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PRE TRNAVU A OKOLIEPRE TRNAVU A OKOLIE

OPATROVATEĽKYOPATROVATEĽKY
Zverte vášho seniora organizácii,

ktorej môžete dôverovať.
Staráme sa s láskou. 

Trnavská arcidiecézna charita,
0948 362 875, chsvr@charita�.sk
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Novoročné príhovory majú jeden veľ-
ký nedostatok. Všetci vedia, že musia 
byť, mnohé sú plné neúprimných, no 
vzletných fráz a každý cíti potrebu 
niečím takým sa prezentovať.

Nuž, šéfredaktori spravidla patria 
do skupiny tých, ktorí „musia“. A keď už 
musím (lebo sa to bez irónie patrí), tak to 
naozaj skúsim inak.

Predposledný deň minulého roka 
som bol v miestnych potravinách. Pozná 
ich väčšina z vás, také tie „dedinské“, čo 
v nich nájdete okrem potravín aj metlu či 
dobrotky pre psa. Alebo baterky a handry 
na dlážku. Taký posledný nákup – sen-
dvič, šunka, syr, šalát, zelenina na ob-
lohu. Pani predavačke, ktorá mi rezala 
šunku, som na záver poprial zdravie v 
ďalšom roku. A pani pokladníčke, keď mi 
podávala bloček, zas pokoj, radosť. Obe 
sa na mňa pozreli s pohľadom, plným 
vďačnosti.

Pritom by sme mali byť vlastne my 
všetci vďační im. Predavačkám, čo denne 
slúžia dvanástky v infekčne rizikovom 
prostredí. Matkám, manželkám, dcéram. 
Plným už dva roky strachu z toho, či to 
neprinesú domov, blízkym.

Zabúdame na to, že stále je komu a za 
čo ďakovať, zaželať dobro, vyznať úctu. 

Topíme sa v nadávkach na tých, ktorých 
svet je svetom nadávok a morálnych 
oplzlostí. Nechajme im ten ich svet, oni 
sa v ňom zničia sami. A keď nie, tak sa 
určite dobijú aspoň ako boxeri v ringu. 
Navzájom, aj s podpásovkami.

My ešte stále máme dôvod žiť, teda, 
aspoň sa snažiť žiť, vo svetle dobra, nie v 
tme zla.

Netreba na to veľa, pohľad z utrá-
pených očí do utrápených očí je zázrak, 
trápenie mení na úsmev. Skúste. Uvidíte! 
Dobré slovo rozžiari vaše okolia tak isto 
ako jarné slnko ráno.

Epiktétos bol grécky filozof. Z jeho 
učenia zaznieva posolstvo, že človek sa 
má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí 
a otázok, ktoré nie sú v jeho moci riešiť a 
meniť. Niekto si povie, to je porazenectvo. 
Nie, to je iba rozum. Takže ak o niečo na 
prahu roka 2022 prosím, tak 
prosím – usmievajte sa na 
ľudí, ďakujte im, dodávajte 
im energiu dobra!

A všetko dobré vám v 
roku 2022 za všetkých 
kolegov, za celé vy-
davateľstvo praje

Skúsim to inak

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

NA OBKLADY A DLAŽBY
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REKONŠTRUKCIE
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role�,

sklá, tesnenia, parape�, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,

garážové brány, parke�, plo�, podlahy a iné.

0948 144 844
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

449 € 499 €

699 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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• rekonštrukcie bytov, RD, priemyselných budov
• rekonštrukcie kúpeľní a bytových jadier
• maliarske a murárske práce
• sadrokartón a zatepľovanie
• voda, plyn, kúrenie
• elektroinštalácie
• obklady, dlažby, zámková dlažba
• murované ploty - drevené altánky
• plávajúce, vinylové podlahy, parkety

• fasádne presklenia a hliníkové konštrukcie
• garážové brány

  (vonkajšie a interiérové žalúzie, pergoly, rolety, markízy)

COMPLET-MONT, s.r.o.
REALIZUJE VŠETKY PRÁCE NA KOMPLET

0917 304 721 | 0910 728 870
completmont@gmail.com

L. v. Beethovena 29, Trnava (NC Cassalle)
Otváracie hodiny: od 9:00 do 16:00, pon - pia

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

TIENIACA TECHNIKA
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WHITE ROMANCE
www.whiteromance.sk

0911 877 888
Bratislavská 130A, Piešťany, info@whiteromance.sk

Fb: White Romance - Svadobný salón Piešťany | Instragram - whiteromance.sk

0911 877 888
Bratislavská 130A, Piešťany, info@whiteromance.sk

Fb: White Romance - Svadobný salón Piešťany | Instragram - whiteromance.sk

svadobný salón Piešťany

Svadobné šaty už od 190€,
spoločenské šaty od 69€.
VÝPREDAJ do 15.2.2022
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Ďakujeme všetkým členom
a zákazníkom za priazeň počas
uplynulého roka a prajeme,
aby rok 2022 bol ešte lepší.
Nech je plný príjemných prekvapení,
dôvodov na radosť a prinesie
Vám všetko, čo od neho očakávate.
Vaša COOP Jednota Trnava, sd.
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Prenájom nebytového
priestoru – verejná

obchodná súťaž
Obecné zastupiteľstvo Obce Opoj schválilo        
na rokovaní 28. septembra 2021 uznesením              
č. 104/2021 zámer prenajať formou verejnej 
obchodnej súťaže  časť nebytového priestoru 
(150 m2) v  obci Opoj na adrese Opoj č. 9. 
Podmienky súťaže si záujemcovia môžu 
vyzdvihnúť od 03. januára 2021 do 20. januára 
(vrátane) počas úradných hodín na Obecnom 
úrade. Podmienky súťaže sú zverejnené               
aj na webovom sídle obce Opoj www.opoj.sk       
a na úradnej tabule obce.
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Ždycky, na začátku roka, sa dzecúrence, keré už 
sfúkly šest svíček na torte, tešá na zápys do školy. Ja 
som si v temto čase spomenula na veselú príhodu, 
kerá je stará 40 rokov. V tem roku vyhorel obchodný 
dom Jednota, vtedy najvačí obchod v  Trnave. Mój 
sused, kamarát, vyvážal z neho tovar na smecisko. 
Znyčený aj neznyčený, horší aj lepší, šecko spolu. Jak 
to vysypal z korby, zamesnanec smeciska to hnet pá-
lil. 

Kamarát zbadal na kope školskú aktovku, spo-
menul si na syna, budúceho prváka, schmatol hu, 
aby nezhorela, poucíral ot sadzí a ziscil, že jej nyšt 
nechýba. Len do nej napratat knyžky a je prichysta-
ná do školy. Domov hu donésol a hovorý žene, toto 
sa vyváža na smecisko. Malý pretškolák sa aktov-
ke z odrazkáma velice tešil. Ket nastal den zápisu, 
mama seba aj syna vyoblýkala a  išlo sa do školy. 
Tam sa súdružka učitelka pýtala Miška, či už má 
aktovku. 

On jedným dychom vyhrkol, áno mám z odraz-
káma, ze smeciska. Učitelka sa najprv začuduva-
la, ale ket jej to Miškova mama, celá červená a za-
hambená, vysvetlila, tak sa na tem společne smály 
a  smály zme sa aj my dve s  kama-
rátku. Miško, aj ket mal tašku ze 
smeciska, vyštuduval, založil si 
firmu a  prosperuje. Oženyl sa, 
postavyl dom a má dve šikovné 
dzeci. 

Ze svoju dcéru boly jeden celý 
rok dokonca tváre reklamy v telke 
aj na plagátoch po celej republike. 
Neskaj ze smýchom spo-
mýna na svoju prvú ak-
tovku.

Aktovka

» bapka Blašková

Rozprávať sa 
sám so sebou nahlas
si náš človek zvykol
a nie je to diagnóza, 
odkedy je politikom.

Vývoj v priamom zábere
Pred sto rokmi dedo

podľahol tubere
a vnuk dnes celý deň

fičí na youtubere.
.

Z rádia Jerevan
Či bolo skôr vajce a či sliepka,
nepýtajte sa svojich predkov,

lebo tí si pamätajú, 
že skôr bolo všetko.

Morové rany
Nákaza z Afriky 
málokoho minie,
dostanú ju všetci
aj ľudia, aj svine.

Jedináčik
Protekcie v nemocnici
na tom padajú aj stoja,
že sestier je tam plno,

no ani jedna nie je moja.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200 €.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Od nového roka na Slovensku zálo-
hujeme plastové fľaše a plechovky od 
nápojov. Novinka sa vzťahuje na obaly 
označené symbolom Z. Ostatné plasto-
vé fľaše a plechovky je potrebné vyho-
diť do nádoby na triedený zber tak, ako 
sme to robili doteraz.

Pri nákupe nápojov zaplatíme za obaly 15 
centov. Peniaze nám obchodníci vrátia pri 
ich odovzdaní späť do predajne. Je pritom 
nutné si na plastových fľašiach a plechov-
kách všímať symbol Z, pretože len nápojové 
obaly s takýmto označením sa zálohujú a po 
vrátení na odberné miesto za ne dostanete 
peniaze. „Zálohované nápojové obaly ne-
budú na pultoch predajní hneď od 1.1.2022. 
Budú prichádzať na trh postupne. Preto bude 
dostatok času v prechodnom období sa so 
systémom oboznámiť,“ uviedla pre Trnav-
sko Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie 
vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového 
systému. „Spotrebitelia by si nemali hroma-
diť staré nezálohované obaly, ktoré nemajú 

označenie Z, tie patria do triedeného zberu, 
žltých kontajnerov tak ako doteraz, nenosia 
sa naspäť do obchodu,“ dodala.

Ktoré obaly sa zálohujú?
Zálohovať sa budú všetky jednorazové 

plastové fľaše a plechovky od nápojov s ob-
jemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálo-
hovanej fľaši či plechovke bude symbol Z v 
recyklačných šípkach a text ZÁLOHOVANÉ. 
„Nápoje legislatíva definuje ako kvapalné 
požívatiny, ktoré obsahujú viac ako 80 per-
cent vody a sú schopné uspokojiť fyziologic-

kú potrebu vody, delia sa na alkoholické a 
nealkoholické,“ uvádza sa na webovej strán-
ke slovenskozalohuje.sk. „Zálohovať sa teda 
budú jednorazové plastové fľaše a plechovky 
nápojov ako sú minerálne vody, sladené ná-
poje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické 

nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické ná-
poje,“ píše sa ďalej na webe. Nezálohujú sa 
obaly z mlieka, z nápojov s obsahom mlieka, 
zo sirupov a alkoholických nápojov s obsa-
hom alkoholu viac ako 15 percent.

Kam s obalmi?
„Zálohované obaly môžete vrátiť na kto-

romkoľvek označenom odbernom mieste, 
bez ohľadu na to kde ste zálohovaný nápoj 
kúpili - podobne, ako keď v súčasnosti vra-
ciate sklenené fľaše. Obchody odoberajú 
zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej 
predajni pomocou ručného skenera naprí-
klad pri pokladni. Obaly je potrebné vrátiť 
bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s 
vrchnákom,“ radia na slovenskozalohuje.sk.

Kde hľadať odberné miesta?
„Zoznam odberných miest, ktoré sú po-

vinne zapojené do zálohovania je kompletný, 

sú to všetky predajne väčšie ako 300m2,“ pri-
blížila Lucia Morvai a doplnila: „aj v týchto 
dňoch sa priebežne zoznam dopĺňa o pribú-
dajúce dobrovoľné odberné miesta, čo bude 
prebiehať kontinuálne aj v priebehu januára 
kedy očakávame ďalšie prírastky, preto bude 
mapka odberných miest zverejnená na strán-
ke www.slovenskozalohuje.sk začiatkom 
februára a priebežne sa bude aktualizovať. 
Ak so spustením zálohovania nemajú spotre-
bitelia odberné miesto priamo vo svojej obci, 
odberná sieť sa bude postupne rozrastať,“ 
objasnila Lucia Morvai.

Ako si uplatniť zálohu?
Po vrátení obalu na odberné miesto vám 

Zálohomat alebo predavačka vydá potvr-
denku s výškou zálohov za obaly, ktoré ste 
vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni 
v  predajni.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

 Na obaloch si všímajte symbol Z

Začalo sa zálohovanie 
PET fliaš a plechoviek

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
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Odberné miesta budú označené pri vstupe do predajne napríklad takýmto logom.

Náš tip
Dbajte na to, aby na zálohovaných 
obaloch ostal čitateľný čiarový kód.
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VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 30 €/Auto
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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a výkup orechových kmeňov
od dĺžky 1,8 m+

POREZ GUĽATINY

0948 052 566 | 0905 339 587
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hydinárska farma topoLnicahydinárska farma topoLnica
(pri galante)(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

krmivo pre nosnicekrmivo pre nosnice
rastová a znáškovárastová a znášková

Ponúka na predaj:Ponúka na predaj:

ROZVOZROZVOZ

ZabezpečímeZabezpečíme

•8-15 týždňové 
  Nosnice
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

Zámer prenechať majetok
do nájmu formou

priameho nájmu č. 1/2022
033/599 1898, www.sose-trnava.edupage.sk

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje
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Od nového roka na Slovensku zálo-
hujeme plastové fľaše a plechovky od 
nápojov. Novinka sa vzťahuje na obaly 
označené symbolom Z. Ostatné plasto-
vé fľaše a plechovky je potrebné vyho-
diť do nádoby na triedený zber tak, ako 
sme to robili doteraz.

Pri nákupe nápojov zaplatíme za obaly 15 
centov. Peniaze nám obchodníci vrátia pri 
ich odovzdaní späť do predajne. Je pritom 
nutné si na plastových fľašiach a plechov-
kách všímať symbol Z, pretože len nápojové 
obaly s takýmto označením sa zálohujú a po 
vrátení na odberné miesto za ne dostanete 
peniaze. „Zálohované nápojové obaly ne-
budú na pultoch predajní hneď od 1.1.2022. 
Budú prichádzať na trh postupne. Preto bude 
dostatok času v prechodnom období sa so 
systémom oboznámiť,“ uviedla pre Trnav-
sko Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie 
vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového 
systému. „Spotrebitelia by si nemali hroma-
diť staré nezálohované obaly, ktoré nemajú 

označenie Z, tie patria do triedeného zberu, 
žltých kontajnerov tak ako doteraz, nenosia 
sa naspäť do obchodu,“ dodala.

Ktoré obaly sa zálohujú?
Zálohovať sa budú všetky jednorazové 

plastové fľaše a plechovky od nápojov s ob-
jemom 0,1 l až 3 l vrátane. Na každej zálo-
hovanej fľaši či plechovke bude symbol Z v 
recyklačných šípkach a text ZÁLOHOVANÉ. 
„Nápoje legislatíva definuje ako kvapalné 
požívatiny, ktoré obsahujú viac ako 80 per-
cent vody a sú schopné uspokojiť fyziologic-

kú potrebu vody, delia sa na alkoholické a 
nealkoholické,“ uvádza sa na webovej strán-
ke slovenskozalohuje.sk. „Zálohovať sa teda 
budú jednorazové plastové fľaše a plechovky 
nápojov ako sú minerálne vody, sladené ná-
poje, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické 

nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické ná-
poje,“ píše sa ďalej na webe. Nezálohujú sa 
obaly z mlieka, z nápojov s obsahom mlieka, 
zo sirupov a alkoholických nápojov s obsa-
hom alkoholu viac ako 15 percent.

Kam s obalmi?
„Zálohované obaly môžete vrátiť na kto-

romkoľvek označenom odbernom mieste, 
bez ohľadu na to kde ste zálohovaný nápoj 
kúpili - podobne, ako keď v súčasnosti vra-
ciate sklenené fľaše. Obchody odoberajú 
zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej 
predajni pomocou ručného skenera naprí-
klad pri pokladni. Obaly je potrebné vrátiť 
bez zostatkovej tekutiny, nestlačené, spolu s 
vrchnákom,“ radia na slovenskozalohuje.sk.

Kde hľadať odberné miesta?
„Zoznam odberných miest, ktoré sú po-

vinne zapojené do zálohovania je kompletný, 

sú to všetky predajne väčšie ako 300m2,“ pri-
blížila Lucia Morvai a doplnila: „aj v týchto 
dňoch sa priebežne zoznam dopĺňa o pribú-
dajúce dobrovoľné odberné miesta, čo bude 
prebiehať kontinuálne aj v priebehu januára 
kedy očakávame ďalšie prírastky, preto bude 
mapka odberných miest zverejnená na strán-
ke www.slovenskozalohuje.sk začiatkom 
februára a priebežne sa bude aktualizovať. 
Ak so spustením zálohovania nemajú spotre-
bitelia odberné miesto priamo vo svojej obci, 
odberná sieť sa bude postupne rozrastať,“ 
objasnila Lucia Morvai.

Ako si uplatniť zálohu?
Po vrátení obalu na odberné miesto vám 

Zálohomat alebo predavačka vydá potvr-
denku s výškou zálohov za obaly, ktoré ste 
vrátili, tú si následne uplatníte na pokladni 
v  predajni.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

 Na obaloch si všímajte symbol Z

Začalo sa zálohovanie 
PET fliaš a plechoviek

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
2

Odberné miesta budú označené pri vstupe do predajne napríklad takýmto logom.

Náš tip
Dbajte na to, aby na zálohovaných 
obaloch ostal čitateľný čiarový kód.

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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Hľadáme
KRAJČÍRKY
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0948 081 090
výkon práce v Trnave

www.regionpress.sk
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
w

w.markbal.sk

ve
ľko

ob
chod obalových materiálov a papiera

RUKAVICE
jednorázové

vinyl, latex, nitril
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

Oznámenie o zámere
prenajať majetok

Trnavského samosprávneho
kraja, ktorý je v správe

Knižnice Juraja
Fándlyho v Trnave

– 2 skladové priestory.
Podrobné informácie sú zverejnené

na www.kniznicatrnava.sk.
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HĽADÁME

STROJNÍKA/ČKU 
a UPRATOVAČKU/ČA 

do objektu v Jaslovských Bohuniciach
Mzdové ohodnotenie: 756€/646€ brutto + odmeny

Pracovná doba: ranná, NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

V prípade záujmu volajte

na tel. č. 0908 189 925

nadštandardné ohodnotenie, 0,15 - 0,17 EUR/km,
Týžňové turnusy, víkendy doma, relácie D, NL, B.

Hľadáme
vodičov MKD

0903 224 9905 • 0903 219 973
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profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP TT 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.

2  Auto moto/iné

» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný. 0949 350 195 
» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Simson 
aj iné..Slušne zaplatím. 0949 
371 361 
» CZ 175 JAWA 250 350 STARÝ 
PIONIER MUSTANG STADION 
JAWA 90 SIMSON KÚPIM 
TIETO MOTORKY PLATÍM IHNEĎ 
0915215406 
» Kúpim Pragu V3s, Starý 
Traktor Zetor 25 - Super 
50 , 3011, Skoda 30, Slavia, 
Svoboda, Staré auto, Jawa 
- Pionier - Babeta- Bolgar, 
Ostrowek, Bielorus, Náhrad-
né Diely. 0908 146 946 
4  Byty/prenájom

» Dám do prenájmu gar-
sónku na dedine, voľná od 
15.2.2022, bližšie informácie 
na 0903311946.
7  REALITY/in

» Kúpim 3i byt v hotovosti ih-
neď, TT a okolie, 0951676236
» Kúpim nehnuteľnosť do 
100 000 eur v hotovosti v TT 
a okoli 0951676236  
8  STAVBA

» Kúpim trubkové lešenie 
0951233787
» Kúpim haki lešenie.
tel.0908 532 682 
9  DOMÁCNOSŤ

» Domáce vajíčka. 0949 
243 674 
11  HOBBY a ŠPORT

» Vykupijem gramofónvé LP 
platne (vinyl). 0918315093

14  R
» Ponúkam zadarmo plienky 
pre dospelých L-ko, tel: 
0907261532.
  ZOZNAMKA

» PONÚKAM LÁSKU ŽENE 
0940844646 
» 46 ročný Ženatý hľadá 
Kamarátku aj staršiu 0907 
328 041
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181 

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

11 HOBBY A ŠPORT 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber
kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

8. januára 2004 
britská kráľovná Alžbeta II. pokrstila Queen Mary 2, v tej dobe 
najväčšiu osobnú loď v histórii.

Výročia a udalosti
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Strážme výšku verejných dlhov
V EÚ prebieha debata o tom, �i by sme mali u�ah�i� zadlžovanie �lenských štátov a Únie. 
Vä�šina serióznych ekonómov je presved�ená, že v krízach sa štáty môžu zadlži�, ale v 
dobrých �asoch musia poži�ané vráti�. V budúcnosti nás �akajú ve�ké výdavky spojené so 
starnutím obyvate�stva, s klimatickou zmenou a ur�ite aj s krízami, ktoré ešte nepoznáme. 
Som presved�ený, že na budúcnos� sa musíme pripravi� nízkym verejným dlhom.

Eugen Jurzyca
poslanec Európskeho parlamentu za SaS

120 %

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Verejný dlh 10 najvä�ších 
vyspelých krajín 
(% HDP)

� n
an

�n
á k

ríz
a

ko
ro

na
 kr

íza31 %

63
-0

03

Bocán s.r.o., 

AKCIA  január 2022

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok

� Vynikajúca kvalita prevedenia
�  Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
�  Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
�  Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!

SK_stannah_01-2022_102x126.indd   1 13.12.2021   12:17


