPNÝ PLAT:
po absolvovaní zváračskej 
skúšky 7,24 € hod/brutto 

+ príplatok za zváranie

ZVÁRAČ:
od 7,62 € hod/brutto

ÚDRŽBÁR:

Zašlite nám svoj životopis na personal@man.eu a pracujte spolu 
s nami. Viac informácii nájdete na man-praca.sk
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Hľadáte prácu? Poďte k nám!

Operátor výroby 3 alebo 4 zmeny

Operátor lakovne 3 zmeny

V Novom Meste nad Váhom obsadzujeme následovné voľné pracovné pozície

Operátor lisu 4 zmeny

Operátor skladu 2, 3 alebo 4 zmeny (len muži)

Práca je vhodná pre mužov aj ženy.
Magna Slovteca vyrába spätné zrkadlá, smerovky pre renomované značny v automobilovom priemysle.

Kontakt:
aneta.zednickova@magna.com alebo +421 32 3220 500
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na Muránsky hrad 
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Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 768 € + 100 € 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 € + 100 € 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
� uvoľňovanie prvého dielu po výmene pracovnej 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 + 100 € 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 4,80 €
� 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
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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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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

Beckov a okolie

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,00€/h. netto 
Nástup ihneď.
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0904 474 597

vykupparoziaeu@gmail.com

za najlepšiu

cenu
za najlepšiu

cenu

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632

031/789 86 28


