
PN23-03 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 41 870 domácností 

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Č. 3 / 20. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

REALIZÁCIA KOMPLETNÝCH
STAVEBNÝCH PRÁC
od januára do marca
NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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od A po Z

Miešadlo

EM1-950E

1300W

ot. 0-500/min.
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Aku vŕtačka
AUM-12/2-10ER

12V/1.3Ah

2 akumulátory

Vŕtacie kladivo
ERP-26/850ER

       850W

                          úd. 4000/min.

Hoblík IE-5708M

2250W

155mm, 3.5mm

Milan Habánek

Legionárska 30, Trenčín

Mobil: 0905 329 762, 0918 486 038

Uhlová 

brúska

LSM-125/1050

1050W

125mm

153€

75€

78€

132€

240€
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VÝHODNÝ 
NÁKUP NA SPLÁTKY

NÁBYTOK a DOPLNKY Stará Turá

Platba možná aj kartou.
Doprava až k Vám domov.

fb: nabytokstaratura 
email: nabytokstaratura@gmail.com

tel. 0905 487 353
Doprava, vynáška, montáž,

zameranie kuchýň a iných 

priestorov. So všetkým vám 

pomôžeme...

Máme pre vás opäť NOVÝCH DODAVATEĽOV

Otvorené PO-PIA od 9:00 do 16:00
Stará Turá , Mýtna ul. č. 10 (za pekárňou)

VEĽA NOVÉHO
EXPO TOVARU

NOVOROČNÝ VÝPREDAJSKLADOVÝCH ZÁSOB
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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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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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••stavba domov••fasády 
domov••bytové jadrá

••zatepľovanie
••stierkovanie••obklady••dlažby••maliarske 

práce••elektroinštalácie••vodoinštalácie
••rekonštrukcia striech••položenie zámkovej 

dlažby••prenájom lešenia. 

Tel . :  09 03 46 7 503

MH-STAVBÁR  S.R.O.
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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

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16
» Sympatická  57r. hľadá pria-
teľa na zoznámenie. Tel.: 0907 
277 466 
» 47 ročný,  ženatý hľadá  ka-
marátku aj staršiu. Tel.: 0907 
328 041 

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

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 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 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, PN zameňte za 
skratku novín, ktorú nájdete 
na zadnej strane vľavo dolu. 
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY
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PROFESIONÁLNY VÝCVIK

PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN A

UBYTOVANIE. 0944 544 577

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)
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Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka

V čase šíriacich sa infekcií a respirač-
ných ochorení je veľmi dôležité vedieť, 
ako správne užívať antibiotiká, ktoré 
sú jedným zo základných nástrojov 
modernej medicíny. Ministerstvo zdra-
votníctva uverejnilo na svojom faceboo-
kovom profile niekoľko dôležitých rád.

Antibiotiká sa využívajú na liečbu 
bakteriálnych infekcií a sú neúčinné 
proti vírusom. Potrebu liečby antibio-
tikami posúdi ošetrujúci lekár - sú vo 
forme tabliet, kapsúl, sirupov, mastí, 
suspenzií, kvapiek do nosa, očí, uší, 
krémov a injekcií.

Ako správne užívať antibiotiká:
- Užívajte ich len vtedy, ak vám ich 
predpísal lekár.
- Užívajte ich tak, ako vám odporučil 
lekár/lekárnik.
- Neskracujte ani nepredlžujte dobu 
liečby antibiotikami.
- Neodkladajte si zvyšné antibiotiká na 
neskôr.
- Nedávajte antibiotiká iným osobám.
- V prípade nejasností sa opýtajte leká-
ra/lekárnika.
- Prečítajte si písomnú informáciu pre 
používateľa antibiotika.
- Dodržiavajte predpísané časové od-

stupy medzi dávkami lieku.
- Ak sa váš zdravotný stav nezlepší ani 
po 4 dňoch užívania antibiotika, kon-
taktujte svojho lekára.
- Nesprávne užívanie antibiotík (príliš 
často, príliš krátko alebo príliš dlho) 
spôsobuje ich neúčinnosť - rezistenciu 
baktérií voči antibiotikám.

Prečo je nebezpečná 
antibiotická rezistencia?
- Môže ohroziť zdravie každého z nás 
- najmä seniorov, malé deti, či onkolo-
gických pacientov.
- Môže skomplikovať niektoré operácie.
- Zvyšuje sa riziko, že čoskoro nebude-
me mať účinné antibiotiká.

Ako správne užívať antibiotiká

» ren
ivabalk pixabay

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 746 988

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO

SLUŽBY

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 746 988
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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

rodinný dom + pozemok

v Horných Otrokovciach

Pre viac info kontaktujte 0948 724 252

Exekútorský úrad Piešťany

D R A Ž BU
vykoná dňa 22.2.2023

obhliadka 1.2.2023

vyvolávacia cena 122.250,- €
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www.palivovedrevopetrik.sk

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.
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Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-
podrobnejšia online príručka 
o triedení odpadov a predchá-
dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-
munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 
po oskenovaní tohto QR kódu 
mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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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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P Á L E N I C A
Adamovské Kochanovce
Zákazníci majú k dispozícii:
• 500l medený kotol
• Možnosť zúčastňovať sa procesu pálenia
• Poradenstvo pri príprave kvasu
• Vodu na riedenie z certifik. zdroja
• Platbu kartou
• V prípade potreby 
  sprostredkovanie dovozu kvasu
• Kvas spracovávame bez kôstok
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Aj po novom roku Vám vieme 

GARANTOVAŤ CENY
uvedené v cenníku.

VOĽNÉ TERMÍNY
do konca sezóny
sa rýchlo míňajú.

OBJEDNÁVKY NA PÁLENIE
PRIJÍMAME: 0903 866 327

info@destila.sk
www.destila.sk

Do nášho kolektívu radi privítame NOVÉHO PÁLENÍKA

Pre samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) a dobrovoľne poiste-
né osoby (DPO) platia od roku 2023 
nové minimálne a maximálne vy-
meriavacie základy pre platenie po-
istného na sociálne poistenie. Odvo-
dy za január bude potrebné uhradiť 
najneskôr do 8. februára 2023.

Minimálne poistné bude pre SZČO 
predstavovať 200,72 eura a maximálne 
poistné bude vo výške 2 810,11 eura. Po-
dobne čaká zmena v platení poistného 
od 1. januára 2023 aj zamestnávateľov 
a zamestnancov, pre ktorých sa mení 
výška maximálneho vymeriavacieho 
základu pre platenie poistného.

Minimálny a maximálny vyme-
riavací základ na sociálne poistenie 
pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 
zvyšuje takto:
- minimálny vymeriavací základ sa 
zvyšuje na 605,50 eura, 
- maximálny vymeriavací základ, sa 
zvyšuje na 8 477 eur. 

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2023 je 
200,72 eura. Maximálne poistné pre 
povinne poistenú SZČO od 1. januára 
2023 je 2 810,11 eura. Minimálne poist-
né pre osobu, ktorá je dobrovoľne pois-
tená dôchodkovo (DPO), nemocensky a 

v nezamestnanosti, bude od 1. januára 
2023 vo výške 212,83 eura.

Informáciu zo Sociálnej poisťov-
ne o novej výške poistného dostanú 
SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu 
januára 2023 listom alebo do e-schrán-
ky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v 
novej výške potom prvý raz zaplatia 
do 8. februára 2023 (za január 2023).

V tejto súvislosti Sociálna pois-
ťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť 
si výšku platby v trvalom bankovom 
príkaze a tiež si skontrolovať správny 
variabilný a špecifický symbol.

Pre zamestnávateľov a zamestnan-
cov bude od roku 2023 platiť nový ma-
ximálny vymeriavací základ pre plate-
nie poistného na sociálne poistenie.

Zdroj informácií: Sociálna poisťovňa

Pozor - zmena výšky 
poistného od 1. januára

» ren
zdroj foto martaposemuckel pixabay
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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
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Hurmi–kaki 

sú plné živín
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Pridaj sa k nám

od 1330,-Eur

od 1260,-Eur

Vodič retraku
vrátane bonusov a príplatkov

Vodič
vysokozdvižného
vozíka vrátane bonusov a príplatkov

+1200,-Eur
nástupný bonus pre skúseného retrakára

kontakt: 0904 742 860
praca@lear.com

Montáž sedačiek
pre svetových

výrobcov automobilov

Staň sa členom nášho tímu
a my zabezpečíme:

Ubytovanie v našich komfortných ubytovaniach

Dopravu do práce

Príspevok do 3. piliera dôchodkového poistenia

Čisté a bezpečné pracovné prostredie
Navyšovanie platu po zaškolení

Tvoríme tím...
Lear Corporation Seating Slovakia s.ro.

Voderady 454, 919 42 Voderady

S nami je

každá jazda lepšia

Operátor výroby od 1100,-Eur
vrátane bonusov a príplatkov

3
9
-0
0
0
1

Mandle považujeme za orechy, avšak 
ide o semeno mandľovníka, ktoré je 
ukryté v tvrdom jadre (kôstke). Man-
dľovníky pochádzajú z oblasti centrál-
nej a juhozápadnej Ázie. Kultivovali 
ich už v staroveku, kedy sa postupne 
rozšírili do krajín okolo stredozemného 
mora. 

Konzumáciou mandlí si môžeme 
zabezpečiť prísun viacerých dôležitých 
živín – vitamín A, E, B, vápnik, horčík, 
fosfor, meď, zinok, draslík, mangán, že-
lezo, selén a sodík.

Účinky na zdravie - „Mandle prospe-
jú napríklad nášmu mozgu a nervovému 
systému, pretože obsahujú riboflavín (vi-
tamín B2) a L- karnitín, ktoré podporujú 
zvýšenie aktivity mozgu, tvorbu nových 
nervových dráh a tým znižujú riziko 
vzniku Alzheimerovej choroby“, hovorí 
odborníčka na zdravú výživu z Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva Bra-
tislava a tiež dodáva, že pre obsah fosforu 
a vápnika sú mandle výborné pre zdravie 
našich kostí a chránia nás pred rizikom 
vzniku osteoporózy. Ak ich zaradíme 
pravidelne do nášho jedálnička, pomôžu 
nám zvýšiť úroveň lipoproteínov s vyso-
kou hustotou (HDL) - takzvaný „dobrý 
cholesterol“ - a zároveň znížiť hladinu 
lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL), 
takzvaný „zlý cholesterol“. Vitamín E pô-
sobí ako silný antioxidant a chráni nielen 
našu imunitu, ale znižuje riziko ochorení 
a v kombinácii s flavonoidmi tvorí ochra-

nu proti poškodeniu cievnej steny. Vďaka 
prítomnosti dvoch veľmi dôležitých mast-
ných kyselín – linolovej a linolénovej po-
máhajú mandle pri znižovaní zápalových 
procesov. Mandle majú blahodarný vplyv 
aj na našu pokožku, preto sa ich výťažky 
často pridávajú do kozmetiky a využíva 
sa ich hydratačný účinok. „Ak potrebuje-
me znížiť svoju hmotnosť, tiež nám vedia 
byť nápomocné, keďže spôsobujú pocit 
sýtosti a bránia tak prejedaniu sa. Pri-
bližne 4-5 mandlí denne nám zabezpečí 
dostatok vlákniny, ktorá je výborná v pre-
vencii zápchy“, hovorí Mgr.Blažová. Naj-
viac nutričných zložiek podľa odborníčky 
prijmeme ak ich budeme konzumovať 
celé spolu s hnedou šupkou. Na priamu 
konzumáciu využívame takzvané sladké 
druhy mandlí. Z horkých druhov man-
dlí sa vyrába mandľový olej, vhodný na 
ochutenie rôznych pokrmov. Inak sú hor-
ké mandle nepoužiteľné kvôli obsahu ky-
seliny kyanovodíkovej, ktorá je však pri 
procese výroby oleja odstránená.

Zdroj informácií: Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Zaraďte do jedálnička mandle

» ren
zdroj foto Turenza pixabay

Spojené kráľovstvo patrí k popred-
ným konzumentom čaju, pričom 
najobľúbenejším čajom na brit-
ských ostrovoch je klasický čierny 
čaj podávaný s mliekom. Známou 
tradíciou v Anglicku je pitie popo-
ludňajšieho čaju či „Čaju o piatej“.

Keďže večera sa v Anglicku podá-
vala až neskoro večer, vo vyšších vrs-
tvách sa v minulosti udomácnil zvyk 
pitia čaju o piatej. Podávali sa k nemu 
sendviče plnené najčastejšie uhorkou 
či lososom. Chýbať nesmelo ani drobné 
sladké čajové pečivo. Aj dnes je táto tra-
dícia v Británii zaužívaná a obľúbená. 
Ak sa aj vy rozhodnete pripraviť si čaj 
o piatej, vychutnajte si ho spolu s chut-
ným čajovým pečivom - prinášame 
vám naň dva recepty.

Mandľové sušienky
Suroviny: 200 g hladkej múky, 100 

g mletých mandlí, 200 g masla, 100 g 
práškového cukru, 2 žĺtka, 1 KL citróno-
vej kôry, 1 hrsť celých mandlí, práškový 
cukor na obaľovanie

Postup: Z múky, mandlí, masla, cuk-
ru, žĺtok a citrónovej kôry vypracujeme 
cesto. Zabalíme ho do potravinárskej 
fólie a uložíme na hodinu do chladnič-
ky. Potom cesto na kuchynskej doske 
rozvaľkáme na hrúbku asi 2 mm a vy-
krajujeme z neho kolieska prípadne iné 
tvary. Uložíme ich na plech vystlaný 

papierom na pečenie a do stredu kaž-
dého vtlačíme mandľu. Pečieme v rúre 
vyhriatej na 180°C asi 8 minút. Po upe-
čení obalíme v práškovom cukre.

Maslové sušienky
Suroviny: 300 g hladkej múky, 200 g 

masla, 100 g práškového cukru, 1 vajce, 
1,5 KL vanilkového extraktu

Postup: V mise zmiešame cukor a 
múku. Vajce rozšľaháme a spolu so 
zmäknutým maslom a vanilkovým 
extraktom pridáme k suchej zmesi. 
Vymiešame hladké cesto, ktorým napl-
níme vrecko na zdobenie. Plech vyste-
lieme papierom na pečenie a pomocou 
vrecka naň striekame venčeky, prípad-
ne krúžky. Pečieme v rúre vyhriatej na 
200°C asi 9 minút.

Čaj o piatej a čajové pečivo

» ren
zdroj foto mccartyv pixabay
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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
6,50 EUR/hod. (príplatky: noc, víkend,

štátny sviatok) 
Žiadosti posielajte na adresu:

zuzana.cibulkova@diandtrade.sk
Bližšie informácie: 

Zuzana Cibulková   0918 467 469

KONTAKT A INFO: 033/5959886 alebo 0918954382 alebo  dual@zf.com
ZF Slovakia, a. s. Strojárenská 2, 917 02  Trnava

POZNÁTE ALEBO MÁTE DOMA ŽIAKA 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY?  
PREČÍTAJTE SI TÚTO PONUKU! 

školy automobilovej v Trnave 
Duálne vzdelávanie  ZF Slovakia a Strednej odbornej 

ZF Slovakia v Trnave spolupracuje na duálnom vzdelávaní výhradne so Strednou odbornou školou automobilovou v 

Trnave. Prihláška do duálneho vzdelávania sa podáva zvlášť a treba ju do ZF poslať najneskôr v termíne, kedy sa 

podávajú aj prihlášky na stredné školy. 

 

Deviataci môžu už dnes urobiť prvý krok k budúcej kariére v ZF Slovakia v odboroch: 

MECHANIK NASTAVOVAČ   (štvorročný odbor s maturitou) 

alebo 

MECHANIK MECHATRONIK   (štvorročný odbor s maturitou) 

 
 
 
 

Duálne vzdelávanie v ZF Slovakia ponúka: 

- Prak�cké vyučovanie s najmodernejšími technológiami. 

- Podnikové š�pendium od 100 do 250 € vyplácané mesačne. 

- Bezplatné stravovanie počas praxe priamo u zamestnávateľa aj v škole. 

- Bezplatné poskytnu�e pracovného oblečenia a obuvi. 

 

Bonusy Strednej odobrnej školy automobilovej: 

- Vodičský preukaz skupiny B zdarma, teória aj jazdy počas vyučovania. 

- Moderné učebne teore�ckého aj prak�ckého vyučovania. 

- Bohatý mimoškolský život. 

 

Čo  čaká dualistu po skončení štúdia? 

- Práca v stabilnej spoločnos�. 
- Možnosť ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu.

- Bohatý sociálny program. 
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Lindner Mobilier s.r.o.

Družstevná 7

922 42 Madunice

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 
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• Samostatne pracujúceho stolára
• Stolára  • Lakýrnika
• Obsluhu CNC stroja

Ľudí, ktorí majú záujem

pracovať pri výrobe nábytku

- 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 -

NÁSTUP

IHNEĎ
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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Piešťanoch

Mzda od 4,69 €/hod. brutto

0948 116 981    corado@corado.sk
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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
• 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 + 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 5,10 €
• 13. plat a každoročné prehodnotenie mzdy
• FFTSK Benefity 150€
• Mikulášske poukážky, narodeninové
poukážky pri životnom jubileu 

• vernostný bonus
• odmena za odporúčanie zamestnanca 400 €
• nástupný bonus pre odporučeného 
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

Horská záchranná služba (HZS) ape-
luje na turistov: pri príprave na túru 
je nevyhnutné mať predstavu o type 
terénu a tomu prispôsobiť výstroj a 
výzbroj.

Pre nedostatok prírodného snehu 
sa skialpinisti sústreďujú na zjazdovky a 
zvýšil sa aj počet peších turistov. Horská 
záchranná služba odporúča sa na pohyb 
v horách pripraviť vopred a mať predsta-
vu o teréne.

„Pri príprave na túru je rozhodujú-
ce mať predstavu o teréne, ktorý nás na 
nami zvolenej trase čaká. Opakujúcim 
sa problémom uplynulých dní bol zľa-
dovatený terén a nesprávny výstroj či 
výzbroj. Retiazkové mačky sú určené 
na ľahšiu turistiku, stúpacie železá sú 
robustnejšie a odolnejšie, disponujú 
prednými hrotmi,“ vysvetlil riaditeľ HZS 
Marek Biskupič. 

Retiazkové mačky - sú vhodné na 
ľahšiu turistiku, keď je chodník relatív-
ne upravený a jeho sklon nie je veľký. 
Sú jednoduché na použitie a tiež na po-
hyb. Na rozdiel od turistických mačiek 
nemajú predné hroty, sú ľahšie, jedno-
ducho sa pripevnia o topánku. Pre väč-
šiu bezpečnosť je vhodné kombinovať 
ich použitie s turistickými paličkami. 
Vhodnými lokalitami pre ich použitie sú 
doliny, ako napríklad turistika na Žiar-
sku chatu v Západných Tatrách, alebo 
na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, a 
teda všeobecne terén s menším sklonom 

(turistické chodníky). Retiazkové mačky 
je vhodné kombinovať s turistickými 
paličkami. „Pri nosení retiazkových 
mačiek treba pamätať na to, že sneh sa 
môže rýchlo nalepiť na kovové časti kon-
štrukcie a tým pádom mačky strácajú 
funkciu. Tiež by sa mohli pomerne ľahko 
poškodiť v teréne, kde je mnoho skál,“ 
zdôrazňuje riaditeľ HZS Marek Biskupič.

Stúpacie železá (mačky) - sú robust-
nejšie, odolnejšie a disponujú prednými 
hrotmi. Sú vhodné do viac exponova-
ného terénu. V takomto type terénu je 
už ťažšie odhadnúť, na aké podmienky 
natrafíme, a preto potrebujeme byť pri-
pravení na ich rôznorodosť. Lokalitami, 
kde sa nám môžu zísť mačky môžu byť 
hrebene, napríklad hrebeň Malej Fatry 
či hrebeň Nízkych Tatier, okolie Ďum-
biera, Baranec v Západných Tatrách či 
Zbojnícka chata, Téryho chata alebo 
Predné Solisko vo Vysokých Tatrách. 
„Treba mať na pamäti, že samotné mač-
ky v exponovanejčích terénoch nestačia 
a je potrebné mať v ruke aj cepín,“ pove-
dal riaditeľ HZS Marek Biskupič. Rozdiel 
oproti retiazkovým mačkám je aj v type 
chôdze - pri chôdzi v mačkách je potreb-
né nohy zdvíhať kúsok vyššie, aby člo-
vek nezakopol o predné hroty a zároveň 
je potrebné chodiť naširšie, keďže hroty 
mačiek sú oproti retiazkovým mačkám 
výrazne väčšie a agresívnejšie a hrozí ri-
ziko zakopnutia o nohavice a tým možný 
vznik pádu. 

Nepodceňujte prípravu na túru

» ren
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OPERÁTOR
VÝROBY

PONÚKAME TI ZAUJÍMAVÚ
PRÁCU V MLADOM

A DYNAMICKOM KOLEKTÍVE
 V SLOVENSKEJ RODINNEJ FIRME

V POVAŽANOCH.

Dvojzmenná prevádzka
Čistá a vykurovaná výroba

Možnosť 13. a 14. platu
Stravné lístky v hodnote 5,10 Eur bez

doplatku zamestnanca.

Základná mzda: 950 Eur brutto
+ odmeny vo forme variabilnej zložky

 

0905 133 842
 refima@refima.eu

REFIMA s.r.o., Vieska 440, 916 26 Považany
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Školský rok sa pomaly prehupuje 
do svojej druhej polovice. Ak máte 
doma školáka, asi ho teraz vidíte 
najmä zahĺbeného do učenia sa na 
polročné písomky a preskúšavanie. 

Aj v sýrskom hlavnom meste Da-
mask sa žiaci v týchto dňoch sústre-
ďujú na štúdium. Nie je to pre nich po-
vinnosť, ale výsada. Ich škola Al-Riaya 
síce jestvuje už takmer sto rokov, no 
nechýbalo veľa, a nemali by sa kde 
vzdelávať.

Pred šestnástimi rokmi sa škola 
presťahovala na nové miesto na pred-
mestí Damasku, aby mala priestor pre 
vyše dve tisícky žiakov. Len o päť rokov 
nato vypukla v Sýrii občianska vojna. 
„Mysleli sme si, že vojna potrvá krát-
ko,“ spomína sestra Mona Aldhem, bý-
valá riaditeľka školy. „Každý deň sme 
konfrontovaní s bolesťou utrpenia: 
bombardovanie, únosy, vysídľovanie, 
číhajúca smrť...“ 

Vojnové roky prežívala sestra 
Mona so stiahnutým žalúdkom. Tento 
strach bol o to väčší, že boje sa čoskoro 
rozšírili aj do štvrte, kde sa nachádzala 
škola. Rehoľníčky preto školu presťa-
hovali do bezpečnejšej oblasti. 

„Zo dňa na deň sme museli opustiť 
našu krásnu, veľkú, nedávno posta-
venú budovu, a všetko v nej nechať,“ 
smúti sestra Jihanne Attalah, aktuál-
na riaditeľka. Na provizórnom mieste 
škola fungovala s polovičným počtom 

žiakov v stiesnených podmienkach. 
Pôvodná školská budova bola čoskoro 
vyplienená.

Sestry však neprišli len o svoju 
školu, ale aj o milovaných ľudí. „Stra-
tili sme jednu mladú učiteľku a žiačku, 
nehovoriac o množstve zranených,“ 
zdôrazňuje sestra Jihanne. Dodáva: 
„Uprostred všetkej tejto temnoty nás 
vždy viedla nádej, ktorá nám pomáha-
la pozdvihnúť oči, prekonať túžbu po 
pomste a premieňať sa.“

Po ukončení bojov v Damasku sa 
rehoľníčky vrátili, aby opäť postavili a 
otvorili svoju školu. Len vďaka pomoci 
od dobrodincov zo zahraničia, ako aj 
cez nadáciu ACN, sa im podarilo ško-
lu zrekonštruovať, zariadiť, a prijať do 
vzdelávacieho procesu aj deti zo schu-
dobnených rodín. Bez tejto podpory by 
väčšina mladých ostala bez akéhokoľ-
vek vzdelania a nádeje vo svoju budúc-
nosť.

Keď je vzdelanie vzácnym privilégiom

» ACN
zdroj foto ACN
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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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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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Mzdové podmienky (bruo): od 1250 EUR/mesiac - mzda 
v závislosti od skúsenosti uchádzača

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- samostatná montáž elektroplát a elektrických rozvod-
ných skríň rôznych  pov a veľkostí

- práca na podskupinách, a ich integrácia do väčších 
celkov

- zodpovednosť za kvalitné zapojenie hore uvedených 
zariadení podľa dokumentácie

- spájkovanie s mikropájkou a krimpovanie

Požiadavky na zamestnanca

- stredoškolské a vyššie vzdelanie v odbore elektrotech-
nické

- vodičský preukaz sk. B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- minimálne 3-ročná prax s elektromontážou
- čítanie elektroplánov
- podmienkou je oprávnenie na odbornú spôsobilosť §22 

v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.
- precíznosť a zodpovednosť
- práca v tíme
- ochota zúčastniť sa občasných služobných ciest
- znalosť anglického jazyka výhodou (Mierne pokročilý 

(B1))

MONTÁŽNY ELEKTRIKÁR
SENIOR (nástupný bonus 400€)

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE:

Kontakt:  jobs.sk@manz.com

Miesto práce: Nové Mesto nad 
Váhom
Termín nástupu: dohodou
Druh prac. pomeru: plný úväzok

Zamestnanecké výhody, benefi�

- práca v stabilnej zahraničnej 
spoločnosti
- možnosť profesionálneho rastu
- možnosť práce v oblasti hi-tech
- možnosť oboznámiť sa s 
najnovšími technológiami, ktoré 
len teraz prichádzajú na trh
- perspektívne zamestnanie v 
mladom dynamickom kolektíve
- príjemné pracovné prostredie- 
čisté, tiché, nie sme pásová 
výroba
- 13-  plat
- 7,5 hodinový pracovný čas
- jazykové a iné vzdelávanie
- pravidelné udržiavanie a 
rozširovanie kvalifikácie
- firemné akcie
- možnosť cestovania
- ostatné benefi  (príspevky zo 
sociálneho fondu, stravovanie 
priamo v spoločnosti, team 
buildingy…)

Mzdové podmienky (bruo): od 1150 EUR/mesiac - mzda 
v závislosti od skúsenosti uchádzača

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- montáž jednoúčelových priemyselných zariadení podľa 
technickej dokumentácie

- zodpovednosť za prevedenie práce podľa platnej 
pracovnej inštrukcie, dodržiavanie výrobných procesov

Požiadavky na zamestnanca

- stredoškolské a vyššie vzdelanie v odbore technické - 
strojárstvo

- vodičský preukaz sk. B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- 3 roky prax s montážou podľa výkresovej dokumentácie
- manuálna zručnosť, predstavivosť a logické myslenie
- čítanie výkresovej dokumentácie a kusovníkov - 

pneumatický plán
- schopnosť učiť sa a prispôsobiť sa novým technolog-

ickým postupom
- práca v tíme
- znalosť anglického jazyka výhodou (Mierne pokročilý 

(B1))

MONTÁŽNY MECHANIK
SENIOR (nástupný bonus 400€)

Manz Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou koncernu Manz AG. V Novom Meste nad Váhom sa 

venuje výrobe a konštrukcii strojov, zariadení a automatizovaných liniek v oblasti Li-ion batériové-

ho priemyslu, LCD technológií, spotrebnej elektroniky, solárnych technológií, automotive priemyslu, 

robotiky a automatizácie. Spoločnosť je držiteľom ocenenia Slovensko-nemeckej obchodnej a 

priemyselnej komory za ochranu klímy v roku 2021.

23. januára 2006     
bol slovenský štátny smútok, ktorý ofici-
álne začal o 12:00 h a skončil 24. januára 
2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, 
ktorá sa stala 19. januára 2006.

Výročia a udalosti
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Nepodceňte 
prípravu na túru
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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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lepsiapraca@nissenscoolingsolutions.com

Globálny líder v dodávkach
najmodernejších chladiacich
riešení Nissens Cooling
Solutions v Čachticiach hľadá
práve Vás!

Práca je vhodná pre mužov aj
ženy a vykonáva sa v
trojzmennej prevádzke.

Neváhajte už ani chvíľku. Staňte sa
súčasťou nášho tímu a pracujme spolu.

Mzda 2 000 - 2 500 EUR/mesiac vrátane
variabilnej zložky mzdy a ďaľšie príplatky

nad rámec Zákonníka práce

Mzda 1 100 - 1 300 EUR/mesiac vrátane
variabilnej zložky mzdy a ďalšie príplatky nad

rámec Zákonníka práce

Mzda 1 200 - 1 350 EUR/mesiac vrátane
variabilnej zložky mzdy a ďalšie príplatky nad

rámec Zákonníka práce.

Zaujímajú Vás produkty
zelenej energie? Chcete
pracovať na dobu
neurčitú? Chcete
nástupný bonus až do
výšky 800 €? Áno? Tak
ste ten, ktorého
hľadáme!
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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
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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.


