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O vášho otca či mamu
sa postaráme s láskou
O vášho otca či mamu
sa postaráme s láskou

Naše opatrovateľky 
pomáhajú seniorom 

priamo v ich domácnosti.
 

Cena služby: od 3 eur/hod

Trnavská arcidiecézna charita
0948 367 081,  katarina.pazitkova@charita�.sk
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MALAKO
0911 871 719  • michaelmal@azet.sk

Čo robíme?
• okrasné záhrady
• fontány
• jazierka
• úprava záhrad
• okrasné dreviny
• chodníky
• závlahy

Čo robíme?
• realizácia stavby
• obvodové múry
• omietky/stierky
• maľovanie
• zateplovanie
• dlažby
• opravy

??
?
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Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
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Z času na čas sa to stane každému z 
nás. Taký ten deň, keď sa nám nechce 
ani len prstom pohnúť a máme chuť 
od všetkého a všetkých sa odstrih-
núť, zatiahnuť závesy, zostať celý deň 
v posteli a len si tak leňošiť. Každo-
denné povinnosti nám to však zvy-
čajne nedovolia a prinútia nás vstať a 
nastúpiť do rozbehnutého vlaku.

Svet je v súčasnosti nastavený na 
rýchle tempo. Zaneprázdnenosť a upo-
náhľanosť sa dnes nosí a prezentuje sa 
ňou väčšina z nás, ale priznať v spo-
ločnosti, ktorá je orientovaná len na 
výkon, že máme chuť len tak leňošiť, je 
považované za poriadny prešľap a tak, 
ak si aj náhodou nejakú tú zaháľku z 
času na čas doprajeme, častokrát nás 
namiesto príjemného pocitu nahlodá-
va skôr pocit viny.

Lenivosť je zvyčajne označovaná 
za hriech, negatívnu či veľmi zlú ľud-
skú vlastnosť, s ktorou, ako som sa 
kdesi dočítala, treba poriadne zatočiť a 

že leňošenie je jedna z najhorších vecí, 
ktorej sa môžeme dopustiť. Inde zasa 
stálo, že lenivosť je známkou vysokej 
inteligencie a že leňošenie je dobrá vec, 
ktorú si treba dopriať častejšie, ba do-
konca, si vraj vďaka leňošeniu predĺži-
me život. Čo s tým?

Leňošenie alebo inak ponevieranie 
sa, hovenie si, nič nerobenie či zaháľanie 
považujú aj odborníci za niečo, čo náš 
organizmus jednoducho potrebuje. Ak 
budeme naďalej holdovať hektickému 
spôsobu života a neustále pracovať na 
plné obrátky, jediné, k čomu sa dopra-
cujeme, môže byť vyhorenie.

Leňošiť sa podľa od-
borníkov jednoducho 
oplatí. A tak vystúpme 
aspoň občas z toho 
rýchleho kolotoča 
všedných dní a do-
prajme si sladké nič 
nerobenie.

Chvála lenivosti

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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0948 913 595

Získaj vzorový

jedálniček a poď

si pre svoje nové ja!
Získaj vzorový

jedálniček a poď

si pre svoje nové ja!

Ponúkam pomoc:
- upraviť jedálniček,
- pretvárať postavu,

- schudnúť,
- mať viac energie.

na doplnky k oknám!Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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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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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky
práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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31TEPOVANIE A ČISTENIE AUTA

0944 730 014 www.medvedikcistotny.sk 

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Zod A po Z
od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339
Po - Pia: 10:oo - 16:oo

každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

DOPRAVA ZADARMO

LETNÁ AKCIA -35%
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P

Rozvoz krmiva

v rámci Trnavy

ZDARMA!www.kynologicke-kopanka.skwww.kynologicke-kopanka.sk

Robotnícka 45, TT - Kopánka, 033 / 5501 272, Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P

FITMIN
rôzne druhy

15kg
+ miska grátis

HAPPY DOG Sensible 12,5 kg
+ 800 g grátis chicken konzerva

PETNER ADULT 4 + 1 zdarma
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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

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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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

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 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:
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

SERVIS OKIEN A DVERÍ
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Ludé furt plodzá nezmysli, ja ich zbýrám 
a  mám ich už plný šuplík, tak tu máte výber 
z nych.
- Mala krásny klobúk a zvieracie šaty. 
- V minulom roku sa museli rodičia do detského let-
ného tábora testovať. Dnes im to už neplatí.
- Na Slovensku sa pohybujú zväčša v slovenskom ja-
zykovom prostredí.
- Keď o  tom vieme, tak sme ďaleko schopnejší po-
môcť.
- Evakuovali Nemcov, ktorí hovorili nemecky. 
- Chráňte sa, aby ste nedostali srdečný infarkt.
- Na výšku určite nepôjdem, už som zamestnaná 
v robote.
- Odsúdený si nemusí odsedieť 175 ročný trest, ten 
mu skrátili na päť rokov.
- Dostali sme priame telefonické zábery.
- Stalo sa to v noci z tretieho na trinásteho apríla.
- Majú veľmi obmedzený zdravotný stav, preto sú 
málo pohybliví.
- Nepáčia sa mi uniformy, dôvodom je nekvalitnosť.
- V Prešove hľadajú mužov aj ženy za volantom.
- Po manželstve sa im narodila dcérka Ilonka.
- Parkovací dom bude plný až prepl-
nený, alebo prázdny. 
- Medvede máme tam, kde ich 
nechceme mať.
- Zamestnávať budeme aj za 
bránou fabriky.
- Od zajtra sa bude spočasievať 
a na konci týždňa sa zoslneční.
- Moji rodičia to majú ťažké, už sú 
vo svojom veku.

Už dost, stačí, šak na-
budúce dám zaseky.

Mám teho plný fijok

» bapka Blašková

Aj tak sa dá
Poľudštíme celú planétu

rozhodli v našej firme šičky
a začali šiť vo veľkom
pre opice nohavičky.

Rád sa pridám
K môjmu psovi do búdy aj

krásna suseda možno zablúdi,
pre horúčavy som mu dal

klimatizáciu zaviesť do búdy.

Podarilo sa
Písali o tom všetky noviny,
do dobre stráženej väznice
prenikol včera v noci z ulice

jeden neznámy bez viny.

V base píše básne
Je jasné, že zbierku básní

vo väzení píšucej hviezde,
môžu vydať knižne
iba v tvrdej väzbe.

Všetko sa dá
Len sa musíš pri jedle

usilovať zo všetkých síl
a ideálnu postavu si iste
zlepšíš časom o pár kíl.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť 
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY
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0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť 
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

prax nutná, čistá mzda 1 400 Eur.

0915 738 251

PRIJME MONTÁŽNIKA
plastových okien

na TPP

PRIJME MONTÁŽNIKA
plastových okien

na TPP

Trnavská firma

Prijmeme vodičov VZV
na TPP a živnosť

0911 067 450
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Pracovná doba
od 6:00-14:00 a 8:00-16:00 hod.
Mzda od 800€ + príplatky (odmeny),
živnosť 7€/h. Miesto práce Trnava.
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Trnave (Lidl) Mzda: 4,20€/h. netto.
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk 
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

HĽADÁME DO SVOJEJ DIELNE
A SERVISNÉHO TÍMU NOVÚ POSILU.

Nájdeš nás:
Agrokov, spol. s r.o., Logistická 2, Trnava
www.agrokov.sk, agrokov@agrokov.sk

FB: Agrokov, spol. s r.o.

Ak máš rád výzvy, baví ťa práca v kolektíve a poľnohospodárska technika ti nie je cudzia, OZVI SA NÁM.
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Posledné dva roky boli pre všetkých nás veľmi turbulentné, 
počnúc turbuletnými parlamentými voľbami, rokmi pandé-
mie a zdá sa že aj komunálne voľby budú v mnohých obciach  
prinajmenej zaujímavé. Totižto v niektorých obciach už nebu-
dú na starostov kandidovať doslova matadori, ktorí zastávali 
svoju funkciu viac ako tri volebné obdobia. Dnes sa pristavíme  
v obci kde sa p. starosta rozhodol nekandidovať dokonca  
po piatich volebných obdobiach. Dedinka 4 kilometre od Trnavy,  
Bohdanovce nad Trnavou. Aby sme sa dozvedeli niečo viac,  
pozvali sme si na rozhovor hádam tú najpovolanejšiu osobu. 
Dnes nám bude odpovedať Marcel Masaryk, ktorý kandiduje  
na starostu už druhý krát.

Redakcia: Rozhodli ste sa kandidovať druhý krát napriek tomu, 
že ste v minulých voľbách skončili na druhom mieste. Mnohí, nad 
tým už takpovediac zlomia palicu, lebo byť druhý je pre nich veľké 
sklamanie.

Marcel Masaryk: Počul som, že väčšinou tí „druhí“ rezignujú 
a nejdú kadidovať. Myslím, že u nás sa tak stalo niekoľko krát.  
U mňa je to práve naopak. Ja som môj predošlý volebný výsle-
dok považoval a dodnes považujem za úspech. Práve to druhé 
miesto je pre mňa hnacím motorom a dôkazom, že veľa občanov 
so mnou počíta. A zvlášť posledné týždne cítim obrovskú pod-
poru od ľudí, za čo som nesmierne vďačný.

Redakcia: Súčasný p. starosta nekandiduje na starostu po 20 ro-
koch, teda po 5 tich volebných obdobiach. Čo to znamená 
pre Vás ako súčasného - pravdepodobne - najsilnejšieho 
kandidáta a čo to znamená pre obec?

Marcel Masaryk: v prvom rade ja osobne nevnímam 
samého seba ako najsilnejšieho kandidáta, aj keď samo-
zrejme predošlý volebný výsledok hovorí celkom jasne.  
V každom prípade volia ľudia a kto sa stane starostom 
je v ich rukách. Človek môže byť papierovo najsilnejším 
kandidátom, tou pomyselnou druhou stranou mince je 
ale to, čo vie občanom nie že sľúbiť - totižto každý kandi-
dát Vám sľubi to, čo Vám iní nedali - ale to čo dokáže zo 
svojich sľubov splniť, keď mu občania dajú šancu. Ja som 

svoj program postavil na absolútne realistickom základe, to zna-
mená že nesľubujem nesplniteľné veci, ale vychádzam zo súčas-
ných potrieb obce. Pred minulými voľbami som našim občanom  
ponúkol víziu v podobe vizualizácií modernej obce ako si ju ča-
som predstavujem ja. Samozrejme tá vizia trvá, avšak všetko je 
o peniazoch a tam musíme ako obec zapracovať. Ale máme plán 
ako na to, ako sa peniazom dostať. Aby som odpovedal na prvú 
časť otázky: pán starosta síce nekandiduje na starostu, ale podľa 
toho ako sa nechal počuť, chce byť naďalej aktívny vo verejnom 
živote a podľa jeho vlastných slov by rád zastupoval nového sta-
rostu. Myslím, že má aj svojho vlastného kadidáta na starostu, 
ktorého podporuje, a ktorý dnes vykonáva funkciu zástupcu 
starostu.

Redakcia: Čiže formálna výmena na postoch?

Marcel Masaryk: p.starosta má určite svoje plány a ako sám  
hovorí chce zostať aktívny. Ako to bude po voľbách usporiadané 
personálne, o tom rozhodnú občania.

Redakcia: v prípade, že by ste bol zvolený za starostu, budete  
pokračovať v odkaze, ktorý za 20 rokov svojho pôsobenia nechal 
súčasný pán starosta? Pýtam sa na rozbehnuté projekty a jeho 
vízie.

Marcel Masaryk: V každom prípade budeme diskutovať a hľadať 
spoločne riešenia, ktoré budú výhodné v prvom rade pre obča-

nov. Je pochopiteľné, že po dvadsiatich rokoch sa nedá len tak 
zavrieť dvere a odísť. A myslím si, že je veľa občanov vrátane 
mňa, ktorí počítajú s tým, že pán starosta bude nápomocný. Čiže 
ja vôbec nič nedávam takpovediac na hranu a som otvorený dis-
kusií. Zastávam názor, že rozumní ľudia sa vždy dohodnú, hlav-
ne keď ide o krok vpred pre občana.

Redakcia: trochu predčasná otázka: nová metla dobre zametá,      
je niečo, čo by ste akútne a bez zaváhania zmenili?

Marcel Masaryk: obávam sa že u nás sú ľudia už unavení slovom 
„zmena“ a má to svoj dôvod. Buď sa žiadna zmena pri voľbách 
neudiala, alebo ak sa niečo málo zmenilo, neprinieslo to očaká-
vaný efekt. Ale ľudské predstavy o zmene su veľmi individuálne, 
preto som ja osobne opatrný pri slove „zmena“.

O prvú - možno len formálnu zmenu - sa postarujú občania      
pri voľbách, to je tzv.personálna zmena.

Ja osobne by som na súčasnom personále, ktorý sa stará o chod 
úradu, nemenil vôbec nič. Skôr by som sa zamyslel nad ich 
ohodnotením, a hľadal možnosti na vyššiu motiváciu, pretože 
na samosprávu sa valí enormný náklad a s tým spojené vyššie 
zaťaženie personálu. Čiže v ľudskej reči, hľadal by som priestor 
na valorizáciu miezd.

Redakcia: na ďalšiu otázku ste si takpovediac nabehol sám.  
Samosprávy to už majú veľmi ťažké, a horšie časy majú ešte 
len prísť. Nemáte obavy ako to budete zvládať Vy v prípade,  
že Vás ľudia zvolia?

Marcel Masaryk: keby som mal strach, tak nejdem kadi-
dovať a rád ten boj nechám inému ambicióznemu kadi-
dátovi. Je pravda že kolujú všelijaké katastrofické scenáre  
a určite nás nečaká ľahké obdobie, ale je to výzva a treba  
sa s tým popasovať. Som si istý, že pokiaľ bude vedenie 
obce držať spolu, tak prejdeme každou krízou. Sú obce 
ktoré fungujú ako dobre namazaný stroj tak nevidím  
dôvod, aby aj Bohdanovce neboli jednou z nich. Predsa 
kde je vôľa, tam je aj cesta.

Veľká výmena v Bohdanovciach.
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0905 333 832
0905 943 528
0905 534 595

TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk
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PREDAJ
BETÓNOVÝCH

ZMESÍ

PREDAJ
BETÓNOVÝCH

ZMESÍ

Informácie na tel. čísle:

0917 873 342
Informácie na tel. čísle:

0917 873 342

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU

PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU

Základové dosky
na kľúč

za výhodné ceny!

STACIONÁRNE ČERPADLOSTACIONÁRNE ČERPADLO

PRIJMEME VODIČA
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Veľmi obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok je 1320 Kč/deň,
(cez 51 € / deň a viac). Celkový zárobok predstavuje

cca 30360 Kč / 23 dní (1200 €). Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.
Ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok.
Nástup cca 25.8. Práca nie je ťažká, VHODNÁ aj pre ŠTUDENTOV.

Práca je vhodná pre ženy, mužov aj páry.
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Viac na 0948 944 782 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.

ZBER CHMEĽU – NAJTRADIČNEJŠIA
ZO VŠETKÝCH BRIGÁD
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prijme na TPP/Dohoda 
pracovníka/pracovníčku SBS 
Miesto výkonu práce Sereď

Nástup: od 1.9.2022
   ▪ Hodinová mzda: 3,70 € / netto 
       + gastro + ďalšie odmeny
   ▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

Kontakt: 0908 986 420 
Mail: michal.sivak@ravi.sk

SBS RAVI s.r.o. 

PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772

20. augusta  1968  
200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo 
do Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar

Výročia a udalosti

www.regionpress.sk
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Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

Zákusky od Zuzky

torty, štrúdle, koláče

Trnava

Maličká cukrárska výroba v Trnave.

Výroba poctivých domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov

a slaného pečiva z kvalitných surovín.

Chute starých dobrých časov,
aj moderné dezerty.
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Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
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•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4
 triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
ol

. 
s 

r.
 o

.

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4
 triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava
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15NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

0949 295 072

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
   práce

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
   práce

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

NA KĽÚČ
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Bocán s.r.o., 

AKCIA 
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 do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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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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-40%-40%

KUCHYNE
ŠATNÍKY

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.

39
-0

00
5 

TT
01

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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15NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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Stredná odborná škola
elektrotechnická Trnava

Otvára v školskom roku 2022/2023
dvojročné nadstavbové štúdium v odboroch:
2675 L 01 elektrotechnika – energetika

2417 L prevádzka strojov a zariadení
Štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov

so zameraním na elektrotechniku a strojárenstvo a končí maturitnou skúškou.
Termín zaslania prihlášok je do 18.08.2022.
Ubytovanie je možné na školskom internáte.

Prihlášku posielajte:
písomne na adresu: SOŠE Trnava, Sibírska 1, 917 01

 alebo e-mailom: richnakova.erika@zupa-tt.sk

39
-0

00
9 

TT
31

Stredná odborná škola
elektrotechnická Trnava

Otvára v školskom roku 2022/2023
dvojročné nadstavbové štúdium v odboroch:
2675 L 01 elektrotechnika – energetika

2417 L prevádzka strojov a zariadení
Štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov

so zameraním na elektrotechniku a strojárenstvo a končí maturitnou skúškou.
Termín zaslania prihlášok je do 18.08.2022.
Ubytovanie je možné na školskom internáte.

Prihlášku posielajte:
písomne na adresu: SOŠE Trnava, Sibírska 1, 917 01

 alebo e-mailom: richnakova.erika@zupa-tt.sk

www.regionpress.sk
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0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4
 triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4
 triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce

minibagrom a mininakladačom

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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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.

Odborné výživové
poradenstvo na mieru

Odborné výživové
poradenstvo na mieru

v oblasti chudnutia, naberania
váhy, zosúladenia stravy

s diagnózou alebo špecifickou
životnou etapou

www.vyzivasrozumom.sk | 0908 504 598
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Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:

WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM

BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., Strojárenská 5, 917 02 Trnava alebo na e-mail:
personalne@boge-rubber-plastics.com. Viac informácií nájdete na www.profesia.sk.

PONÚKAME:
» Stabilné a perspektívne pracovné
   miesto v medzinárodnej spoločnosti
» Zaujímavé �nančné ohodnotenie
» Strava za výhodnú cenu

» Príspevok na dopravu
» Dochádzkový bonus
» Doplnkové dôchodkové sporenie
» Zaujímavý sociálny program

PONÚKAME:
 - od 1 200 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
    (z toho základná hrubá mzda 720 €),
 - 13. a 14. plat.

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK
pozícia vhodná aj pre ženy

Hľadáme nových kolegov
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od začiatku septembra 2022 začíname

s jesenným predajom a rozvozom
mládok na znášku

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi

V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga

1  Auto-moto/predaj

» Predám Škoda Octavia 1.6.mpi 
r.v.2009 najazdené 85000 
km,garážovaná, letné na elek-
trónoch a zimné na plechových 
diskoch kúpená v SR. Cena 
7000 eur. Tel.0917 557 747 
» Predám  OPEL CORSA, 1.2 
benzin 16 ventil, 59kW, r.v. 
2010, auto ako nové kúpené na 
slovensku. Najazd 140 tis. km, 
priem.spotreba 5 litrov , nové 
gumy, rozvody, spojka, nové 
ALU disky, čierna metalíza, 
LED denne svietenie. Auto je v 
reprezentatívnom stave, cena 
4.400 eur, 0905 943 528
5  DOMY/predaj 

» Predám 7-izbový RD v Suchej 
nad Parnou s veľkou záhradou. 
V celej záhrade voda, v dome 
sú 2x kúpeľňa, 2x wc, pivnica, 
povala, altánok, skleník. Tel: 
0915895525 
8  STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027
13  RÔZNE/predaj

» Predám velke kolobezky, este 
poctivej kontrukcie pre chlapov 
s velkymi kolesami, nie ako tie 
dnesne chrastítka. Dohoda pri 
osobnom odbere 0905 943 528 
» Predam horsky MTB bike 
Kellys 26ky kolesá, 24 rychlostí, 
novy stal 350 eur, cena teraz 
120 eur  tel. 0905 943 528  
15  HĽADÁM PRÁCU

» Hladam nenarocnu pracu v 
popoludnajsich hodinach na 
2-3 hodiny. 0915 114 683 
» Opatrím staršiu pani, prípad-
ne manželský pár v Trnave, 
max. na 4 hodiny denne. Tel. 
0944142376
ZOZNAMKA

» 38 r hlada dievča na važny 
vztah 0907261901
» Hladam diskr zenu 0911 
348694 
SYMPATICKA 56 R HLADA PRIATE-
LA NA ZOZNAMENIE 0907277466

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 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.

01 AUTO-MOTO / predaj 

05 DOMY / predaj 

08 STAVBA 

13 RÔZNE / predaj 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 

Lehota na predkladanie návrhov je do 26.08.2022 do 9:00 hod.

Podmienky OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa: 

https://www.vszp.sk/podmienky-sutaze/obchodne-verejne-sutaze.html

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – 
mestská časť Petržalka  ako vyhlasovateľ 
vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov  OBCHODNÚ 
VEREJNÚ SÚŤAŽ "Predaj nehnuteľnosti 
- TRNAVA" na predaj nehnuteľného 
majetku, ktorého je výlučným vlastníkom. 
Predmetom predaja je budova s pozemkami na  ulici A. Sládkoviča č. 6 v Trnave. 
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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 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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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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