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TRNAVSKO
Č. 40 / 7. OKTÓBER 2022 / 26. ROČNÍK

Viac vo vnútri!

TÉMA TÝŽDŇA

Kontaktujte nás: 0944 514 522

NOVÉ - UKONČENIE LEASINGU

SPLÁCATE LEASING ALEBO ÚVER?

DOPLATÍME HO ZA VÁS.

V prípade, že potrebujete z akéhokoľvek dôvodu

predčasne ukončiť lízingovú alebo úverovú zmluvu

na auto, zavolajte nám a ukončíme leasing za Vás.

Už nechcete pravidelne každý mesiac posielať splátky                    
za vozidlo leasingovej spoločnosti? Obráťte sa na nás.

 
Už nemusíte hľadať pokračovateľa leasingu či úveru!

Po dohode s nami od Vás Vaše vozidlo odkúpime.
 

V prípade, že sa okamžite potrebujete zbaviť splátky za úver          
či leasing (ktorým máte zaťažené svoje vozidlo), vieme ho od vás 

odkúpiť a za Vás ukončiť Vaše financovanie.
 

Vaše vozidlo Vám na mieste ohodnotíme, Vašu dĺžnu čiastku        
za úver či leasing doplatíme leasingovej spoločnosti a zvyšný 

preplatok Vám uhradíme ihneď na bankový účet.
 

Vykupujeme vozidlá osobné kategórie M1.
Nákladné vozidlá kategórie N1, N2, N3.
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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

ARMOVŇA SEREĎ
0910 808 745Rýchla dodacia doba
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
NEBYTOVÉ PRIESTORY

a ŠKOLSKÝ BUFET
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TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU CENUTOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU CENU

www.mamix.skwww.mamix.sk
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

Najväčší výber poťahových látok!

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

033/5546 744 • 0905 313 421033/5546 744 • 0905 313 421

VÝROBA SEDACÍCH
SÚPRAV NA MIERU!

VÝROBA SEDACÍCH
SÚPRAV NA MIERU!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Domáci trnavský predajca

VEĽKÁ

SUPERAKCIA
akcia končí 24. októbra

VEĽKÁ

SUPERAKCIA
akcia končí 24. októbra

-40%-40%
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TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanov-
ce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Boro-
vá, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany, 
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná 
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, 
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Ore-
šany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany 
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, 
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slo-
venská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad 
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč, 
Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

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 (49.930 domácností)

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

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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. 
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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

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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J. Bo�u 29/A, Trnava

Erika Modrovská
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Strihám
aj detičky

bez objednania!

Strihám
aj detičky

bez objednania!
0907 43 66 55
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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Stredná zdravotnícka
škola v Trnave

www.szstt.edupage.org

poskytne do prenájmu
nebytový priestor 
na prevádzkovanie

automatu na bagety
a sendviče
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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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 534 595
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
0904 237 414

výroba
oprava
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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

Prijmeme do našej firmy elektrotechnika,
inštalatéra a kominára. Plat od 1200 € (iba na ŽL).

0911 765 912
mytech@mytech.sk | www.mytech.sk

Pripravte sa
na zimu!

Naša firma vám ponúka:
• revízie kotlov a plynovodov,
• servis kotlov,
• montáž nových kotlov,
• čistenie komínov,
• čistenie vykurovacích systémov.
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lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek
ochrannej známky
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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

PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772

Brojlerové kačice 
na výkrm
Mulard kačice na výkrm
mulard káčere 
na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Brojlerové kačice 
na výkrm
Mulard kačice na výkrm
Mulard káčere 
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

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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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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Stáva sa, že sa nám šeličo strací, že často néčo 
hledáme. Najvác okuláre, keré hledáme a sú na na-
šem nose. Též naháname klúče, mobyl, ovládač, aj 
parazól. Ale čo stracila moja suseda, to bolo zaují-
mavé a  veselé. Bola sobota, doma klut a  pohoda. 
Mama s céru si ráno uvaryly kávičku a rozhoduva-
ly, čo budú varyt. Po fryštuku sa vybraly na nákup, 
aby maly z čeho chystat nedelný obet. Jak sa vrácily, 
mama naložila prádlo do pračky, vytáhla z  kasne 
čístú rádovú handru a daly si druhú kávu. 

Potom sa puscily do varená a  pečená. Šak ko-
láčik cez výkent mosí byt. Robota im išla ot ruky, 
šikovné gazdziné maly hotovo raz, dva. Po umycí 
rádov vyleščily celú kuchynu. Domáca pany, ket má 
céru dochtorku, mosí mat doma sterylnú čistotu. 
A tak ucírala aj fryškovarnú konvicu, ket zazvonyl 
telefón. Nechala robotu a utekala k nemu. Ket ten dó-
ležitý hovor vybavyla, vrácila sa do kuchyne. 

Po dobre vykonanej práci im obet dobre chucil. 
Po nem si daly šlofíka, jak sa patrý, potom prechádz-
ku a po večery došly na rad zaseky rády. A vtedy sa 
to stalo. Nebolo ich čím poucírat, rá-
dová handra sa stracila. Hledaly, 
ale nenašly, jakoby sa pot zem 
prepadla. Zebraly z kasne dalšú 
a  dokončily robotu. Na druhý 
den sa tá stracená úcerka našla. 

Že dze? No preca ve friškovar-
nej konvice. Ket ju gazdziná leščila, 
zazvonyl telefón, tak tam 
tú úcerku strčila. Aj to sa 
stáva, veselé, že?

Stracila sa...

» bapka Blašková

Nemýľ si to
Nemusíš mať nové šaty,

vlasy učesané do hladka,
veď župné voľby nie je ples 
ba ani módna prehliadka.

Alkoholik
Chcel všetko čo tečie

a ponúka dobrá viecha
no nakoniec tiekla mu
len na dome strecha.

Zmenili recept
Kuchári aktuálne zmenili 
na jedálnom lístku menu,

rezne celkom bez mäsa
za nezmenenú cenu.

Boj za rovnosť pohlaví
Som za rovnosť pohlaví
a tak prispievam k boju,

že nepozvem viac na obed
ani cudziu ženu, ani 

svoju.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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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
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116 
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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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

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

39
-0

 T
T0

8

Obhliada s cenovou kalkulaciou do 24 h.
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

Kontakt: 0903 846 665 
info@renaclean.sk  wwwrenaclean.sk

a za dobrú cenu!!! 
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NÁTERY STRIECHKvalitné

Obhliadka zadarmo

hlavne pre dôchodcov !

 

KOMPLETNÉ ČISTENIE
AUTOMOBILOV,

LEŠTENIE LAKU, DETAILING

KOMPLETNÉ ČISTENIE
AUTOMOBILOV,

LEŠTENIE LAKU, DETAILING
0910 123 023

Chovateľská 5, Trnava
www.mmdetail.sk

Občianska
riadková
inzercia
1  Auto-moto/predaj

» Predám Škoda Octavia 
1.6.mpi r.v.2009 najazdené 
85000 km,garážovaná, letné 
na elektrónoch a zimné na 
plechových diskoch kúpená 
v SR. Cena 5.500 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 me-
talíza, LED denne svietenie. 
Auto je v reprezentatívnom 
stave, cena 4.400 eur, 0905 
943 528
2  Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
» Dam do prenajmu garaz 
na ul.Spacinskej 0905601051
» Kupim Stary Traktor Zetor 
25 Super 50 aj iný - Jawa - 
Stare Auto - 0908 146 946
7  REALITY/iné

» Garsonku kupim.0902 
570685 
13  RÔZNE/predaj

» Predám velke kolobezky, 
este poctivej kontrukcie pre 
chlapov s velkymi kolesami, 
nie ako tie dnesne chras-
títka. 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 
» Predám pozemok s chat-
kou v Piešťanoch pri Sĺňave 
47 000€ 0915 897 748 
14  RÔZNE/iné

» Hľadám starobnú dôchod-
kyňu z TT na sprevádzanie.1 
h 5.20.0908 566 202.Vlastné 
auto výhodou. 
ZOZNAMKA

» sympaticka 50-nicka hlada 
seriozneho priatela,prvy 
kontakt cez sms,0909101057
» 39 r sympatak hlada 
dievča na važny vztah 
0907261901

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 

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 

Zákusky od Zuzky torty, štrúdle, koláče
Trnava

Objednávky: 0911 593 811. Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

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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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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TT
15NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

Prevencia 
hypertenzie

Marcel Masaryk
Najlepšia voľba pre Bohdanovce

Program pre volebné obdobie 2022 - 2026

Kandidát na starostu obce
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Krátkodobé ciele s realizáciou v rozmedzí 1 - 4 rokov

• oprava a dobudovanie chodníkov,
• urýchlené dokončenie kanalizácie,
• úprava cintorína a jeho okolia,
• priečne spomaľovacie pásy na cestách v miestach kde je nebezpečná premávka, križovatka Suchovská / Tehelná / Špačinská a hlavne priechod
  pre chodcov pri škole,
• vybudovanie oddychovej zóny Trnávka / záhradkárska oblasť - osadenie lavičiek, spevnenie komunikácie,
• vyriešenie problému so zápachom v časti Na Panšule.

Dlhodobé ciele

• druhý stupeň základnej školy: prehodnotenie projektu a prípadné úpravy, žiadosť o �nančné prostriedky, plán stavby, samotná stavba,
  zabezpečenie vybavenia školy, zabezpečenie personálu a samostné uvedenie do života,
• vytvorenie obecnej komisie pre energie: budeme pomáhať ako obec občanom, ktorí prejavia záujem o fotovoltaiku t. j. tzv. solárne panely
   na výrobu elektriny, za účelom šetrenia alebo aj energetickej nezávislosti,
• založenie obecnej Spoločnosti s ručením obmedzeným (tak ako má napríklad Suchá nad Parnou) za účelom efektívneho
  a hospodárneho poskytovania služieb obci a občanom a podnikania.
  (Existencia obecnej s.r.óčky značne urýchli realizáciu stavebných projektov a hlavne obec nebude musiet preplácať súkromným �rmám vysoké 
  fakturované sumy, keďže každá �rma má svoju obchodnú maržu. Jednoducho povedané, obec bude stavať za reálne náklady a nie predražene).
• revitalizácia, vybudovanie parku s námestím.

Ciele s priamim a okamžitým dopadom na zlepšenie kvality života v obci

• pritiahnutie investície do gastro sektoru, v našom záujme je, aby investícia prišla z radov tunajších podnikateľov.
  Obec vytvorí na túto investíciu podmienky.
• spojenie kultúry a športu za účelom rozšírenia ponuky kultúrnych a športových podujatí formou hlbšej spolupráce medzi obcou,
  miestnou organizáciou jednoty dôchodcov, podnikateľov a TJ Bohdanovce,
• každé tri mesiace bezplatné meranie tlaku a cukru diplomovanou zdravotnou sestrou.

5
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Nadštandardné ohodnotenie,
základná mzda 950 €, možný zárobok až 2 200 €.
Týžňové turnusy, víkendy doma, relácie D, NL, B.

Hľadáme
vodičov MKD

0903 224 905 • 0903 219 973
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Trnave (Lidl)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

52
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prijme na TPP/Dohoda 
pracovníka/pracovníčku SBS 
Miesto výkonu práce Sereď

Nástup ihneď
   ▪ 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. 
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Práca na dve zmeny. Mesačná mzda 650,- Eur + odmeny. 

Bezplatná doprava z Trnavy a späť

Osobné pohovory: 8:00-14:00 hod. Info: 0911 666 057

Ve�er Slovakia, spol. s r.o.,

Priemyselná 2,

Hlohovec – Šulekovo

HĽADÁ ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU

BALIČ/-KA SUŠENÉHO OVOCIA.
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Súkromná spoločnosť prijme na TPP

Svoje žiadosti so životopisom môžete zasielať
na sekretariat@t-press.sk. Vybraný uchádzači
budú pozvaní na pohovor. T. č. 033/551 37 14.

ÚDRŽBÁRA-VODIČA
na denný rozvoz tovaru po Trnavskom kraji a drobné

opravy vlastných prevádzok (zámočnícke práce a pod.),
minimálny zárobok 1000 Eur brutto.

Podmienky: vodičský preukaz skupiny B (rozvoz
dodávkami), manuálna zručnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť.
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vodičov MKD
PRIJMEM

vodičov sk. B
C, E (+ karta vodiča), platové podmienky po osobnom kontakte,

mzda od 1 600 € v čistom - vec dohodou.

platové podmienky po osobnom kontakte, mzda od 1 500 € v čistom - vec dohodou.

0905 655 750

www.regionpress.sk
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0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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AIW - Opatrujte s nami
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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Stavebná �rma Hromex, s.r.o.
so sídlom Bulharská 44, Trnava

- technicko - administratívny
   pracovník

 
- murár

 
- stavebný robotník
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Bližšie info.: 0903 768 490

P R I J M E
do TPP / živnosť / dohoda
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033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ FORD

VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových

vozidiel všetkých značiek

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky, oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel

www.autojj.sk
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55
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5 cena za kg 0,60 €

zemiaky AGRIA konzumné
balené v 10 kg a 25 kg vreciach

MOŽNÝ DOVOZ!MOŽNÝ DOVOZ!
Podporte LOKÁLNYCH FARMÁROV

a nie zahraničné reťazce.
Zemiaky na zimné uskladnenie.

RODINNÁ FARMARODINNÁ FARMA

Kontakt: 0902 391 397
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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

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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10948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY

odvoz konárov
ceny dohodou

0 9 1 1  8 1 0  7 52
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VÝRUB A
OREZÁVANIE

STROMOV
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OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!

predajňa presťahovaná

na 1. poschodie, vedľa papiernictva

KOŽENÉ a ZIMNÉ
BUNDY
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Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli 
na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

15. 10. o 19.00
Divadlo: 2 črepy feat. Tereza | Jak 
ti dupou králíci
Človek má byť šťastný. Nech to stojí, čo 
to stojí. Spochybňovať šťastie je mrzu-
té. Kto by mal rád mrzutého človeka? 
Inscenácia predostiera otázku, aké 
je to presvedčiť seba aj ostatných, že 
láska k svojmu životu, optimizmus a 
hádzanie smútku za hlavu je súčasťou 
vašej každodennej rutiny. Odpoveďou 
je sarkazmus ako efektívna a zároveň 
nevyhnutná forma sebaobrany. Jak ti 
dupou králíci? Skvěle, pojď si poslech-
nout. 

16. 10. o 18.00
Kino: KineDok | Ako som sa stala 
partizánkou
Dokument o Rómoch v odboji, ktorí bo-
jovali za našu slobodu a padli, upadli 
do úplného zabudnutia a zomreli tak 
druhý krát. Téma dokumentu úzko sú-
visí s režisérkinou rodinou. Od babičky 
poznala príbeh svojho pradeda, ktorý 
bol rómsky partizán. Kvôli tomu, že 
bol v odboji, mu počas vojny vyvraž-
dili šesťčlennú rodinu – dve bábätká, 
dve staršie dcéry, manželku aj matku. 
Vstupné je zdarma.

19. 10. o 19.00
Odivo: Stopy v pamäti
Divadelné predstavenie Stopy v pa-
mäti vychádza z osobnej skúsenosti 
inscenátoriek – ich bratom bola diag-
nostikovaná paranoidná schizofrénia. 
Prvotným zdrojovým materiálom sa 
stali klinické znaky a prejavy tohto 
chronického duševného ochorenia. 
Vznikol asociačný beh na hranici svet-
la a tmy, ticha a zvuku, ktorý odráža 
stopy v pamäti, stopy v tele.                ren

Mesto Trnava aktuálne spúšťa pi-
lotný ročník rozsiahleho procesu 
participácie, počas ktorého majú 
obyvatelia možnosť pridávať vlast-
né nápady. Témou pilotného roč-
níka je verejný priestor.

Trnavčania môžu prispieť návrhmi 
týkajúcimi sa riešenia konkrétnych vnút-
roblokov, parkov, námestí, ulíc. Venovať 
sa môžu podobe oddychový zón, ihrísk 
alebo mobiliáru na športovanie. Pri tvo-
rení návrhov zelene, hracích prvkov vo 
verejnom priestore a mestského mobili-
áru môžu navrhnúť napríklad aj to, ako 
by si predstavovali umiestnenie lavičiek, 
smetných nádob, fontán na pitie alebo 
osvetlenia. „Návrhy Trnavčanov budú 
pre samosprávu podkladom pri rozhodo-
vaní o ďalších investíciách. Zámer mesta 
je umožniť občanom zapojiť sa do pláno-
vania mesta a dosiahnuť podoby verejné-
ho priestoru, ktoré budú čo najviac odrá-
žať ich potreby a predstavy. Keď sa mesto 
rozvíja vďaka daniam svojich obyvateľov, 
určite by sa malo rozvíjať aj na základe 
ich predstáv,“ vysvetľuje Ivana Vidová 
z referátu participácie Mestského úradu 
Trnava. „Predmetom participatívnych 
riešení však nebudú návrhy týkajúce sa 
dopravnej infraštruktúry,“ dodáva.

Ako sa zapojiť?
V čase od 12. septembra do 15. no-

vembra 2022 môžu občania prostred-

níctvom formuláru na webe navrhovať, 
čo by si želali vo verejných priestoroch 
zlepšiť. V období od 15. októbra do 20. 
januára 2023 bude prebiehať odborné 
posúdenie návrhov zamestnancami 
Mestského úradu podľa stanovených 
kritérií. Následne príde vo februári 2023 
na rad prioritizácia návrhov s  občanmi. 
„Tu budeme spolu rozhodovať o väčších 
a menších investičných zámeroch ale aj 
o drobných úpravách vo všetkých mest-
ských častiach. Súčasťou posudzovania 
ideových zámerov obyvateľmi Trnavy 
budú okrem návrhov zozbieraných 
prostredníctvom webovej stránky a 
stretnutí s obyvateľmi aj ideové zámery, 

ktoré má mesto už v istom štádiu roz-
pracovanosti, alebo sú súčasťou dlho-
dobého plánovania. Ide o zámery, ktoré 
sa týkajú verejných priestorov, ale na 
svoju realizáciu zatiaľ čakajú. Obyvate-
lia sa tak budú môcť podieľať na určo-
vaní dôležitosti jednotlivých návrhov, 
budú spolurozhodovať o tom, ktoré ná-
vrhy dostanú v ich realizácii prednosť,“ 
objasňuje Ivana Vidová a dodáva, že 
predloženie návrhov poslancom Mest-
ského zastupiteľstva je naplánované na 
apríl 2023.

Viac informácií o plánovaní verejné-
ho priestoru nájdete na webovej stránke 
www.planujmesto.trnava.sk.               ren

Trnavčania sa môžu zapojiť do navrhovania verejného priestoru

Radnica pozýva k participácii

zdroj foto KC MB

Obľúbený Trnavský rínek hlási ná-
vrat. Uskutoční sa v sobotu 15. ok-
tóbra 2022 už tradične na Kapitul-
skej ulici, Mikulášskom námestí a 
v Ulici M. Sch. Trnavského. Novin-
kou bude rozšírenie priestoru Rín-
ku  o otvorený dvor v Dome hudby. 
Návštevníci sa môžu tešiť aj na bo-
hatý sprievodný program.

Rínek sa odeje do farieb jesene pod 
korunami stromov parku na Kapitulskej 
ulici a predstaví 130 predajcov a pre-
dajkýň lokálnych a poctivých značiek. 
Na trhu nájdete originálne kúsky oble-
čenia, knihy, kvety, prírodnú kozmeti-
ku, drevené či textilné hračky pre deti. 
Zásobiť môžete aj svoju zimnú špajzu 
chutnými lekvármi, chilli omáčkami, si-
rupmi, aróniou, sušeným ovocím alebo 
voňavým korením. A bude aj dosť kávy, 
čaju, koláčov a iných dobrôt.

Bohatý sprievodný program
Trnavský rínek je okrem trhu aj malým 

pouličným festivalom v centre Trnavy a 
organizačný tím z Bronco n.o. vás po-
zýva na skvelý celodenný sprievodný 
program. „O hudbu sa postarajú lokálni 

Ychabods, pestrá zmes rocku inšpirova-
ná hudbou 60 – 90. rokov, rezká rómska 
cymbálovka Gypsy Elegance a z Čiech 
príde do Trnavy zahrať partizánska dy-
chovka Merbo Trubky. V Schneiderovej 
uličke budú počas celého dňa vyhrávať 
pouliční muzikanti. Až tri detské diva-
delné predstavenia vás čakajú v Dome 
hudby na Schneiderovej ulici. Tento 
krásny dvor v spolupráci s Baterkárňou 
ponúkne miesto kreatívnym dielňam, 
diskusiám a ochutnávke ukrajinských 
jedál,” prezrádza Júlia C. Oravcová z 
Bronco n.o. a dodáva, že v parku na Ka-
pitulskej sa bude tvoriť, čítať, hrať a spie-
vať. Je to sídlo workshop zóny zastrešu-
júcej rôzne lokálne škôlky, detské kluby 

a iniciatívy. Aj tento raz budú pripravené 
tekvice na výrobu strašidielok, ktoré si 
deti môžu rôzne dotvoriť a zobrať domov. 
Svoje miesto tu bude mať aj trnavské Di-
vadlo Jána Palárika a Trnavské rádio, 
ktoré počas dňa bude robiť rozhovory 
a vstupy do živého vysielania. „Emília 
Valachovičová, obľúbená sprievodkyňa 
Trnavou, pre návštevníkov Rínku o 13.00 
hod. odhalí filmové príbehy spojené s 
Kapitulskou ulicou. Dozviete sa, kde a 
aké filmy sa točili v tejto krásnej histo-
rickej časti nášho mesta. Stretnutie bude 
pri súsoší na Námestí sv. Mikuláša,” uza-
tvára Júlia C. Oravcová.

Trnavský rínek organizuje Bronco 
n.o. v spolupráci s mestom Trnava.   ren

Do historického centra sa vracia obľúbené podujatie 

Trnavský rínek je späť

Rínek sa odeje do farieb jesene, ponúkne množstvo predajcov aj pestrý program. 
autor foto Kamarian Photography

Participatívne plánovanie môže mať rôzne podoby. Fotografia je zo série stretnutí 
s názvom Občianske zhromaždenie.                                                    foto Peter Bestvina

zdroj foto KC MB
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Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli 
na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

15. 10. o 19.00
Divadlo: 2 črepy feat. Tereza | Jak 
ti dupou králíci
Človek má byť šťastný. Nech to stojí, čo 
to stojí. Spochybňovať šťastie je mrzu-
té. Kto by mal rád mrzutého človeka? 
Inscenácia predostiera otázku, aké 
je to presvedčiť seba aj ostatných, že 
láska k svojmu životu, optimizmus a 
hádzanie smútku za hlavu je súčasťou 
vašej každodennej rutiny. Odpoveďou 
je sarkazmus ako efektívna a zároveň 
nevyhnutná forma sebaobrany. Jak ti 
dupou králíci? Skvěle, pojď si poslech-
nout. 

16. 10. o 18.00
Kino: KineDok | Ako som sa stala 
partizánkou
Dokument o Rómoch v odboji, ktorí bo-
jovali za našu slobodu a padli, upadli 
do úplného zabudnutia a zomreli tak 
druhý krát. Téma dokumentu úzko sú-
visí s režisérkinou rodinou. Od babičky 
poznala príbeh svojho pradeda, ktorý 
bol rómsky partizán. Kvôli tomu, že 
bol v odboji, mu počas vojny vyvraž-
dili šesťčlennú rodinu – dve bábätká, 
dve staršie dcéry, manželku aj matku. 
Vstupné je zdarma.

19. 10. o 19.00
Odivo: Stopy v pamäti
Divadelné predstavenie Stopy v pa-
mäti vychádza z osobnej skúsenosti 
inscenátoriek – ich bratom bola diag-
nostikovaná paranoidná schizofrénia. 
Prvotným zdrojovým materiálom sa 
stali klinické znaky a prejavy tohto 
chronického duševného ochorenia. 
Vznikol asociačný beh na hranici svet-
la a tmy, ticha a zvuku, ktorý odráža 
stopy v pamäti, stopy v tele.                ren

Mesto Trnava aktuálne spúšťa pi-
lotný ročník rozsiahleho procesu 
participácie, počas ktorého majú 
obyvatelia možnosť pridávať vlast-
né nápady. Témou pilotného roč-
níka je verejný priestor.

Trnavčania môžu prispieť návrhmi 
týkajúcimi sa riešenia konkrétnych vnút-
roblokov, parkov, námestí, ulíc. Venovať 
sa môžu podobe oddychový zón, ihrísk 
alebo mobiliáru na športovanie. Pri tvo-
rení návrhov zelene, hracích prvkov vo 
verejnom priestore a mestského mobili-
áru môžu navrhnúť napríklad aj to, ako 
by si predstavovali umiestnenie lavičiek, 
smetných nádob, fontán na pitie alebo 
osvetlenia. „Návrhy Trnavčanov budú 
pre samosprávu podkladom pri rozhodo-
vaní o ďalších investíciách. Zámer mesta 
je umožniť občanom zapojiť sa do pláno-
vania mesta a dosiahnuť podoby verejné-
ho priestoru, ktoré budú čo najviac odrá-
žať ich potreby a predstavy. Keď sa mesto 
rozvíja vďaka daniam svojich obyvateľov, 
určite by sa malo rozvíjať aj na základe 
ich predstáv,“ vysvetľuje Ivana Vidová 
z referátu participácie Mestského úradu 
Trnava. „Predmetom participatívnych 
riešení však nebudú návrhy týkajúce sa 
dopravnej infraštruktúry,“ dodáva.

Ako sa zapojiť?
V čase od 12. septembra do 15. no-

vembra 2022 môžu občania prostred-

níctvom formuláru na webe navrhovať, 
čo by si želali vo verejných priestoroch 
zlepšiť. V období od 15. októbra do 20. 
januára 2023 bude prebiehať odborné 
posúdenie návrhov zamestnancami 
Mestského úradu podľa stanovených 
kritérií. Následne príde vo februári 2023 
na rad prioritizácia návrhov s  občanmi. 
„Tu budeme spolu rozhodovať o väčších 
a menších investičných zámeroch ale aj 
o drobných úpravách vo všetkých mest-
ských častiach. Súčasťou posudzovania 
ideových zámerov obyvateľmi Trnavy 
budú okrem návrhov zozbieraných 
prostredníctvom webovej stránky a 
stretnutí s obyvateľmi aj ideové zámery, 

ktoré má mesto už v istom štádiu roz-
pracovanosti, alebo sú súčasťou dlho-
dobého plánovania. Ide o zámery, ktoré 
sa týkajú verejných priestorov, ale na 
svoju realizáciu zatiaľ čakajú. Obyvate-
lia sa tak budú môcť podieľať na určo-
vaní dôležitosti jednotlivých návrhov, 
budú spolurozhodovať o tom, ktoré ná-
vrhy dostanú v ich realizácii prednosť,“ 
objasňuje Ivana Vidová a dodáva, že 
predloženie návrhov poslancom Mest-
ského zastupiteľstva je naplánované na 
apríl 2023.

Viac informácií o plánovaní verejné-
ho priestoru nájdete na webovej stránke 
www.planujmesto.trnava.sk.               ren

Trnavčania sa môžu zapojiť do navrhovania verejného priestoru

Radnica pozýva k participácii

zdroj foto KC MB

Obľúbený Trnavský rínek hlási ná-
vrat. Uskutoční sa v sobotu 15. ok-
tóbra 2022 už tradične na Kapitul-
skej ulici, Mikulášskom námestí a 
v Ulici M. Sch. Trnavského. Novin-
kou bude rozšírenie priestoru Rín-
ku  o otvorený dvor v Dome hudby. 
Návštevníci sa môžu tešiť aj na bo-
hatý sprievodný program.

Rínek sa odeje do farieb jesene pod 
korunami stromov parku na Kapitulskej 
ulici a predstaví 130 predajcov a pre-
dajkýň lokálnych a poctivých značiek. 
Na trhu nájdete originálne kúsky oble-
čenia, knihy, kvety, prírodnú kozmeti-
ku, drevené či textilné hračky pre deti. 
Zásobiť môžete aj svoju zimnú špajzu 
chutnými lekvármi, chilli omáčkami, si-
rupmi, aróniou, sušeným ovocím alebo 
voňavým korením. A bude aj dosť kávy, 
čaju, koláčov a iných dobrôt.

Bohatý sprievodný program
Trnavský rínek je okrem trhu aj malým 

pouličným festivalom v centre Trnavy a 
organizačný tím z Bronco n.o. vás po-
zýva na skvelý celodenný sprievodný 
program. „O hudbu sa postarajú lokálni 

Ychabods, pestrá zmes rocku inšpirova-
ná hudbou 60 – 90. rokov, rezká rómska 
cymbálovka Gypsy Elegance a z Čiech 
príde do Trnavy zahrať partizánska dy-
chovka Merbo Trubky. V Schneiderovej 
uličke budú počas celého dňa vyhrávať 
pouliční muzikanti. Až tri detské diva-
delné predstavenia vás čakajú v Dome 
hudby na Schneiderovej ulici. Tento 
krásny dvor v spolupráci s Baterkárňou 
ponúkne miesto kreatívnym dielňam, 
diskusiám a ochutnávke ukrajinských 
jedál,” prezrádza Júlia C. Oravcová z 
Bronco n.o. a dodáva, že v parku na Ka-
pitulskej sa bude tvoriť, čítať, hrať a spie-
vať. Je to sídlo workshop zóny zastrešu-
júcej rôzne lokálne škôlky, detské kluby 

a iniciatívy. Aj tento raz budú pripravené 
tekvice na výrobu strašidielok, ktoré si 
deti môžu rôzne dotvoriť a zobrať domov. 
Svoje miesto tu bude mať aj trnavské Di-
vadlo Jána Palárika a Trnavské rádio, 
ktoré počas dňa bude robiť rozhovory 
a vstupy do živého vysielania. „Emília 
Valachovičová, obľúbená sprievodkyňa 
Trnavou, pre návštevníkov Rínku o 13.00 
hod. odhalí filmové príbehy spojené s 
Kapitulskou ulicou. Dozviete sa, kde a 
aké filmy sa točili v tejto krásnej histo-
rickej časti nášho mesta. Stretnutie bude 
pri súsoší na Námestí sv. Mikuláša,” uza-
tvára Júlia C. Oravcová.

Trnavský rínek organizuje Bronco 
n.o. v spolupráci s mestom Trnava.   ren

Do historického centra sa vracia obľúbené podujatie 

Trnavský rínek je späť

Rínek sa odeje do farieb jesene, ponúkne množstvo predajcov aj pestrý program. 
autor foto Kamarian Photography

Participatívne plánovanie môže mať rôzne podoby. Fotografia je zo série stretnutí 
s názvom Občianske zhromaždenie.                                                    foto Peter Bestvina

zdroj foto KC MB

Trstínska cesta 9, Trnava       Tel. kontakt: 033/551 65 60    0903 458 971
Záhrada • Dom • Byt

Motorové pohony na brány

Nerez - predaj nerezových komponentov

         PREDAJŇA 
Kovovýroba - oceľ - nerez

SAMONOSNÉ
a TELESKOPICKÉ
BRÁNY

Zákazková výroba

Predaj kovaných polotovarov
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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:

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

DOPRAVA ZADARMO

JESENNÁ AKCIA -40%
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022
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 5,59 5,59

44,,4949€€

Bravčové karé s kosťou Bravčové karé s kosťou 
kgkg

 3,19 3,19

22,,3939€€

Párky desiatové kuracie Párky desiatové kuracie 
HyzaHyza
kgkg

 0,69 0,69

00,,4949€€

Croissant Ligos La crema de AlvaCroissant Ligos La crema de Alva  
kakao, jahoda, marhuľa, višňa kakao, jahoda, marhuľa, višňa 
65g65g
j.c. 7,538 j.c. 7,538 €€/kg/kg

 1,99 1,99

11,,6969€€

Cestoviny Melissa Paw Cestoviny Melissa Paw 
Patrol,Mimoni,Sponge Bob Patrol,Mimoni,Sponge Bob 
500g500g
j.c. 3,380 j.c. 3,380 €€/kg/kg

Luxury aviváž Luxury aviváž 
argan, energy, mystery, tiffany, sweet, argan, energy, mystery, tiffany, sweet, 
primaveraprimavera
900ml900ml
j.c. 2,211 €/l

 2,49 2,49

11,,9999€€
 3,95 3,95

33,,1919€€

Surf Surf 
color hawai, tropic, white montain color hawai, tropic, white montain 
20 pracích dávok20 pracích dávok
1,3kg1,3kg
j.c. 0,160 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Finish Finish 
tablety do umývačky riadu Al1Max tablety do umývačky riadu Al1Max 
48ks48ks
j.c. 0,167 €/ks

 10,90 10,90

77,,9999€€

 0,59 0,59

00,,4545€€

Jogurt gazdovský Jogurt gazdovský 
jahoda, čokoláda, írska káva, malinajahoda, čokoláda, írska káva, malina
200g200g
j.c. 2,250 j.c. 2,250 €€/kg/kg

 3,79 3,79

22,,9999€€

Olej Zlata slnečnicový Olej Zlata slnečnicový 
1l1l

 1,79 1,79

11,,3939€€

Zmes zeleninová Zmes zeleninová 
Na panvicu ála Mexico, Azia, gyros, Na panvicu ála Mexico, Azia, gyros, 
Taliansko Taliansko 
400g, mrazená400g, mrazená
j.c. 3,475 j.c. 3,475 €€/kg/kg

 1,09 1,09

00,,7979€€

Kofola originál Kofola originál 
2l + záloh k uvedenej 2l + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,395 j.c. 0,395 €€/l/l

 1,39 1,39

00,,9999€€

Pivo Pilsner 12% Pivo Pilsner 12% 
0,5l pl. 0,5l pl. 
+ záloh k uvedenej + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 1,980 j.c. 1,980 €€/l/l

 8,90 8,90

66,,8989€€

Vodka extra jemná 38% Vodka extra jemná 38% 
0,7l0,7l
j.c. 9,843 j.c. 9,843 €€/l/l

 6,99 6,99

55,,9999€€

Šunka kuracia debrecínka Šunka kuracia debrecínka 
HyzaHyza
kgkg

 1,29 1,29

00,,9999€€

Kahanec náhradná náplň W2Kahanec náhradná náplň W2  
4ks 40g4ks 40g
j.c. 0,248 €/ks

Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 10.10.2022 DO 23.10.2022

 10,90

77,,9999€€

Ceresit STOP AERO 360 NNCeresit STOP AERO 360 NN  
2x450g2x450g
j.c. 3,995 €/ks

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
10.10.2022 do 23.10.2022.

Kupón

91086

 2,19

1,,69€

Ryža BASK guľatá 
1kg

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
10.10.2022 do 23.10.2022.

Kupón

5935

 2,89 2,89

22,,1919€€

Granola FIT Do brucha Granola FIT Do brucha 
multigrain multigrain 
300g300g
j.c. 7,300 j.c. 7,300 €€/kg/kg

 15,90 15,90

1212,,9090€€

Sušiak na bielizeň Econ 
16m

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
10.10.2022 do 23.10.2022.

Kupón

160577

 17,90 17,90

od od 44,,9090€€

Ikebana Ikebana 
rôzne veľkosti rôzne veľkosti 

 1,99 1,99

11,,4949€€

Domestos Fresh Domestos Fresh 
Atlantic, citrus, pine, white shine, Atlantic, citrus, pine, white shine, 
levanduľa levanduľa 
750ml750ml
j.c. 1,987 €/l

15.09.2022 SVIATOK ZATVORENÉ

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 30,90 30,90

2727,,9090€€

Sud keramický 5l Sud keramický 5l 
2.trieda2.trieda

Sud keramický 30l Sud keramický 30l 
2.trieda2.trieda

 43,90 43,90

3434,,9090€€

Súprava hrncov Oliver Súprava hrncov Oliver 
8 dielna8 dielna

 2,29 2,29

od od 55,,9090€€

Ťažítko do súdka Ťažítko do súdka 
ker.v ponuke 5l, 10l, 17l, 20lker.v ponuke 5l, 10l, 17l, 20l
27l, 30l, 40l27l, 30l, 40l

Tento propagačný 
leták obsahuje 38%ný 

podiel potravín 
vyrobených 

na Slovensku.

 23,90 23,90

2121,,9090€€
 29,00 29,00

4545,,9090€€
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 5,59 5,59

44,,4949€€

Bravčové karé s kosťou Bravčové karé s kosťou 
kgkg

 3,19 3,19

22,,3939€€

Párky desiatové kuracie Párky desiatové kuracie 
HyzaHyza
kgkg

 0,69 0,69

00,,4949€€

Croissant Ligos La crema de AlvaCroissant Ligos La crema de Alva  
kakao, jahoda, marhuľa, višňa kakao, jahoda, marhuľa, višňa 
65g65g
j.c. 7,538 j.c. 7,538 €€/kg/kg

 1,99 1,99

11,,6969€€

Cestoviny Melissa Paw Cestoviny Melissa Paw 
Patrol,Mimoni,Sponge Bob Patrol,Mimoni,Sponge Bob 
500g500g
j.c. 3,380 j.c. 3,380 €€/kg/kg

Luxury aviváž Luxury aviváž 
argan, energy, mystery, tiffany, sweet, argan, energy, mystery, tiffany, sweet, 
primaveraprimavera
900ml900ml
j.c. 2,211 €/l

 2,49 2,49

11,,9999€€
 3,95 3,95

33,,1919€€

Surf Surf 
color hawai, tropic, white montain color hawai, tropic, white montain 
20 pracích dávok20 pracích dávok
1,3kg1,3kg
j.c. 0,160 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Finish Finish 
tablety do umývačky riadu Al1Max tablety do umývačky riadu Al1Max 
48ks48ks
j.c. 0,167 €/ks

 10,90 10,90

77,,9999€€

 0,59 0,59

00,,4545€€

Jogurt gazdovský Jogurt gazdovský 
jahoda, čokoláda, írska káva, malinajahoda, čokoláda, írska káva, malina
200g200g
j.c. 2,250 j.c. 2,250 €€/kg/kg

 3,79 3,79

22,,9999€€

Olej Zlata slnečnicový Olej Zlata slnečnicový 
1l1l

 1,79 1,79

11,,3939€€

Zmes zeleninová Zmes zeleninová 
Na panvicu ála Mexico, Azia, gyros, Na panvicu ála Mexico, Azia, gyros, 
Taliansko Taliansko 
400g, mrazená400g, mrazená
j.c. 3,475 j.c. 3,475 €€/kg/kg

 1,09 1,09

00,,7979€€

Kofola originál Kofola originál 
2l + záloh k uvedenej 2l + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,395 j.c. 0,395 €€/l/l

 1,39 1,39

00,,9999€€

Pivo Pilsner 12% Pivo Pilsner 12% 
0,5l pl. 0,5l pl. 
+ záloh k uvedenej + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 1,980 j.c. 1,980 €€/l/l

 8,90 8,90

66,,8989€€

Vodka extra jemná 38% Vodka extra jemná 38% 
0,7l0,7l
j.c. 9,843 j.c. 9,843 €€/l/l

 6,99 6,99

55,,9999€€

Šunka kuracia debrecínka Šunka kuracia debrecínka 
HyzaHyza
kgkg

 1,29 1,29

00,,9999€€

Kahanec náhradná náplň W2Kahanec náhradná náplň W2  
4ks 40g4ks 40g
j.c. 0,248 €/ks

Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 10.10.2022 DO 23.10.2022

 10,90

77,,9999€€

Ceresit STOP AERO 360 NNCeresit STOP AERO 360 NN  
2x450g2x450g
j.c. 3,995 €/ks

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
10.10.2022 do 23.10.2022.

Kupón

91086

 2,19

1,,69€

Ryža BASK guľatá 
1kg

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
10.10.2022 do 23.10.2022.

Kupón

5935

 2,89 2,89

22,,1919€€

Granola FIT Do brucha Granola FIT Do brucha 
multigrain multigrain 
300g300g
j.c. 7,300 j.c. 7,300 €€/kg/kg

 15,90 15,90

1212,,9090€€

Sušiak na bielizeň Econ 
16m

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
10.10.2022 do 23.10.2022.

Kupón

160577

 17,90 17,90

od od 44,,9090€€

Ikebana Ikebana 
rôzne veľkosti rôzne veľkosti 

 1,99 1,99

11,,4949€€

Domestos Fresh Domestos Fresh 
Atlantic, citrus, pine, white shine, Atlantic, citrus, pine, white shine, 
levanduľa levanduľa 
750ml750ml
j.c. 1,987 €/l

15.09.2022 SVIATOK ZATVORENÉ

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 30,90 30,90

2727,,9090€€

Sud keramický 5l Sud keramický 5l 
2.trieda2.trieda

Sud keramický 30l Sud keramický 30l 
2.trieda2.trieda

 43,90 43,90

3434,,9090€€

Súprava hrncov Oliver Súprava hrncov Oliver 
8 dielna8 dielna

 2,29 2,29

od od 55,,9090€€

Ťažítko do súdka Ťažítko do súdka 
ker.v ponuke 5l, 10l, 17l, 20lker.v ponuke 5l, 10l, 17l, 20l
27l, 30l, 40l27l, 30l, 40l

Tento propagačný 
leták obsahuje 38%ný 

podiel potravín 
vyrobených 

na Slovensku.

 23,90 23,90

2121,,9090€€
 29,00 29,00

4545,,9090€€

INZERCIA PLATÍ OD 10.10.2022 DO 23.10.2022

 349,00 349,00

309309,,0000€€

Pračka Whirlpool Pračka Whirlpool 
náplň 5kg/1000ot./minnáplň 5kg/1000ot./min
energ.trieda Eenerg.trieda E

 299,00 299,00

275275,,0000€€

Chladnička ECG Chladnička ECG 
ERD21444WE ERD21444WE 
objem 171L/42Lobjem 171L/42L
energ.trieda Eenerg.trieda E

 29,90 29,90

2222,,9090€€

Teplovzdušný ventilátor ETA 
3 stupne regulácie 3 stupne regulácie 
1000/ 2000W1000/ 2000W

Konvektor Strend Pro Konvektor Strend Pro 
750W/1250W/2000W 750W/1250W/2000W 
ventilátor, reguláciaventilátor, regulácia

 55,80 55,80

3939,,9090€
 33,90 33,90

3636,,9090€€

Dvojplaltnička Activer  Dvojplaltnička Activer  
1500W/1000W1500W/1000W

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD 
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.

Radiobudík Orava Radiobudík Orava 
LED Display, FM radioLED Display, FM radio

 22,90 22,90

1717,,9090€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

 24,90 24,90

6666,,9090€€

Radiátor olejový ECG  Radiátor olejový ECG  
3 stupne nastavenia 3 stupne nastavenia 
500/1000/1500W500/1000/1500W
termostat, 7rebrovýtermostat, 7rebrový

 45,90 45,90

3737,,9090€€

Šľahač ETA Šľahač ETA 
príkon 350W, 2 šľahacie metly príkon 350W, 2 šľahacie metly 
2 hnetacie háky, kovový tyčový 2 hnetacie háky, kovový tyčový 
mixér, 4 stupňová regulácia mixér, 4 stupňová regulácia 
+ tlačidlo TURBO+ tlačidlo TURBO

 319,00 319,00

299299,,0000€€

Pračka ECG Pračka ECG 
náplň 7 kg 1400 ot./minnáplň 7 kg 1400 ot./min
energ.trieda Denerg.trieda D

Sporák ALFA 55Sporák ALFA 55
Výkon: 5kW, Dymovod: 120mm, Výkon: 5kW, Dymovod: 120mm, 
pravý, ľavý, hnedýpravý, ľavý, hnedý

Kachle krb.Thalia EWA Kachle krb.Thalia EWA 
výkon 5 kW, dymové hrdlo 120 mmvýkon 5 kW, dymové hrdlo 120 mm

 249,00 249,00
199199,,9090€€

Kachle krb.Bella Thalia Kachle krb.Bella Thalia 
béžové 5,4kW, dymovod 120mmbéžové 5,4kW, dymovod 120mm

Sporák Magnum Sporák Magnum 
krémový, celoliatinový, 9.5kW, ľavý, pravý krémový, celoliatinový, 9.5kW, ľavý, pravý 
priemer dymovodu 120mmpriemer dymovodu 120mm 569,00 569,00
19491949,,0000€€

Kachle krb.Thalia Okta Kachle krb.Thalia Okta 
béžová, antracit, výkon 7kWbéžová, antracit, výkon 7kW
dymové hrdlo 120mmdymové hrdlo 120mm

 449,00 449,00

419419,,0000€€

Sušička Candy Smart Sušička Candy Smart 
Pro SLIM Pro SLIM 
Wifi + Bluetooth Wifi + Bluetooth 
náplň 7kg náplň 7kg 
energ.trieda A++energ.trieda A++

 398,00 398,00
419419,,0000€€

 469,00 469,00

449449,,0000€€

Chladnička Whirlpool Chladnička Whirlpool 
objem 261L/111L, objem 261L/111L, 
5 rokov záruka na kompresor5 rokov záruka na kompresor
beznámrazový systémbeznámrazový systém
energ.trieda Eenerg.trieda E

Kultivátor Hecht 746Kultivátor Hecht 746  
motor HECHT OHV 4-takt, záber 60cmmotor HECHT OHV 4-takt, záber 60cm

 339,00 339,00
299299,,0000€€

Bicykel KELLYS CLIFF 90Bicykel KELLYS CLIFF 90
 599,00 599,00
539539,,0000€€

Bicykel KELLYS VANITY 70Bicykel KELLYS VANITY 70
 649,00 649,00
579579,,0000€€

 499,00 499,00
299299,,0000€€

 499,00 499,00
459459,,0000€€

 259,00 259,00

229229,,0000€€

Mraznička Vivax  Mraznička Vivax  
objem 142Lobjem 142L
energ.trieda Fenerg.trieda F

Bicykel DEMA ENERGY 3Bicykel DEMA ENERGY 3
 549,99 549,99
469469,,0000€€

  

už od 0 € v hotovosti

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

V ponuke V ponuke 
široký sortiment široký sortiment 

dymový rúr dymový rúr 
a príslušenstvaa príslušenstva

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50
 2999,00 2999,00
26992699,,0000€€

Sporák Elegant New LineSporák Elegant New Line  
biely, krémový, ľavý, pravý, výkon 7KW biely, krémový, ľavý, pravý, výkon 7KW 
dymové hrdlo:120mmdymové hrdlo:120mm 164,90 164,90
449449,,0000€€

Sporák 701 Omega Kuzine Sporák 701 Omega Kuzine 
liatinový, výkon 9,32kW, dymovod liatinový, výkon 9,32kW, dymovod 
priemer 130mm, pravý bielypriemer 130mm, pravý biely

 759,00 759,00
599599,,0000€€

Sporák Alfa 85G ECO Sporák Alfa 85G ECO 
biely ľavý, pravý 8kW, dymovod 120mmbiely ľavý, pravý 8kW, dymovod 120mm
 135,00 135,00
11991199,,0000€€
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www.auto-impex.skTrstínska cesta 28, 917 01 Trnava �  Objednajte sa na: +421 911 390 041

80
-0

00
7-

4

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.

41
-0
00
6

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

1500

1500

15
00

800

2300
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FRÉZOVANIE 
              VLOŽKOVANIE 
                              KOMÍNOV

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň
 SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

   ZĽAVA 
  na materiál 30%

FRÉZOVANIE  

od 15 €/bm

OBHLIADKA KOMÍNOV
    ZDARMA
        0904 157 144 
             0903 874 784
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Zariadenie pre seniorov v Šelpiciach

 

 

 

www.pokora-no.sk • dompreseniorov@gmail.com

prijíma nových klientov
Vytvorte svojim blízkym nový bezpečný domov so všetkými službami. 

Ponúkame kvalitné služby v oblasti opatrovania, zdravotníctva a aj sociálnych služieb        
v rámci vytvárania záujmovej činnosti seniorom, veľmi pekné prostredie, príjemný               
a kvalifikovaný personál, rehabilitácie + lekár. Zariadenie má  kapacitu 40 lôžok,                
je bezbariérové.

Bez poradovníka a čakania. Tešíme sa na Vašu návštevu! Cenník nájdete na webe.

0902 363 999
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LIKVIDÁCIA AZBESTU
zo striech 

a exteriérových priestorov

ZA VÝHODNÉ CENY!

0918 361 701, 0907 752 282strechymolnar@zoznam.sk
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VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

Areál
poľnohospodárskeho

družstva
247 Siladice 

0918 361 701
pilamolnar@gmail.com
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