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PALIVOVÉ DREVO
PLECHOVÉ GARÁŽE

0905 20 70 59

www.waterguard.sk tel: 0948 238 067

32-0167

Unikátna ochrana
domácnosti pred
vytopením

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU

záhradný, stavebný, komunálny-veľkokapacitnými kontajnermi 5m3 a 7m3

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,
ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU
BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

TT19-47-strana

1

0917 102 255

www.ovtrade.sk, ovtrade.kont@gmail.com

39-0005 TT02

0948 107 877
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45-0027
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www.plechovegarazesk.sk

59-0358

PLECHY, voliery pre psov
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Štvrté prikázanie
Veriaci človek „ctí otca svojho a
matku svoju, aby dlho žil na zemi,
ktorú mu dá Pán, Boh jeho!“, čítame v knihe Exodus v hlave 20 vo
verši 12. Veriaci človek má za svojho otca aj otcov biskupov, vrátane
toho rímskeho, pápeža.
Ctí ich, ctí ich učenie, kázania a
výzvy. I bežné usmernenia, vyplývajúce z každodenného laického života.
Pápež František, svätý otec, rímsky biskup, najnovšie upozorňuje na
neprípustnosť hospodárskej kriminality. Považuje ju za zločiny tých
najmocnejších, odsudzuje, že sa jej
venuje iba nepatrná alebo žiadna pozornosť. Hovorí o organizovanej kriminalite. „Ide o zločiny, ktoré majú
závažnosť zločinov proti ľudskosti,
keď vedú k hladu, biede, nútenej
migrácii a k smrti kvôli chorobám,
ktorým sa dá vyhnúť, k enviromentálnym katastrofám a k etno-cíde
obyvateľov.“
Pápež František najnovšie veľmi
ostro odsúdil aj „kultúru vylučovania a nenávisti“. Po prvýkrát sa úplne
nahlas a bez zaobalených fráz zastal ľudí inej ako tradičnej sexuálnej
orientácie a ich prenasledovanie prirovnal k tomu, čo robili v prvej polovici minulého storočia nacisti. Vo
Vatikáne v prejave na medzinárodnej právnickej konferencii kritizoval
tých, ktorí hovoria o menšinových

Pohotovostné služby
lekární od 25.11.2019
do 1.12.2019

skupinách vrátane ľudí hlásiacich
sa k „inej“ sexuálnej orientácii rovnakým štýlom, akým hovoril v 30.
rokoch Adolf Hitler o Židoch. „Toto
sú typické prejavy nacizmu, ktorý
so svojím prenasledovaním Židov,
Rómov alebo ľudí homosexuálnej
orientácie predstavuje dokonalý model kultúry vylučovania a kultúry
nenávisti,“ povedal pápež.
Nuž a treba ešte pripomenúť vyhlásenie našich slovenských otcov
biskupov. A mimoriadne ho oceniť.
„ Angažovanie sa (klerikov – pozn.
red.) v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je
primerané kňazskému stavu. Úlohou
kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia
k určitej strane... Toto stanovisko sa
v aktuálnych okolnostiach týka otca
Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti
aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán.“ Pod stanoviskom je podpísaný Mons. Stanislav
Zvolenský,
bratislavský
arcibiskup metropolita,
predseda KBS a Mons.
Štefan Sečka, spišský
diecézny biskup.
Tak čo s tým štvrtým prikázaním u
nás?

25.11.

pondelok
26.11.

utorok
27.11.

streda
28.11.

štvrtok
29.11.

piatok
30.11.

sobota
1.12.

nedeľa

Otvorené
sú celý
týždeň od 7.00
do 22:30 hodiny.

Pneuservis VOLEK
PREZUTIE PNEUMATÍK
PREDAJ PNEU
0903 257 443

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor


Západné Slovensko
BV
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LC
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PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

J. Bottu 29/A, Trnava
Strihám Erika Modrovská

aj detičky! 0907 43 66 55

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

OKNÁ
DVERE
PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ
STREŠNÉIMNÉ
OKNÁ ZZĽAVY!
www.oknapolakovic.sk
oknapolakovic@zoznam.sk

0949 300 518

54-0001 TT47

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Dolné Orešany 393
10 min. od TT
Po-pi: 8:00 - 19:00, so: 8:00 - 16:00

54-0 TT45

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Lekáreň Trojičné námestie,
OD Jednota
Lekáreň Tyrnavia s.r.o.,
Námestie SNP 3
Lekáreň OC SOFI,
Bratislavská ulica 9355/74
Lekáreň PREDNÁDRAŽIE,
Mozartova 3
Lekáreň Dr. Max, HM Tesco,
Ulica Veterná 40
Lekáreň VITA,
Špačinská cesta 78/C
Lekáreň City Park, OC City Park,
Trstínska cesta 3

39-0 TT46
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Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

39-000 TT04
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Skvelé bonusy v hodnote a 2 122 €
Uite si zimu naplno. Vyuite špeciálnu ponuku na naše najpopulárnejšie SUV.
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si môete štvorkolku s pohonom
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku.
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Nebojte sa, nemyslím tým polytyka o kerém
nám tvrdzily, že je večne živý. Myslím tým jeden
kuchynský prístroj, kuchynského pomocnýka.
Bolo to tak. Ket sa mój muž vrácil z vojančiny, to
volakedy mládenci chodzily na dva roky povinne slúžit našej armáde a teda vlasci. A to ket dosáhly osemnást rokov. Po tem návrate kúpil svojej
mame z prvej výplaty miksér. Velice sa mu tešila a
často kuchynského pomocnýka používala. Slúžil
jej tento „E..“ výrobek dlhé roky.
A ket odešla z tehoto sveta, nesmrtelný miksér sa dostal do našej domácnosci, do našej kuchyne. Né jako památka, né jako muzeálny kúsek
do vytrýny. Nykdy som ho nešanuvala, používam ho už dlhé roky a on poctyvo slúži a dobre
funguje, aj ket je už dávno v dóchotkovém veku.
Šak „E..“ vyrábala velyce dobré výropky a hlavne
trvácne, šak to bola naša Československá jedynečná fabrika. Čúl, ket mosíme kupuvat čínske
výropky, aj ket sa pýšá ze svetovú značku, vydržá
akurát tak do vypršáná záruky.
Teda dva roky, nékedy aj pár hodzín k temu.
Vác razy som sa o tem na vlasnej koži presvečila a dala sa nachytat na nejakú
výhodnú kúpu z reklamy, ale
ždycky som sa vrácila k tej
mojej kamarátke „ E..“. Náš
nesmrtelný miksér slúži už
asi dvacat šest rázy dlhší jak tá
slubuvaná dvojročá záruka. Pozdravujem jeho výropcov a jak
si vtedajší robotnýci ulály nejaké
náhradné dzíly, ozvite sa,
dobre zaplacím.

Majetkový opatrovník sa radí medzi
špeciálnych opatrovníkov a v slovenskom právnom poriadku je relatívne
novým inštitútom.
V dnešnej dobe je už celkom bežné,
že aj maloleté deti vlastnia majetok, ale
správu tohto majetku vykonávajú rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa.
Správou majetku rozumieme rozhodovanie o majetku a hospodárenie s majetkom maloletého. Táto správa je súčasťou
rodičovskej zodpovednosti a rodič má
nielen povinnosť, ale aj právo spravovať
majetok svojho maloletého dieťaťa.
Môže však nastať aj taká situácia, že
rodičia, ako zákonní zástupcovia dieťaťa
nebudú schopní vykonávať túto správu
riadne. Pre tento prípad zákon poskytuje maloletému zvýšenú ochranu, a ak
rodičia správu majetku maloletého dieťaťa nevykonávajú dobre alebo dokonca
nevykonávajú vôbec, súd ustanoví maloletému na ochranu jeho záujmov majetkového opatrovníka. Hlavnou úlohou
majetkového opatrovníka je zabezpečovať takú ochranu majetku maloletého
dieťaťa, aby zo strany dospelých účastníkov právnych vzťahov nedochádzalo
k poškodzovaniu majetkových záujmov
dieťaťa.
Zákon určuje aj okruh osôb, ktoré
môžu byť ustanovené ako majetkový
opatrovník. Na prvom mieste je fyzická
osoba, ktorá ale musí spĺňať zákonom vyžadované podmienky. Musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Možno je to tak

47-044

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava
zverejňuje

Zámer prenechať
majetok
do nájmu formou
priameho nájmu
Bližšie inf. 033/599 18 98

www.sose-trnava.edupage.sk

PONÚKAME
profesionálne

MALIARSKE PRÁCE
» interiér aj exteriér
» striekanie, natieranie
» valcovanie

www.strombau.sk
0944 274 430

PALIVOVÉ
DREVO

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

30 rokov slobody
Slobodne hovoriť a písať,
presne to sme chceli,
samozrejme len dovtedy
kým nás niekto nezastrelí.

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116

32-0003-11

Biela vrana
Iba jedného sme
horko ťažko našli, je to on,
budeme ho voliť,
nemá v banke ani milión.

0917 649 213

68-06

» bapka Blašková

a s ustanovením do funkcie musí súhlasiť. Takáto osoba musí taktiež spĺňať aj
predpoklad, že bude konať v záujme maloletého dieťaťa. Takouto osobou môže
byť aj príbuzný dieťaťa, ale i osoba blízka
rodine dieťaťa alebo iná osoba, napríklad
právny alebo daňový poradca.
Za majetkového opatrovníka môže
byť ustanovená aj obec alebo iná právnická osoba, ktorá s takouto funkciou
súhlasí, a taktiež spĺňa predpoklad na
riadny výkon správy majetku v záujme
dieťaťa. Majetkový opatrovník je povinný
vykonávať správu s náležitou starostlivosťou. Nesmie na seba brať neprimerané
majetkové riziká a hazardovať s majetkom dieťaťa. Je povinný predkladať súdu
správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa v presne určených lehotách
a po skončení svojej funkcie vypracovať
záverečný účet zo správy majetku, a to
najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia výkonu správy. Funkcia majetkového
opatrovníka môže zaniknúť z rôznych
dôvodov, napríklad z dôvodu dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, zániku dôvodu
pre ktorý bol majetkový opatrovník ustanovený, smrť alebo zánik majetkového
opatrovníka, odvolanie z funkcie súdom.

54-0 TT46

Majetkový opatrovník

51-0058

Nesmrtelný

Najčítanejšie regionálne noviny
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Stále horšie
To boli krásne časy,
to sme si žili,
keď sa rieky len vyliali
a nie vybrežili.
Mosty po povodniach
Mosty začali padať tak,
že tomu neverili by ste,
ani Most-Híd
to po nich už nemá isté.

76-0016

Najkrajšie mesto
Slovenska
Treba k tomu triezvo
povedať,
že to skvelé umiestnenie
bude Trnavčanov ešte
niečo stáť.

» Eva Jarábková

TT19-47-strana
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TT19-47-strana

5

relax, sTavba, služby

Najčítanejšie regionálne noviny

08-0134 TT47

6

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

pravá koža
01-0 TT43

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

39-0005 TT10

REKONŠTRUKCIE
Pešia zóna Hlavná 15

UNC 060

PRIJME TECHNIKA

JCB 3CX
JCB 3CX
MINIBAGER
SKLÁPAČ
VALNÍK

BALU tech s.r.o., Suchovská 5, Trnava, 0904 531 926

39-0 TT47

na montáž pohonov a brán (mzda: 1000 €)

-

kladivo, miešač betónu
podkop 30, 40, 60 cm
vrták priemer 20, 30, 40, vidly
lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
kladivo, svahovka, vidly
lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
11m3, 14,5t
na prevoz strojov do 3,3t

[FNOFQSBDFUSOBWBTSP!HNBJMDPNtXXX[FNOFQSBDFUSOBWBTLt 0902 047 516
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ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

PRINÁŠAME SVETU
ENERGIU SLOVENSKA
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POZVÁNKA
Občianske združenie ,,MACKO-UŠKO“
Hlavná č. 43-45, 917 00 TRNAVA
IČO: 42163528
Tel. č.: 0948 315 155,
mail: divadlopodhviezdami@gmail.com
www.macko-usko.sk

Občianske združenie ,,MACKO-UŠKO“
Vás srdečne pozýva na

„DIVADELNÉ POPOLUDNIE V SMOLENICKOM ZÁMKU“,
ktoré sa uskutoční 24. 11. 2019, o 13.00h

Pripravené je pre Vás divadelné predstavenie
„Čarodejnice z Plochozeme“, podľa
autora Terryho Prattcheta. Príbeh je rozprávkový,
humorný a pútavý pre všetky vekové kategórie.
V ďalšom programe sme pre Vás pripravili:
- výborné zámocké pohostenie
- zaujímavú prehliadku zámku spojenú s výstupom do veže
- zámocký „zámocký novembriáles“
VSTUPNÉ: 7,- Eur / osoba
PROSÍME O NAHLÁSENIE VAŠEJ ÚČASTI na uvedenú mailovú adresu,
pretože počet miest je obmedzený. TEŠÍME SA NA VÁS!

09-85

Teraz zľava 15 % na všetky krmivá Eminent

hotelového
a reštauračného prádla
Pranie pracovných odevov
Biely Kostol, Atletická 13
0905 662 923
www.pracovnarybka.sk

08-0 TT42

oproti Žel. Stanice, Kollárova 6, Trnava, tel. 0917 501 066
parkovanie zozadu - vchod z Hospodárskej ulice

Pranie a mangľovanie

39-0 TT43

krmivá Energys
pre Hospodárske
zvieratá

54-0 TT46

25 rok
na trhu!

01-0197 TT34

MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE
DO TÝŽDŇA!

PRÁČOVŇA

KRMIVO

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - www.chcemklimu.skov

DODÁVKA,
MONTÁŽ, SERVIS

08-0130 TT46

Mgr. Zuzana Bartovičová
predsedníčka občianskeho združenia
,,MACKO-UŠKO“
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Typy cukrovky (Delenie na ľahkú a ťažkú neplatí)
My, diabetológovia, poznáme okrem
celosvetovo platnej klasifikácie, iba
dobre a zle kompenzovanú cukrovku, nezávisle od typu.
Rozhodujúce je, či má pacient dobré
alebo nedostatočné výsledky a s tým súvisiace riziko vzniku komplikácií, ktoré
už môžu byť závažné. Liečba inzulínom
veľakrát znamená ten najsprávnejší
spôsob liečby – u diabetikov 1. typu je
nevyhnutná od počiatku diagnózy, u
diabetikov 2. typu pri nedostatočnom
zlepšení pri diéte a užívajú tabliet.
Klasifikácia diabetes mellitus
– typy cukrovky:
1. Diabetes mellitus 1. typu – je charakterizovaný poškodením a postupným zánikom buniek pankreasu produkujúcich hormón inzulín. Dochádza
k úplnému nedostatku inzulínu a chorí
sú odkázaní na jeho pravidelné podávanie inzulínovými striekačkami alebo inzulínovými perami. Predstavuje
menšiu časť chorých – asi 10 percent zo
všetkých diabetikov. Častejšie postihuje mladšie vekové skupiny.
2. Diabetes mellitus 2. typu predstavuje 85 – 90 percent všetkých diabetikov.
Postihuje dospelých, jeho výskyt stúpa
s vekom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu sa v organizme síce tvorí inzulín, ale v nedostatočnom množstve,
alebo organizmus vytvorený inzulín z

rôznych príčin nedokáže využiť. V liečbe na začiatku často stačia režimové
opatrenia – pohyb a diéta, neskôr tablety. Inzulín je potrebný neskôr, obyčajne u 20 percent diabetikov 2. typu.
Objavuje sa s pribúdajúcim vekom, voľakedy sa nazýval aj starecký, teraz sa
objavuje aj u mladších, hlavne pri nedostatku pohybu a zlej skladbe stravy.
3. Špecifické typy diabetu.
Cukrovka sa vyskytuje aj pri niektorých iných stavoch – napríklad pri genetických poruchách, pri ochoreniach
žliaz s vnútorným vylučovaním (pri
endokrinných ochoreniach), pri ochoreniach podžalúdkovej žľazy (pankreas), pri užívaní niektorých liekov a
chemikálií, pri niektorých infekčných
ochoreniach (napríklad pri rubeole).
4. Gestačný diabetes
Ide o diabetes v tehotenstve. Tento
typ metabolickej poruchy sa prejavuje
po prvýkrát počas gravidity. U nás postihuje niečo vyše 4 percentá všetkých
tehotných. Nakoľko predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre matku aj
plod, musia byť ženy počas tehotnosti aj po nej
pravidelne sledované.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Na našu prevádzku
v Trnave
prijmeme zamestnancov
do pracovného
pomeru na pozície:

Závozník
zaistenie vysypania zberných nádob podľa
predpísaných trás a ich vrátenia do príslušného
zberného stanoviska.
Základná mesačná hrubá mzda 600 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 135 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0911 914 074.

Robotník VZV
Presun materiálu, nakládka, vykládka pomocou VZV.
Obsluha lisu na lisovanie druhotných surovín.
Základná mesačná hrubá mzda 680 EUR
+ mesačná pohyblivá zložka 150 EUR.
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktuje
na tel. čísle 0903 576 289.

Ponúkame 13. mzdu, stravný lístok nad rámec
zákona, príspevky zo Sociálneho fondu.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na

www.fcc-group.sk

07-0163

Trnavsko

Vyrábame elektromobil...
...staň sa novou energiou automobilky
Nová generácia Peugeot 208 v trnavskej
automobilke, nová príležitosť
pre Teba. Pripravíme Ťa na prácu
so špičkovými technológiami.

Ý
VÝROBN ÍK
VN A
PRACO
N
OVÁ ZME
VÍKEND
708 Eur

50%
ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

7 ROKOV

A VIAC

Viac info na:
nabor@mpsa.com, 0905 876 582, 0905 876 583
www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/PSAkariera/

TT19-47-strana
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tTUBCJMOÈQSÈDBOBEPCVOFVSǏJUÞ
tNFTBǏOâQSÓKFN708 € brutto za dva dni v týždni
t[ÈLMBEOÈN[EBû
 ûQSÓQMBULZ[BWÓLFOE
 ûQSÓQMBULZ[BOPD
 ûJOEJWJEVÈMOBQSÏNJB
tTZTUÏNUBSJGOâDIUSJFE
tQMBU
tCF[ÞSPǏOÏQÙäJǏLZBWâIPEOÏÞWFSZ
tNPäOPTǸPTPCOÏIPSBTUVBLBSJÏSOFIPSP[WPKB
tQSFOÈKPNOPWÏIPWP[JEMBTP[ÈLPOOPV
BIBWBSJKOPVQPJTULPVCF[QPǏJBUPǏOFKJOWFTUÓDJF
tNPäOPTǸVCZUPWBOJB
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Občianska
riadková
inzercia
»01
1 Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
» Predám škodu 105 originál,tel
0902 419 597
» 2 Auto moto/iné

02 AUTO-MOTO / iné

» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER
STADION MUSTANG SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406
» 4 Byty/prenájom

04 BYTY / prenájom

» Hladám spolubývajúceho
na privát na spiegelsale 0905
612 257
» Prenájom veľký 1izb byt Družba, 430 e, 0910685246
» Prenajmem 1.izb.byt v TT, 370
EUR /mesačne 0907716227
» Prenajmem 1-izbový byt (40
m2) Na Hlinách.Tel. 0905581290
» 6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

» Predám stavebný pozemok
na rodinný dom 0908 669 590
» 7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

» 1izb.byt kúpim. 0907158622
» Garsonku kúpim.
0902570685
» 3izb. byt kúpim. 0907158767
» 11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim akordeón, heligonku.
0915876860
» 13 RÔZNE/predaj

13 RôZNE / predaj

» Predám voliery 2x2x1 a 14
korel s búdkami na chov 0905
612 257
» 15 HĽADÁM PRÁCU

15 HĽADÁM PRÁCU

» ELEKTROMECHANIK V TRNAVE
NA 1.ZMENU 0909153194
» Aktívny dôchodca hľadá
prácu ako strážnik. Bez SBS
preukazu. Kontakt: 0904175573
» ZOZNAMKA

16 ZOZNAMKA

» 36 ročný hľadá dievča na
vážny vzťah do 36 r okolie TT HC
0949449436
» 57/170 hľadám si kamarátku
časom aj na vážny vzťah.
0948067380
» 32 R. CHALAN SI HĽADÁ KAMARÁTKU. 0949778527

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TT19-47-strana

10

zamesTnanie

0800 500 091 - www.konstrukter.sk
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Zamestnám ZUBNÚ
ASISTENTKU/SESTRU
v stomatologickej
ambulancii v Senici

príjme do pracovného pomeru

Požiadavky: zodpovedajúce vzdelanie, samostatnosť,
manuálna zručnosť, ochota učiť sa, práca s PC, zodpovedný
prístup a príjemné vystupovanie.
Platové podmienky: od 700 € + osobné ohodnotenie
+ odmeny /závisí od vzdelania a odbornej praxe/.

T. č.: 0908 488 261

Prijmeme

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.
Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

83-0450

32-0172

85_0690

na farmu ČASTÁ

Spoločnosť z TT

predavačku
do predajne odevov
v Trnave
(aj dôchodkyňu)
mzda 580 € brutto + prémie

0908 120 859

OŠETROVATEĽA HYDINY

41-0143

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

.0!-4,տÍ.-,3)7Í4Íġ0 Í+3Ə'Í ÍƏ#,7Í ÍPÁRY Í+XB?ÍMBÍÍBMÍÍ#30

85_0765

Trnavsko

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY:
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE: ihneď
PRACOVNO � PRÁVNY VZŤAH: hlavný pracovný pomer
PLAT: 550 € + odmeny*

(priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
e-mail: kurtisova@machhydina.sk


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

51-0087

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

W`W\]XZ\^YĈôûûþĆăðćøĂûĄĉñðăāýðąðĂú

SBS RAVI s.r.o.

NOVOOTVORENÝ SECOND HAND TEXTIL
na Starohájskej ul. 1 (na lávke vedľa pošty)

prijme do TPP pracovníkov
do strážnej služby pre
objekt v Senci

Otvorené: Pon, Uto, Str, Pia: 8.00 - 16.00, Štv: 10.00 - 17.30 hod.

52-0167
10-0036

Operátor/ka 4,55 €/hod. (3 zmeny)
+ príplatky + prémie 200 €
+ stravné lístky 4,20 €
+ 13-ty plat (1000 € bru�o pri nástupe)

Prednosť majú záujemci so skúsenosťami a zručnosťami pri balení potravín.
Od uchádzačov požadujeme zodpovednosť, zručnosť, dobrú pracovnú
morálku, dodržiavanie hygienických predpisov.
Práca je v 2-zmennej prevádzke. Vybraných uchádzačov prijmeme na dobu
určitú, po osvedčení sa zmení na dobu neurčitú.
Cieľový plat pozície strojníčka je 5,50 €/hod brutto. Nástupný plat
je 4,77 €/hod brutto, nástupná pozícia - balička. Postup na cieľovú pozíciu
je možný po úspešnom zaučení.
Ďaľšie ponúkané beneﬁty: stravné lístky, dochádzkový bonus, nápoje
na pracovisku zadarmo, práca v príjemnej atmosfére.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so stručným životopisom zasielajte
na adresu: jobs@oetker.sk

TT19-47-strana
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OPERÁTOR/KA VÝROBY

75-06-8

Spoločnosť Dr.Oetker, s.r.o.,
hľadá do svojho tímu vo výrobnom závode Boleráz
nové kolegyne na pozíciu

STROJNÍČKA
BALIACICH ZARIADENÍ

Hľadáme mužov a ženy do výroby
– TRNAVA

valachovicova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

08-0 TT41

mikiny, tepláky, ﬂanelové košele, tričká, pulóvre, detský textil,
bundy, ponožky, uteráky, postelná bielizeň, obuv, kabelky...

Nástup : ihneď
Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

0917 920 781 -- 0907 842 092
praca@traust.sk -- www.traust.sk

83-0006

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie.

01-0170 TT44

3€/hod. netto + príplatky + bonus
TRNAVA a okolie

12

služby, Okná-dvere, zamestnanie
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POSLEDNÉ ODHALENIA
.%6%2%Ñ%
JÚL 2019
ZASTAVENIE
NETRANSPARENTNÝCH
TENDROV V ARMÁDE
- VOZIDLÁ 4x4 za 400 miliónov eur
- VOZIDLÁ 8x8 za 400 miliónov eur
- RADARY za 155 miliónov eur

.%639ģ)86-03&Ï%NOM SR
TAKMER 1 MILIARDU EUR!!
SEPTEMBER 2019
BALCIAR
1973/%1ŀ-8)7/32Ï-ħ
Šéf vojenských tajných má majetky
v hodnote miliónov eur.

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3
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Eštebácke praktiky
aj 30 rokov po
revolúcii

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417
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ICU č. 40

Týždenne do 46 550 domácností
www.bresttrade.sk | predajna@bresttrade.sk | 0948 933 934

PREDAJ-POŽIČOVŇA
NÁRADIA

reﬂexné bundy
montérky
vesty
čiapky

nohavice
mikiny
obuv
rukavice

08-0 TT02

PREDAJ SPOTREBNÉHO TOVARU

PRACOVNÉ ODEVY

SŤAHOVANIE
54-0008 TT02

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ
tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

Predám lúpané
ORECHY 8,40/kg

ZIMNÉ BUNDY

0915 950 055

pre všetky vekové kategórie

Upečiem i zabezpečím

v ponuke aj kožené značkové bundy

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
01-0 TT47

pravá koža

Pešia zóna Hlavná 15

01-0032 TT44

pevná linka: 033/381 81 34

39-0 TT43

mobil: 0905 699 066
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Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

01-0005 TT44
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Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk
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zo 100% bezlepkových surovín
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Pečiem vianočné
oplátky a trubičky,
vianočky, opekance,
slané pečivo
a kváskový chlebík

01-0003 TT44

0949 188 961

08-0 TT34

Nitrianska 18, Trnava
(smer do Trnavy)
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Hasiči dostali
nové autá
Dobrovoľní hasiči z viacerých
obcí z okolia Trnavy dostali nové
autá Iveco Daily. Ich slávnostné
odovzdávanie sa uskutočnilo
v pondelok 18. novembra aj za
prítomnosti ministerky vnútra
Slovenskej republiky Denisy Sakovej.
Nové vozidlá si v Trnave na Trojičnom námestí prevzali zástupcovia obcí
a dobrovoľných hasičských zborov
obcí Dolné Orešany, Hrnčiarovce nad
Parnou, Horné Orešany, Pavlice, Trstín, Zavar, Dechtice, Zeleneč, Lošonec,
Dobrá Voda a Košolná.
Na celom Slovensku si tieto vozidlá
postupne prevezme 365 dobrovoľných
hasičských zborov obcí.
ren

Dobrovoľní hasiči si prevzali nové
autá Iveco Daily.
zdroj foto HaZZ SR

Informácie
o sociálnych
službách na webe
Trnavská samospráva spustila
webovú stránku socialnesluzby.
trnava.sk. Trnavčania, tam nájdu
informácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb v Trnave a
komplexný prehľad týchto služieb
na území mesta.
Sociálne služby sú na novom webe
rozdelené do štyroch farebne odlíšených oblastí – služby pre rodinu, deti
a mládež, služby pre seniorov, služby
pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a služby pre ľudí v ťažkej životnej
situácii. Stačí ak si návštevníci stránky
zvolia jednu zo štyroch spomenutých
oblastí a následne zadajú o aký druh
služby majú záujem. „Podarilo sa nám
dostať všetky informácie o dostupných
sociálnych službách v našom meste pod jednu strechu,“ hovorí Ingrid
Huňavá, vedúca odboru sociálneho
Mestského úradu v Trnave. „Našou
snahou je udržiavať databázu aktuálnu, aby čo najlepšie slúžila tým, ktorí
ju budú potrebovať.“ Na novej webstránke získajú záujemcovia prehľad
o aktuálnom dianí v sociálnej oblasti v
Trnave.
ren
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Vytvoriť chcú oázu kľudu pre pacientov i personál nemocnice

Záhrada nových začiatkov
Viacero zanietených dobrovoľníkov sa zišlo počas dvoch jesenných víkendov v areáli trnavskej
fakultnej nemocnice, aby sa pustili do budovania Záhrady nových
začiatkov. Nachádzať sa bude pri
budove psychiatrie. Po dokončení
terénnych úprav vysadili nadšenci
aj prvé rastliny.
S myšlienkou vytvoriť v trnavskej
nemocnici terapeutickú záhradu prišla
architektka Jana Pajchlová. Keďže sa
stretla s pozitívnym ohlasom aj zo strany
vedenia trnavskej fakultnej nemocnice,
dobrej myšlienke už nič nestálo v ceste.

Chýbal priestor pre oddych
i rozhovor

Nápad vytvoriť v priestoroch trnavskej nemocnice relaxačné miesto skrsol
mladej architektke v hlave ešte pred
dvoma rokmi, keď tam bola navštíviť
svojho blízkeho. „Areál nemocnice mi
prišiel veľmi náročný na orientáciu až
chaotický a tiež neprispôsobený tomu,
aby slúžil pre úžitok človeka. Chýbajú v
ňom intímne miesta pre rozhovor s rodinou ale i pre duševný oddych. Práve
forma prostredia je pre podporu psychiky pacienta ale aj personálu nemocnice
veľmi dôležitá,“ hovorí Jana Pajchlová,
ktorá si práve v čase jej návštevy trnavskej nemocnice vyberala tému na
diplomovú prácu a tak bolo rozhodnuté. „Problém s chýbajúcim pokojným
miestom som však chcela riešiť nie len
formou štúdie ale aj v praxi. Tak sa zrodil nápad vytvoriť oázu kľudu kde si pacient môže prísť oddýchnuť s návštevou
alebo si tam personál nemocnice môže
vychutnať popoludňajšiu kávu,“ spomína J. Pajchlová na svoje začiatky.

Chce pomôcť aj inšpirovať

Názov Záhrada nových začiatkov podľa mladej architektky symbolicky odzr-

V priestoroch trnavskej fakultnej nemocnice vzniká Záhrada nových začiatkov.
kadľuje celý koncept projektu. „Pomocou princípu „z dola hore“ sa pokúšame
osviežiť verejný priestor. Taktiež terapeutická záhrada môže byť istým útočiskom, miestom zrodu pozitívneho prístupu, nových myšlienok. Ľudia chodia do
nemocnice aby sa vyliečili, vyzdraveli a
teda po úspešnej liečbe sa odrazili do nového začiatku na zdravú cestu životom,“
objasňuje autorka projektu, ktorá chce
jeho prostredníctvom tiež inšpirovať iné
inštitúcie alebo občanov, aby pomohli
tam, kde je to potrebné.

S financovaním pomohli viacerí

Aby mohla dobrá myšlienka uzrieť
svetlo sveta, bolo potrebné zabezpečiť
aj finančné prostriedky. „Počas crowdfundingovej kampane sme projekt spropagovali a získali financie od verejnosti
aj viacerých partnerov,“ objasňuje J.
Pajchlová. „Darom sme získali kvety ale
i finančné prostriedky na nákup kríkov
a nejakej časti trvaliek. Celý projekt funguje pod záštitou neziskovej organizácie VIRIDI VIA, ktorá dodala záhradné
náradie. Myšlienku podporil aj Trnavský samosprávny kraj,“ vyratúva.

Nezaobíde sa bez pomoci
dobrovoľníkov

Ďalšou úlohou, ktorá pred šikovnou
architektkou stála, aby sa dielo mohlo
zrealizovať, bolo získať dobrovoľníkov.
„Projekt má svoju facebookovú stránku,
na ktorej pravidelne komunikujeme a
informujeme o termínoch brigád. Veľká
časť dobrovoľníkov je zo Sokratovho inštitútu, vďaka ktorému tiež projekt vznikol,“ hovorí architektka, ktorá už spoločne s dobrovoľníkmi odviedla veľký kus
práce. „Záhrada sa ešte bude postupne
pretvárať aj vzhľadom na získané financie a vôľu dobrovoľníkov. K vybudovanému chodníku osadíme zrepasované
lavičky. Pribudne chodník s rôznymi
povrchmi, fontánka s pitnou vodou a ak
získame financie vybudujeme altánok.
Na jar by sme ešte chceli prisadiť ďalšie
rastliny,“ prezrádza plány Jana Pajchlová a dodáva, že ak pôjde všetko podľa
plánu a nezasiahnu nepredvídané okolnosti, tak by mohla byť záhrada dokončená a slúžiť pacientom, zamestnancom
i návštevníkom trnavskej fakultnej nemocnice už na jar budúceho roka.
TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Trnavská nemocnica spustila on-line objednávanie

Objednajte sa na vyšetrenie z domu
Fakultná nemocnica (FN) Trnava
v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom spustila on-line
objednávanie pacientov. Zatiaľ sa
do systému zapojili tri kliniky.
Ak sa chystáte na vyšetrenie do trnavskej fakultnej nemocnice, nemusíte
sa ísť objednať osobne, urobiť tak môžete priamo z domova. Do systému sa
už zapojili tri kliniky FN Trnava, konkrétne Rádiologická klinika, Onkologická klinika a Klinika anestéziológie a
intenzívnej medicíny. „Systém on-line
objednávania uľahčuje prácu nášmu
personálu. Pacientom prináša presný
prehľad o voľných termínoch na vyšetrenie,“ uviedol MUDr. Daniel Žitňan,
MPH generálny riaditeľ FN Trnava, podľa ktorého je cieľom nemocnice postup-

né zavádzanie tohto systému aj na jej
ostatné kliniky.

Objednávanie funguje
cez webovú stránku

Objednávanie na vyšetrenie funguje
cez webovú stránku www.objednatvysetrenie.sk, kde si vyberiete konkrétne vyšetrenie, ako aj dátum a čas vyšetrenia. Samotné objednanie je bezplatné
a bez potreby sa na stránke zaregistrovať. Po zadaní telefónneho čísla vám
príde bezplatná SMS správa s kódom na
potvrdenie objednávky. Systém vás tiež
prostredníctvom bezplatnej SMS deň
pred vyšetrením upozorní na termín a
čas vyšetrenia. Priemerný čas čakania
na mamografické a ultrasonografické
vyšetrenie je cez on-line objednanie do
sedem pracovných dní.
ren
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Objednajte sa na vyšetrenie do trnavskej nemocnice z domu.
foto autor renáta kopáčová
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KUCHYNE NA MIERU
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KAMENÁRSTVO

39-0 TT15

STAVEBNÉ POVOLENIA
INŽINIERSKA ÈINNOSŤ

54-0 TT42

Štefánikova 16, Trnava

39-0 TT39

0949 416 469

01-0013 TT46

už aj v Trnave!

www.luxdan.sk | Bratislavská 56, Trnava | 0911 044 041

TRNAVSKO

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bínovce

Bíňovce
pri hlavnej ceste

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky
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08-0001 TT47

Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi
za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.
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VIANOČNÁ AKCIA
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Kultúrne centrum Slovenský pohár v Zimnom plávaní na Sĺňave
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli na prvom poschodí meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Celý
program: www.malyberlin.sk
26. 11. od 18.00
Kapitalks: Postsocializmus
Aj tridsať rokov po nežnej revolúcii
často počujeme, že žijeme v období
postsocializmu. Je to skutočne pravda?
Akým spôsobom sa dnes obzeráme za
bývalým režimom a čo to vypovedá o
našej spoločnosti?
26. 11. od 19.00
Drum&bass - Príbeh zlomených
beatov
Kde všade vo svete sa dá nájsť
drum&bass? Ako sa vyvíjal na Slovensku? Príďte sa ponoriť do rozprávania a
množstva ukážok hudby, ktorá je oveľa
širšia, než si myslíte.
28. 11. o 18.00
Zimné zvykoslovie a advent
Predvianočné obdobie je späté s tradíciami. Ak vás zaujíma, čo znamenal
advent pre našich predkov, kedy vznikol adventný veniec, odkedy sa zdobí
stromček a čo bolo symbolom Vianoc
pred ním, zájdite na prednášku Kataríny Nádaskej.

Na prednáške sa bude hovoriť o období
neskorej zimy aj o zvykoch a obradoch
neskorej jesene. foto zdroj KC MB

30. 11. o 18.30
Koncert: Ex:Class 2019
EX: CLASS prináša hudbu z oblastí
alternatívna, experimentálna a klasická hudba. Tri hudobné projekty a tri
rôzne štýly. Slovenská koncertná premiéra britského skladateľa a klaviristu
Jamesa Heathera, uvedenie nového
albumu Katky Málikovej a objav roka
Alapastel – elektronika so slovenskými nápevmi.
1. 12. o 18.00
Kino: The Sound Is Innocent
Hudobný dokument vás nechá nahliadnuť do snového sveta nahrávacích
štúdií a pozve vás na cestu do histórie
ale i prítomnosti elektronického zvuku.
1. 12. o 19.30
Kino: Portrét ženy v plameňoch
Bretónsko, rok 1760. Talentovaná maliarka Marianne dostane zadanie odísť
do panského domu na izolovanom
ostrove a namaľovať tam svadobný
portrét.

Plavecké preteky otužilcov
vo Váhu
Priaznivci otužovania a plávania v
ľadovej vode by si nemali nechať
ujsť druhé kolo Slovenského pohára v zimnom plávaní. Uskutoční
sa v sobotu 30. novembra v Piešťanoch na Sĺňave pred Lodenicou.
Prvé súťažné kolo Slovenského pohára v zimnom plávaní odštartovalo v
sobotu, 16. novembra na vodnej nádrži
Kurinec pri Rimavskej Sobote. Účastníkov druhého kola privítajú ľadové vody
Váhu v piešťanskej Lodenici na Sĺňave.
Hostiteľom a hlavným organizátorom
podujatia bude klub Trnavskí Bíli Medvedi. Sĺňavu si za dejisko druhého kola
pohára „Medvedi“ zvolili hneď z viacerých dôvodov. „Keďže v okolí Trnavy
nie je vhodná vodná plocha so zázemím
pre zabezpečenie možnosti zohriať sa a
občerstviť, voľba padla na blízke Mesto
Piešťany,“ hovorí Eva Ležovičová, jedna
z organizátorov podujatia. „Okrem toho
Piešťany sú mestom, kde vyrástla a pôsobí naša úspešná plavkyňa Martina
Moravcová, či diaľkový plavec Ján Novák, ktorý preplával La Manche v roku
1974,“ dodáva.

Ak v sobotu zavítate do piešťanskej Lodenice, dozviete sa aj to, či sa „Medveďom“
podarí prekonať rekord v počte zúčastnených športovcov.
foto zdroj klub Sportfanatic Dubajská streda

skúsených plavcov, si tak môžu zaplávať v ľadovej vode všetci záujemcovia
a vyskúšať si tento šport na vlastnej
koži, prípadne sa aj stať jedným z Medveďov“, pozýva E. Ležovičová, podľa
ktorej lákadlom podujatia bude aj účasť
exkluzívnych hostí, ktorí sú legendami
v histórii otužovania na Slovensku. „Na
svoje si prídu tiež milovníci histórie,
Na výber bude viacero dĺžok tratí
pretože priamo na brehu Váhu budú
Preteky na piešťanskej Sĺňave odmať možnosť oboznámiť sa s míľnikmi
štartujú o 11.15 hod a predstaví sa na
otužovania v našej krajine,“ uzatvára.
nich viac ako 120 výborných športov- Staňte sa jedným z „Medveďov“
Moderátorom podujatia bude športocov. Plavci si budú voliť trať v dĺžke 50,
Trať v dĺžke 50 metrov bude otvore100, 250, 500, 750 alebo 1 000 metrov, ným pretekom, čo znamená, že si ho vý komentátor Slávo Jurko a ozvučovať
pričom každý plavec zapláva len jednu môžu vyskúšať aj neregistrovaní plav- pretek bude Dj Caly.
z týchto tratí. „Volí si ju podľa vlastné- ci. „Priamo na mieste pod dohľadom
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
ho uváženia v závislosti od toho, ako
rýchlo vie plávať, koľko minút vydrží v
ľadovej vode a tiež musí splniť postupnosť tratí, teda začať kratšími a potom
môže postupne súťažiť na dlhších tratiach. Tiež sú stanovené limity pobytu
v chladnej vode podľa teploty vody. V
4 stupňovej vode je maximálny časový
limit 22 minút,“ objasňuje pravidlá E.
Ležovičová.

Nenechajte si ujsť filmy, ktoré vám môžu zmeniť život

Do Trnavy prichádza Ekotopfilm – Envirofilm
Do trnavského Kina Hviezda mieri aj
tento rok Filmový festival Ekotopfilm
– Envirofilm. Záujemcovia budú mať
príležitosť vzhliadnuť 27. a 28. novembra široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. Nebudú
chýbať diskusie venované problematike pytliactva a prírodnému turizmu.
Festivalové filmy zobrazujú krásu a
moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ
nepoznačené ľudskou činnosťou, ale
upozorňujú aj na negatívny dopad našej každodennej spotreby na životné
prostredie. „Ľudí však nechceme strašiť, chceme im priniesť informácie a
motivovať ich k zmene, možno trošku
varovať. Je potrebné sa poučiť zo zlých
návykov a naštartovať v sebe zmenu,“
hovorí o charaktere podujatia riaditeľ
festivalu Peter Lím.

Jedinečné zábery
aj inšpiratívne diskusie

Filmový festival odštartuje dopolud-

nia programom pre vopred prihlásené
základné a stredné školy. Pokračovať
bude počas oboch dní popoludní od
16.00 do 21.30 hod programom pre širokú verejnosť, pričom prinesie množstvo
tém. Istotne zaujmú jedinečné zábery vlčej svorky v nehostinnej tundre,
možnosť naučiť sa predchádzať vzniku
odpadov, či vyriešiť dilemu udržateľného stravovania. Súčasťou programu
budú aj inšpiratívne diskusie. V stredu

ilustračné foto
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o 18.00 hod zarezonuje téma Palmový
olej a pytliactvo - Je Sumatra raj, alebo
peklo na zemi? a návštevníci sa vďaka
Tomášovi Šmátralovi dozvedia viac o
projekte Green Life a situácii v sumatrianskych pralesoch. Počas štvrtkovej
diskusie, ktorá začína rovnako o 18.00
hod bude Ján Dobšovič hovoriť o tom, či
môžu uvedomelí turisti pomôcť zachrániť slovenskú prírodu pred devastáciou.
Vstup na festival je voľný.
ren

autor Frank Winkler pixabay
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Ŕ˙Ǝˋ ȟŖ ɽʽȶǿơ ƎȼʽȶƎˊ ɢɭơƆȶ ȥơ࢚
ƃǠȶƎǭ ʽȶȍǫʍ ƆŔɽʋȶ ʽơȒȟǫ ǫȥƎǫʽǫƎʠŖȍȥơࡲ
ȍơʋȶȥǫơǿơƎȼʽȶƎȥŔʋȶŔŹˊɽȟơɭơ˖ǫǌ࢚
ȥȶʽŔȍǫŔȥơɢȶȥʡȇȍǫʋˋȟʋȶȒʠƑȶȟƎȼʽȶƎ
ǭɽʍʽȶȍǫʍࡲơƎȥˋȟ˖ƎȼʽȶƎȶʽɢɭơƆȶȒʠƎǫŔ
ȥơʽȶȍǫŔǿơ˙ơȥơȟŔǿʡȇȶǠȶʽȶȍǫʍࡲþȶʋʽɭ࢚
ƎǫŔࡲ ¶ɢŔȇʠǿơ ɽŔ ʋȶ ʋŔȇȟơɭ ʽ ȇŔ˙ƎˋƃǠ
ʽȶȒŹŖƃǠࡲ ¡ȶǿŔ ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ȥȶʽǭ ȒʠƎǫŔ
ʽࢱɢȶȍǫʋǫȇơȥȶʽŖɽʋɭŔȥŔŁč7|ࡲ
<Ŕȍʁǭȟ ƎȼʽȶƎȶȟ Źȶȍȶ ˙ơ ʽ ȇŔ˙Ǝơǿ
ɽʋɭŔȥơɽŔǫȟȥǫơƆȶŔȍơŹȶȥǫơȇʋȶȥơɢŖƆǫ
Ŕ ƃǠƃơȍǫ Źˊ ɽǫ ʽˊŹɭŔʍ ȇȶȥȇɭƢʋȥơǠȶ Ɔȍȶ࢚
ʽơȇŔ ȇʋȶɭˋ ǫƃǠ ŹʠƎơ ˖ŔɽʋʠɢȶʽŔʍࡲ ¡ȶǿŔ
ȶƎɢȶʽơƑ ǿơ ɢȶƑȟơ ɽŔ ŹŔʽǫʍ ȶ ˖ȟơȥơ
ʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠࡲ-ǠƃơȍŹˊɽȶȟŔŹˊ
ȒʠƎǫŔ ɢɭơɽȥơ ʽơƎơȍǫ ȇʋȶ ȇȶȥȇɭƢʋȥơ ǫƃǠ
ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ˖Ŕɽʋʠɢʠǿơ ȥŔ ȇȶǠȶ ɽŔ
ȟȼ˙ʠȶŹɭŖʋǫʍࡲ¶ʋʽȶɭǭȟơƎǫɽȇʠɽǫʠȶ˖ȟơ࢚
ȥơʽȶȍơŹȥƢǠȶɽˊɽʋƢȟʠɢɭơʋȶ˙ơƃǠƃơȟơ
ʽɭŖʋǫʍ ȒʠƑȶȟ ɽǫȍʠ ǫƃǠ ǠȍŔɽʠࡲ ¡ˊɽȍǭȟ ˙ơ
ɭơǌǫȷȥˊ Źˊ ȟŔȍǫ ȟŔʍ ʽ ɢŔɭȍŔȟơȥʋơ ɽǫȍ࢚

   

ȥơǿʁǭ ǠȍŔɽࡲ ơ ɢɭǫɭȶƎ˖ơȥƢ ˙ơ ʽơȒȇŖ ɢȶ࢚
ȍǫʋǫȇŔ ɽŔ ɭȶŹǭ ʽ ǠȍŔʽȥȶȟ ȟơɽʋơ Ŕȍơ ǿơ
ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ŔŹˊ ɽŔ ɢɭŖʽơ ʽ ¥ŖɭȶƎȥơǿ
ɭŔƎơ ɭǫơʁǫȍǫ ɭơŖȍȥơ ɢɭȶŹȍƢȟˊ ȒʠƎǭ ˖ ƃơ࢚
ȍƢǠȶòȍȶʽơȥɽȇŔࡲ
Ŕ˙ƎˋɭơǌǫȷȥȟŔɽʽȶǿơʁɢơƃǫ˪ƃȇƢɢɭȶŹ࢚
ȍƢȟˊƆǫʠ˙ʽ˖ƎɭŔʽȶʋȥǭƃʋʽơʽࢱʁȇȶȍɽʋʽơ
ɽƎȶɢɭŔʽȶʠƆǫɽʽˊȍʡƆơȥˋȟǫȇȶȟʠȥǫʋŔ࢚
ȟǫ Ŕ ȥŔ ȟȥȶǠƢ ɽŔȟȶɽɢɭŖʽŔ ȥơɽʋŔƆǭࡲ
ơ ȥơʽˊǠȥʠʋȥƢ ɭǫơʁǫʍ ǫƃǠ ȥŔ ȥŔǿʽˊʁʁơǿ
ʡɭȶʽȥǫࡲȇʽࢱ¥ŖɭȶƎȥơǿɭŔƎơȥơŹʠƎʡȒʠ࢚
ƎǫŔ˖ȟǫơɽʋȇʋȶɭƢʋǫơʋȶɢɭȶŹȍƢȟˊȟʠɽǫŔ
ƎơȥȥȶƎơȥȥơ ɭǫơʁǫʍ ŹʠƎơȟơ ȥơʠɽʋŖȍơ
ʽࢱ %ɭŔʋǫɽȍŔʽơ ɭǫơʁǫʍ ɢȶȍǫʋǫȇŖɭƆơȥǫơ ȇȶȥ࢚
˫ǫȇʋˊ Ŕ ǠŖƎȇˊ ȟơƎ˖ǫ ɢȶȍǫʋǫȇȟǫࡲ áɭǫȶɭǫ࢚
ʋȶʠɢȶɽȍŔȥƃȶʽȟʠɽǭŹˊʍ˙ơɽŔȒʠƎǫŔȥơ࢚
ʽơƎǫŔƎȶɽʋŔʍȇȍơȇŖɭȶʽǫ
˙ơ ȥơʽơƎǫŔ ʠȟǫơɽʋ࢚
ȥǫʍ ɽʽȶǿơ ƎǫơʍŔ
Ǝȶ ʁȇȼȍȇˊ ŔȍơŹȶ
ʽ ʁȇȶȍˊ ŔȍơŹȶ ˙ơ
ȟȥȶǠǭ ȒʠƎǫŔ ȍơȥ
ɢɭơʋȶ ˙ơ ƎȶɽʋŔ࢚
ȥʡʍŔ˙ȇʡƃǠȶɭȶŹʠ
ɢŔƎȥʡȥŔɽȶƃǫŖȍȥơ
Ǝȥȶࡲ ¡ʠɽǭȟơ ɢȶȍǫʋǫ࢚
ȇʠ ʽǫŔƃ ɢɭǫŹȍǭ˙ǫʍ Ȓʠ࢚
Ƒȶȟࡲ

    

33-00039

¡ǫȍǫȷȥȒʠƎǭȥơƃǠȶƎǭʽȶȍǫʍ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

    
   

08-0133 TT47

Ponúkame komplexný prístup
- všetky ﬁnančné produkty na jednom mieste
Svojou niekoľkoročnou činnosťou sme dokázali, že vieme pre klientov priniesť to najlepšie riešenie.

V rámci našich služieb ponúkame profesionálny prístup
a maximálnu ústretovosť voči vám, vašim možnostiam a potrebám.
Komplexné poradenstvo a plánovanie
pre súkromné osoby i podnikateľov.
Pôžičky, hypotéky, reﬁnancovanie úverov, sporenie, poistenie,
leasing, investície, dôchodkové zabezpečenie.

Zavolajte ešte dnes a objednajte sa na bezplatnú konzultáciu.
Lámeme predsudky o ﬁnančnom sprostredkovaní
Ing. Ružena Letrichová, 0948 514 881, Pekárska 175/29, Trnava (budova KON – PRESS)
www.brokeria.sk, ruzena.letrichova@brokeria.sk
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sluŽBY

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

0910 902 635•0905 323 022

54-0 TT46

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

39-0 TT44

AKCIA do konca roka 2019

www.kamenarstvo-bocan.sk

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

Najčítanejšie regionálne noviny

63-0011
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Frézovanie

komínov

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

ZĽAVAEZ
ER

15-0004

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmáme stále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

-/ǳ!à-/ßà(ȅ"^%,

.0!-4,տÍ.-,3)7Í4Íġ0 Í+3Ə'Í ÍƏ#,7Í ÍPÁRY Í+XB?ÍMBÍÍBMÍÍ#30

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

85_0765

VIANOCE

Mgr. Bc. Marta Molnárová

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

KARÁCSONY

Minimálna prax v účtovníctve 5 rokov. Minimálna mzda 990 Eur / brutto.

POMOCNÉHO ÚČTOVNÍKA

Minimálna prax v účtovníctve 5 rokov. Minimálna mzda 800 Eur / brutto.
Požiadavky: maturita, samostatnosť, flexibilnosť, schopnosť vzdelávať sa.
Výhoda: znalosť programu SPIN 2.

Svoje žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na mail:
sekretariat@t-press.sk.

TTzel19-47 strana- 6
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www.aiw.sk

SAMOSTNATNÉHO EKONÓMA - ÚČTOVNÍKA

32-0137

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

0915 896 536

Spoločnosť prijme na HPP

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Slovenčina naša
Nie (prísť)
za hodinu, ale (prísť) o hodinu.

59-0042

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

41-0012

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 ...

sluŽBY, OKNÁ, INTERIÉR

TRNAVSKO
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Súkromná spoločnosť
prijme

BRIGÁDNIKA
(vysokoškolák,
MD, dôchodkyňa)

BEMAT, spol. s r. o.

Bližšie informácie poskytneme v čase
od 8:00 do 15:00 h. (pon-pia)
na tel. č.: 0902 953 066

01-00 TT47

47-010

do trafiky na zastupovanie
dovoleniek, PN v Senici,
mzda 3,90 eur/hod. brutto

Nitrianska 18, Trnava (smer od R1) | bresttrade@bresttrade.sk | 0905 729 777

Mikovíniho 7 • Trnava

www.bresttrade.sk

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

PRENÁJOM FASÁDNEHO LEŠENIA
Hviezdoslavova 3, Trnava

www.kasna.sk •
Skvelé
ceny na

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

20 rokov na trhu!

NOVÉ TVARY
POMNÍKOV
2019

A
K
N
I
V
O
N

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

VÉ
INTERIÉRO

DVERE

99 EUR

KAMENÁRSTVO - TRNAVA

R–
NOVEMBE R
DECEMBE

ZĽAVY

AŽ DO

-35%

ZĽAVY

PRE SENIOROV

Príďte sa presvedčiť!

OTVORENÉ: Pon – Pia: 10.00 – 16.00 h

TTzel19-47 strana- 7
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Františkánska 4, Trnava

+ PARKETY

ím
ou a kovan
so zárubň
od

NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH
POMNÍKOV
V TRNAVE

0915 713 478
www.kamex.sk

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

09-08

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

033/55 13 185
skoppo@gmail.com 0905 575 191
(vo dvore oproti gym. A. Merici)

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

08-0033 TT45

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE

01-0006 TT44

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 11-22, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

08-0061 TT15

•PREDAJ KAMENIVA

ReAliTy, sluŽBY, OKNÁ

Najčítanejšie regionálne noviny

EUROOKNÁ A DVERE

Kompletné rekonštrukcie
bytov a domov

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
e o n y
• rá ové brány

Všetky stavebné práce
od A po Z

0940 600 359

TTzel19-47 strana- 8

n v
u ovs á
mob.: 0911 391
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info@euro e ro.s
.euro e ro.s

16-0029

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
52-0165

8
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Menej štátu, nižšie
dane

Vyštrngali sme si nádej,
využime ju

Ponovembrové obdobie prinieslo Slovensku
všeličo. Aj zlé veci vrátane Mečiara či Kočnera.
Nesmieme však zabudnúť, že prinieslo to najdôležitejšie – SLOBODU. Predtým sme nemohli
nikam ísť, nič poriadne si kúpiť, podnikať,
realizovať sa a mohli sme akurát tak držať hubu
a krok. Justícia bola rovnako nefunkčná ako dnes.
Samozrejme, že niektorým to vyhovovalo, pretože
demokracia a sloboda so sebou prinášajú aj povinnosť viac sa snažiť, viac sa vzdelávať a vedieť
sa o seba postarať. Sloboda je nerozlučne spojená
so zodpovednosťou.
Zle sa mi pozerá na to, koľko veľa ľudí volí radšej lenivosť, pohodlnosť, tupotu. Krajinou sa valí
vlna hnusu, niečo, čoho sme sa pred tridsiatimi
rokmi chceli tak veľmi zbaviť. Nepodarilo sa to,
ale podarilo sa iné. Vyštrngali sme NÁDEJ, vyštrngali sme možnosť výberu. Dnes nemusíme
rúcať múry, dávať sa zatýkať, porušovať zákon.
Môžeme ísť pokojne, s čistým svedomím a legálne
voliť toho, koho si vyberieme. Priatelia, využime
túto možnosť 29. februára 2020, v kľúčový deň pre
Slovensko. Tešme sa z toho, že dnes sa tu na revolúciu len hráme, lebo máme voľné
ruky a slobodu.
Za seba a za stranu Sloboda
a Solidarita vám garantujem,
že dodržím slovo.

Richard Sulík

Zdravý rozum je
najlepší recept

Sloboda nie je samozrejmosť
Pred pár dňami sme si pripomenuli Deň boja
za slobodu a demokraciu. Narodil som sa do
demokratického Československa. Mňa a mojich
rovesníkov nazývali naši rodičia deťmi slobody. Sloboda nám však priniesla nielen radosť.
Revolúcia bola nežná a neboli sme schopní
sa so starými kádrami nadobro vysporiadať.
Čo je však najalarmujúcejšie, v našom súdnictve a prokuratúre žiadna „očista“ neprebehla.
Je najvyšší čas to zmeniť! Po Nežnej revolúcii sa
naše životy zmenili. Každý jeden človek je slobodný, má možnosť slobodne prejaviť svoj názor, pokiaľ však nezasahuje do slobody iných.
Zistili sme, že za svoje životy si nesieme zodpovednosť len my sami. Vážme si slobodu, aj keď
sa nás niektorí snažia presvedčiť, že ju nepotrebujeme. Komu neprekážala nesloboda, slobodu
si jednoducho neváži. Sloboda nie je samozrejmosť. Nedajme si ju vziať manipulátormi a demagógmi šíriacimi paniku, na základe ktorej
vytvárajú neexistujúcich nepriateľov, pred ktorými nás „chcú chrániť“. Aj vďaka 17. novembru
1989 môžem slobodne písať
tento text a povzbudiť vás
k tomu, nech zdravý rozum
a spravodlivosť opäť zvíťazia
v najbližších slobodných voľbách. Nedajme sa zastrašiť
a buďme zodpovední!

Daniel Kravec
okresný predseda SaS v TT
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SPŠ dopravná, Trnava
Info: www.spsdtt.sk

08-00 TT47

PRENAJME NEBYTOVÉ PRIESTORY

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

Príklady montáže
okien:
2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

339 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

389 €

profesionálne čistenie a monitoring
LBOBMJ[ÈDJFtŘJTUFOJFMBQBŘPWUVLV

41-0017

499 €

XXXLSULPWBOJF[TLTL

54-0011 TT46

NON - STOP
0905 351 406

InZerCIA

TRNAVSKO

0905 943 528
PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

033/5513 022
0903 747 015
centrum rekonštrukčných prác Zavarská 11, Trnava
SFLPNQMFUU!SFLPNQMFUUTL
www.rekomplett.sk
0902 904 711
tEWFSFJOUFSJÏSPWÏ
CF[QFŘOPTUOÏ QSPUJQPäJBSOF
t4DIMàUFS4ZTUFNTOFSF[PWÏäűBCZ
J[PMÈDJF QPEMBIPWÏWZLVSPWBOJF
tQMZO WPEB LÞSFOJF
tLMJNBUJ[ÈDJF$BSSJFS
tQPEMBIZMBNJOÈUPWÏ
WJOZMPWÏ ESFWFOÏ LPSLPWÏ

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

NA PEKÁRSKU
ULICU č. 40

0910 728 870
okna@rekomplett.sk
tUJFOBDBUFDIOJLB
tHBSÈäPWÏCSÈOZ
tNBSLÓ[Z

0915 251 869
info@rekomplett.sk

(vedľa pošty)

33-0041

tSPEJOOÏEPNZBCZUPWÏKBESÈ
tNBMJBSTLFBNVSÈSTLFQSÈDF
tFMFLUSPJOÝUBMÈDJFB-&%TWJFUJEMÈ
täJWJDPWÏLBNFOOÏLPCFSDF
tTBESPLBSUØO [BUFQűPWBOJF
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
splátky od 149 €

JESENNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ORZAN

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

54-0 TT15

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

PNEUSERVIS U PÚDELU
ÿāôóðùÿýôĄüðăıú

S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
firmy JANSEN
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
zábradlia
•výroba oceľových
okien a dverí
•protipožiarne
uzávery
•zimné záhrady

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

Prevádzka:
Špačince,
Družstevná ul. 23
tel.: 033/5573 558
0905 615 048

63-0172

splátky od 49 €

prístrešky

úþüÿûôăýĢĂûĄűñĈąÿýôĄĂôāąøĂô
þÿāðąðÿûĎŖśþą
ÿāôĉŝąðýøôþñāıò÷ÿýôĄüðăıúóþ\]

Výrazné zľavy

na zimné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynom

|þE|øð^30-1630þ^30-1200
fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697

Chtelnica - Tehliarska

08-0040 TT44

zimné záhrady

bezrámové
rámové

39-0004 TT02

balkóny

Ťažba a predaj štrku
ČERVENÍK

Ponúkame Vám za bezkonkurenčne
najlepšie ceny ťažené prané kamenivo
Frakcie do betónu: 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 0/22
Kamenivo ťažené triedené: 22/63
Ťažená surovina – nepraná,
Skrývkový materiál (zem)

Dbáme na kvalitu kameniva, kamenivo perieme až dvojnásobne v pračke kameniva
Kamenivo pravidelne skúšame a testujeme
Ponuka šitá na mieru pre každého zákazníka
Predaj kameniva aj do osobného auta či prívesného vozíka

Pracovná doba: pondelok – piatok, v čase od 07:00 do 15:15 hod. Expedícia kameniva: 0918 707 258, mail: e.cervenik@alas.sk, d.ramsik@alas.sk
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

a
b
i
l
o
K
l
a
e
li
Hot
Hotel Koliba
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v Kamennom mlyne 30. 11. 2019
Predaj od 8:00 do 14:00 hod.

Zabíjaèkové domáce maškrty
Domáca kaša
Jaternica
Krvavnica
Tlačenka
Lalok paprikový
Huspenina
Domáca klobása
Zabíjačková kapustnica
Masť 1kg
Oškvarky 1kg

4,00€
4,00€
4,00€
6,00€
2,50€
2,00€
7,00€
2,50€
4,00€
6,50€

Možnosť objednávok na tel. è.:

033/533 44 59
TTzel19-47 strana- 12

39-0 TT47

Redakcia:

