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Č. 1 / 6. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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AKCIOVÉ CENY!
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY
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0907 633 014

kobercov a sedačiek
domáce práce

ukladanie parkiet

RÝCHLO A SPOĽAHLIVO

TEPOVANIE
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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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Gucmanova 23

Leopoldov

Predaj hutného materiálu

HĽADÁME
SKLADNÍKA

Nástup možný ihneď

Tel.: 0905 624 471   |   mail: nital@nital.sk
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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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3fidler@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

PRIJMEME 

KVALIFIKOVANÝCH 

ZAMESTNANCOV 

PRIJMEME 

KVALIFIKOVANÝCH 

ZAMESTNANCOV 

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

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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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

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
» KÚPIM STARÉHO PIONIERA 
JAWA 20,21,05 JAWA MUSTANG 
ALEBO SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STELU MOPED 
STADION AJ POKAZENÉ, DLHO 
ODSTAVENÉ, PLATÍM IHNEĎ, 
PONÚKNITE, tel.: 0915 215 406 

byty/predaj 3

byty/prenájom 4
» Prenajmem 1 izbový byt v 
RD v centre Hlohovca s ma-
lou terasou, tel.: 0905 603 
975 

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

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

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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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00 Aj počas sviatkov!

so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754, 0948 665 377

Kamenosocharstvo KajalKamenosocharstvo Kajal

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možnáPlatba možná
    aj s platobnou kartou.    aj s platobnou kartou.

Výpredaj 
Výpredaj 

starých zásob 
starých zásob 

za akciové ceny! 
za akciové ceny! 
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Náučný chodník 
na Muránsky hrad vynovili

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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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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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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TOP AKCIA!!!
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  OPTIKADROPTIK   DR.OPTIK_SK   0940 948 600  WWW.DROPTIC.SK             
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79€

OC VIKTORIA OC VIKTORIA 
HLOHOVECHLOHOVEC
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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
0905 964 632

031/789 86 28

Cena bateriek

od 0,65 €/kg
Cena bateriek

od 0,65 €/kg
i ki ki k

VÝKUP STARÝCH

AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100kg zabezpečíme. 


