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Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

      

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
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HĽADÁM
ZAMESTNANIE

0908 786 521

ako nočný

strážnik, vrátnik,

príp. informátor.

Vitálny dôchodca.
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www.centrumprenajmu.sk

PRENAJMEME AJ VAŠU
NEHNUTEĽNOSŤ

RÝCHLO A BEZ STAROSTÍ
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PSÍ SALÓN
Adriána
Bc. Adriána Kániková
Poštová ul. 6672/17
917 01 Trnava
tel.: 0918 213 307
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
 nebytové priestory
Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

0915 505 359

v Trnave a okolí

Vopred ďakujem.
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OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring

www.krtkovaniezsk.sk
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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
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)

Pohotovostné služby 
lekární

V trnavskom okrese sú od 1. januára 2020 
v rámci pohotovostných služieb k dispozícii 

v pracovný deň a cez víkendy lekárne 
nachádzajúce sa v nákupných centrách:

Lekáreň BENU, City Aréna, 
Kollárova 8834/20, do 21.00 hod

Lekáreň Dr. Max, OC Max, 
Ulica Ferka Urbánka 11, do 21.00 hod

Lekáreň BENU, 
Hospodárska 3611/53, do 20.00 hod
Lekáreň City Park, OC City Park, 

Trstínska 3, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, HM Tesco, 

Veterná 40, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, 

Clementisa 41/D, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, Kaufland, 
Trstínska cesta 2, do 20.00 hod

Doporučujeme 
skontrolovať si vždy 
konkrétnu lekáreň 
a všetky potrebné 

informácie na stránke 
www.trnava-vuc.sk

Argument päsťou

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prejavom rozumnosti a sociálnej 
vyspelosti a kompatibility (zlúči-
teľnosti) je schopnosť diskutovať 
s inými ľuďmi. Diskutovať, nie ich  
mlátiť.

Silu používa chudák. Ten, kto sa 
bojí – často aj sám seba. Manželky, su-
sedov, kolegov, šéfa, ktorý sa večne nie-
čoho bojí. A hlavne toho, čo nepozná. 
Neznalosť si bráni päsťami, urážkami, 
nenávisťou, nuž a päsťami. Argument 
päsťou je ale totálna porážka seba sa-
mého.

Sebavedomí vždy argumentovali 
slovami poznania. Príkladmi a vedo-
mosťami. S nami ľuďmi je to často pres-
ne tak, ako so psami. Pes, ktorý nevie, 
čo je láska, pozná iba kopance, nemá 
naplnené základné potreby, sa pri 
akomkoľvek kontakte s iným tvorom 
vymedzuje zubami. Hlavu nepoužíva. 
V tej hlave totiž  má iba zlo.

Argumentovať päsťami s ľudskou 
hrdosťou a s ľudskými postojmi, pre-
svedčením či vierovyznaním nemá 
absolútne nič spoločného. Ani s ľud-
skosťou samou. Je to pudový obranný 
reflex, nehodný homo sapiens.

Zvieratá v prírode si svoje teritóriá 
vyznačujú značkami – najčastejšie z 
telesných výlučkov. V spoločenstve 
ľudí si takýmto spôsobom vyznačujú 
„vlastné územia“ pre šírenie a obhajo-
bu vlastných dogiem iba...

Máme už iba pár týždňov do 
volieb. Určite ich prežijeme tak, ako 
všetky predchádzajúce, s menším či 
väčším sklamaním, možno niekto s ra-
dosťou a nadšením. Ak sa dovtedy na-
vzájom neumlátime. Ale tými údermi 
nezmeníme  volebný výsledok o žiadne 
percento. Ak začíname ako argument 
či vysvetlenie používať päste, možno 
iba zvýšime volebnú účasť. To nanaj-
výš. Možno práve to bude pre väčšinu 
v spoločnosti dobré. Ale cena je za to 
privysoká. Prihanebná. Prinehodná 
človeka. A ešte jedno „pri...“ mi schá-
dza na um – primitívna.

Pästná „demokra-
cia“ na Slovensku miesto 
nemá! Teda, dúfam, že 
nemá.

S pozdravom, 
milí čitatelia,
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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

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 0
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
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Stavebné práce
MOSPAM

 
   
 

   
   

    
  

0905 244 559
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce

Najväčší výrobca a predajca žuly

na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

0905 333 339
Stretnutie na predajniach

si dohodnite telefonicky

Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi
za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.

ZIMNÁ AKCIA AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV
ZĽAVY PRE SENIOROV
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betón
anhydrit

Betonárne Trnava
tel.: 0905 239 036

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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V  nékerých mestách idú obyvatelé do štrajku 
a  píšu petícije, lebo im magistrát zvýšil dane a  to 
négde aj trojnásobne. Hlavne dóchotci, či už majú 
dom, alebo byt, mosá každoročne placit velké a kam 
dál vačé částky. No v Trnave, jako malú náplast na to, 
znýžily dóchotcom poplatky za odvoz smecí. Neny 
to bohví čo, ale aj to trochu poteší. Možná si všimly, 
že starší ludé nezahadzujú hnet šecko do smecá, že 
vedzá šetrit. A už som pri tem, čo scem povedat. Zdá 
sa mi, že po týchto Vánocách tých smecí nebola až 
taká kopa jak po minulých. Bolo menej darčekov, že 
obaly a drahé ozdobné papíre netrčaly ze smecákov? 

Ale vyhodzených vánočných stromčekov, tých 
bolo pri kontajneroch neúrekom. Namísto teho, aby 
si na nych pochucily zvýratá v ZOO, vyvážajú ich na 
sklátku, možná ich aj pálá. Pýtam sa, prečo ich tým 
zvýrencom nedávajú? Odbornýci hovorá, že sú na 
nych zvyšky ozdób a háčikov a to by im mohlo ublý-
žit. Ale možná by bolo jednoduchšé trochu sa s týma 
ozdobáma pohrát a poobýrat ich ze stromčekov, jako 
ich nechat hnyt na smecisku, alebo pri splálený za-
smradzit prírodu. Šak ludé sa už učá separuvat, aj 
ket to bude ešče trochu trvat, kým sa to naučá na 
jednotku. 

Žál bohu sú ešče aj taký je-
dynci, kerý, aby maly málo 
smecá, šecko spálá a vtedy ide 
z  jejich komína čírny smrad-
lavý dym čo zamorý celú ulicu. 
Aj takto sa šporuje aj ket na úkor 
seba, aj druhých. Jako sa hovorý, 
psí hlas do neba nejde, ale dym 
áno a  dajte pozor, my vás 
vidzíme.

Smeci a stromčeky

» bapka Blašková

Trnava proti Kotlebovi
Spojili sme proti nemu sily,
no oveľa múdrejšie by bolo,

keby ste ho, radní páni,
do Trnavy vôbec nepustili.

Za dobré správanie
Každá maličkosť sa cení

tak napríklad v base,
mrežovník čerstvo upečený.

Všetko pre politiku
Toľko som pre ňu obetoval , 

až je mi  z toho zle.
A čo mám z toho?

Nič, len peniaze a peniaze.

Za starým politikom
Škoda tvojich skúseností

a práve to nás zlostí,
že tí čo prídu po tebe,

nevedia ani  čo je KGB.

Účinná pomoc 
V zdravotníctve je situácia 

taká,
že preventívne prehliadky
začala robiť už aj NAKA.

Vysvedčenie
Keď nič nechápete,

tak radšej školu zmeňte
a netárajte mi tu hlúposti

ako v parlamente.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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info@rekuperacky.sk

+421 944 561 949

www.rekuperacky.sk

Vetranie s rekuperáciou Comair

Prečo rekuperačné
vetranie?
• úspora energie
• život bez plesní v interiéri 
• vhodné pre alergikov
• komfortný spôsob bývania
• výrazne nižšia prašnosť
   v domácnosti
• spoľahlivá a bezúdržbová
   prevádzka

SHOWROOM
Dohodnite si termín na 0944 561 949

Sasinkova 24
SKALICA 
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SŤAHOVANIE REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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81101 BratislavaZMENA ZDOLA
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Nezahoďme šancu na zmenu
Na náš volebný program sme hrdí. 

Urobíme všetko pre to, aby sme získali 

-

dom vlády. 
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toho s nami. 

-

Miroslav Beblavý
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Akčný set fotovoltaickej elektrárne

Fotovoltaická elektráreň (FVE)

Výkon 3,48kW - 12ks FV panelov, Striedač Solax 3,3kW,
konštrukcia na sedlovú strechu, kabeláž, montáž, revízia, legislatíva,
Celková produkcia elektriny 4000kW/rok
Cena: 2800€* (*po odrátaní dotácie zelená domácnostiam SIEA 1500€)

Výkon 2,9kW - 10ks FV panelov, Striedač Solax 3kW,
konštrukcia na sedlovú strechu, kabeláž, montáž, revízia, legislatíva,
Celková produkcia elektriny 3400kW/rok
Cena: 2600€* (*po odrátaní dotácie zelená domácnostiam SIEA 1000€)

Výkon 2,32kW - 8ks FV panelov, Striedač Solax 2kW,
konštrukcia na sedlovú strechu, kabeláž, montáž, revízia, legislatíva,
Celková produkcia elektriny 2600kW/rok
Cena: 2400€* (*po odrátaní dotácie zelená domácnostiam SIEA 1000€)

www.chladimekurime.sk Navštívte nás v našom showroome: Zavarská 10/D, Trnava (areál STAVMAT), 0918 555 515

Slnečná alebo fotovoltaická elektráreň je zariadenie produkujúce 
elektrickú energiu zo slnečného žiarenia, ktorú môžete využiť vo vašej 
domácnosti alebo firme. Nezáleží na type a sklone strechy, je možné ju 
montovať na akýkoľvek druh strechy s akoukoľvek krytinou. Nezáleží      
či máte strechu šikmú, plochú alebo oblúkovú, so šindľom, škridlou, 
fóliou, či trapézovým plechom. Nezáleží ani na polohe nehnuteľnosti         
s jedinou výnimkou: ak vlastníte nehnuteľnosť so šikmou strechou 
otočenou len na sever, tak montáž FVE odborníci nedoporučujú. V praxi 
býva ešte jeden problém a to tieň. Tieň dopadajúci na FVE výrazne 
znižuje jej výkon. Zdrojom tieňa môže byť obyčajný komín, satelitná 
anténa, susedná nehnuteľnosť, stromy a podobne. Ideálny prípad je, ak 
na FVE nedopadá cez deň tieň, ani v lete a ani v zime. Správne vybrať 
veľkosť FVE nie je jednoduché a potrebujete veľa skúseností z tejto 
oblasti. Ak uvažujete o inštalácii FVE, obráťte sa preto na odborníkov, 

ktorí vám poradia ideálne umiestenie a  veľkosť fotovoltaickej 
elektrárne.

Počuli ste už o Požičovni elektriny?
Ak ste výrobcom elektriny a stáva sa vám, že jej niekedy vyprodukujete 
viac, než miniete, ale inokedy vám chýba, môžete využiť požičovňu 
elektriny. Určená je všetkým domácnostiam, ktoré elektrinu nielen 
odoberajú, ale ju aj vyrábajú. Mechanizmus požičovne je pritom veľmi 
jednoduchý: elektrinu vyrobíte a keď jej máte prebytok, požičiate              
ju spoločnosti, ktorá vám ju vráti v dobe, keď ju budete potrebovať. 
Napríklad, keď vyrábate elektrinu z fotovoltaických panelov, vrátia vám 
ju večer po zotmení, prípadne ráno pred východom Slnka. Elektrinu          
si dokonca môžete požičať ešte pred tým, než ju vyrobíte, stačí,                       
že ju neskôr vrátite.
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TOTÁLNY
VÝPREDAJ

Zimné bundy,
OD Jednota,
1. poschodie

(oproti papiernictvu)

v ponuke 
aj umelé kožuchy

od 79€
od 79€

ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie
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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.

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

NOVINKANOVINKA

99 EUR99 EUR
INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

+ PARKETY+ PARKETY
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Akcia platí do 29. 2. 2020 
alebo do vypredania zásob. 
Za prípadné tlačové chyby neručíme. 
Zobrazené fotografie sú len ilustračné. 

6x v SR

máme 

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

BRENO.sk

facebook.com/koberce.breno.sk

instagram.com/koberce_breno_sk

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 29. 2. 2020!  
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy sa 

nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.

pri nákupe
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Milé dámy, ctení páni, 

je o mne známe, že cestujem po Slovensku nielen 
pred voľbami, ale počas celého roka. Mám mnoho 
priateľov na východe a často navštevujem voličov v 
mestách aj dedinkách. Posledné týždne sa však stále 
častejšie stretávam s otázkami, či je pravda, že budeme 
siahať na dôchodky, keď bude SaS súčasťou vlády.   

Žiadne dôchodky nebudeme rušiť, zdaňovať ani 
znižovať. To sú úbohé reči našich konkurentov, ktoré 
týmto kompletne vyvraciam a sľubujem, že dôchodkov 
sa nijako negatívne nedotkneme. Samozrejme, pone-
cháme aj vianočné dôchodky. Riešenia, ktoré navrhu-
jeme, nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani 
o jeden cent.

Práve naopak – plánujeme zaviesť tzv. Seniorcard, 
zľavovú kartu pre dôchodcov, ktorá vám príde priamo 
domov, ak ste dovŕšili dôchodcovský vek.

Vďaka tejto karte budete mať zľavy, ktoré vám pri-
náležia ako človeku, ktorý celý život pracoval a tvoril 
hodnoty. Nebudete musieť nič žiadať, vybavovať ani 
platiť, a budete mať zľavy na cestovanie vlakom aj auto-
busom (napríklad lístok za 1 euro), MHD, ubytovanie, 
bývanie, kultúru (kiná, divadlá, galérie...), knižnice, 
účty za energie, domáce spotrebiče, stravu v jedálňach, 
liečebné pobyty či diaľničné známky. Mnohé fi rmy sa 
určite pridajú, pretože to bude pre nich 
skvelá reklama. 

Milí seniori, 29. februára sú voľ-
by. Dôverujeme vám, že vo voľbách 
sa rozhodnete správne a nedáte sa 
oklamať. 

ŽE NEMYSLÍME NA DÔCHODCOV? 
TAK POZORNE ČÍTAJTE

Richard Sulík
predseda SaS

Zdravý rozum
je najlepší recept

Je február, voľby sa nezadržateľne blí-
žia a vy máte v rukách úžasnú moc. Môžete 
rozhodnúť, či bude táto krajina patriť popu-
listom alebo čestným ľuďom a odborníkom. 
Našťastie, demokratické pravicové strany 
sú odsúdené na spoluprácu. Netreba prepa-
dať panike, pretože je tu obrovská nádej na 
zmenu a rozdiely sú medzi nami minimálne.          
V prvom rade vám všetkým ďakujem za hoj-
nú účasť na našom regionálnom dni, počas 
ktorého ste sa mohli stretnúť s nami a s pred-
sedom Richardom Sulíkom. Tieto stretnutia 
ma veľmi obohatili a naplnili nádejou, že nič 
nie je stratené. Vážim si každú vašu podporu 
a naložím s ňou s najlepším vedomím a sve-
domím. Pre mňa obrovskou skúsenosťou bola 
moja účasť na predvolebnej debate o justícii a 
spravodlivosti v Dunajskej Strede 17.01.2020. 
Dňa 13.02.2020 o 18:00 by som vás všetkých 
rád pozval do kultúrneho centra Malý Berlín 
v Trnave, kde vám priblížim, 
prečo kandidujem a čo vám 
môžem svojou kandidatú-
rou ponúknuť. Verím, že 
po týchto voľbách sa nám 
podarí omladiť parlament. 
Nezabúdajme, že zdravý 
rozum je najlepší recept!

Je tu obrovská nádej na zmenu

Daniel Kravec
okresný predseda SaS 

v Trnave

Alternatíva existuje

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0903 747 015
0902 904 711www.rekomplett.sk

0915 251 869
info@rekomplett.sk

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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KOMPLETNÉ
REKONŠTRUKCIE
INTERIÉROV

0903 783 800
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 943 528
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VÝROBA A MONTÁŽ DREVENÝCH OKIEN PRE VÁŠ DOM

0948 321 777
www.vyroba-okien.skZaujímavé jarné zľavy platné do 28. 2. 2020  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

Moderné antracitové a rustikálne okna s vôňou dreva za cenu PVC okien

pro�l WOODLINE 78

Tradičná výroba od roku 1989

vchodové dvere rustikálny design čerešna HS posúvne okná antracit moderný design antracit

Ug=0.7

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terászimné záhrady balkóny rámové
bezrámové hliník. prístrešky BioClimatic pergoly

ZĽAVY AŽ DO 30% Možnosť výhry 300 €NOVOROČNÁ AKCIA
splátky od 98 €splátky od 149 €splátky od 49 € splátky od 99 € splátky od 249 €
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ Zabezpečíme
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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Už niekoľko mesiacov Lucia Ďuriš 
Nicholsonová cestuje párkrát za me-
siac medzi Slovenskom a Bruselom. 
K funkcii poslankyne Európskeho 
parlamentu sa u nej pridala ďalšia - 
predsedníčky výboru pre zamestna-
nosť a sociálne veci EMPL. 

Na zmeny som zvyknutá a nikdy 
som pracovne nemala šancu stať sa 
človekom stereotypu. Práca novinár-
ky, poslankyne, ani podpredsedníč-
ky Národnej rady mi to nedovolila, 
tam je naozaj každý deň iný.

Teraz začínam o deviatej a často 
končím po dvanástich hodinách. 
Rokovanie strieda zasadanie, k tomu 
stretnutia s ľuďmi aj organizáciami. 
Riešim široký rozsah tém – od naprí-
klad podmienok pre slovenské opat-
rovateľky, cez podporu rodín s deťmi 
s autizmom, dôchodky postihnu-
tých ľudí žijúcich v starobe v zahra-
ničí, až po médiá a slobodu slova. K 
tomu denne komunikujem s ľuďmi 
na sociálnych sieťach. Riešim prob-
lémy ľudí v Bruseli aj na Slovensku. 
Najnovšie k tomu pribudla aj pred-

volebná kampaň, ako druhé meno 
na kandidátke mám ďalšie „záväz-
ky“. Chodím do diskusií, cestujem 
po Slovensku. Samej sa mi niekedy 
nechce veriť, že dni naozaj trvajú len 
24 hodín. Často už popoludní mám 
pocit, že sa začal nový deň. 

Ako to viete spojiť s rodinou?
S rodinou sme sa v lete presťaho-

vali do Bruselu najstarší syn študu-
je na vysokej škole v Česku. Mám 
skvelého manžela, ktorý pomáha 
so zázemím dvom mladším deťom. 
Lily má dokonalú angličtinu, nema-
la problém zvyknúť si v novej škole, 
kam chodia cudzinci. Kubko je zas 
povaha, ktorá vždy vidí to dobré, 
zvykol si veľmi rýchlo.

Možno najviac zmien vidím a  cí-
tim ja, ale musím povedať, že to nie 
sú nepríjemné zmeny. Vyhovuje mi 
bruselská tolerancia a bezprostred-
nosť. Jazdím dopravou a na bicykli, 
chodím pešo. Slobodne, pokojne. 
Keď som doma, snažím sa tam nao-
zaj byť – teda nenosiť si domov pra-
covné povinnosti. Aby sme sa mohli 
rozprávať, hrať, niečo dobré navariť 
a napiecť, pozrieť si dobrý fi lm. V 
tomto dám veľmi na odporúčanie 
môjho najstaršieho Dominika, vy-
zná sa a zvykne nám dobre vybrať. 
Hudbu, fi lmy, knihy. 

Prácu v europarlamente mnohí 
považujú za nudnú. Je taká? Roko-
vania, papiere, paragrafy...

Je náročná, ale nudná určite nie. 
Je náročná na jednej strane na sú-
stredenie sa – hodiny premýšľať 
v angličtine o odborných témach 
vie vyčerpať. A na druhej strane na 
prepínanie pozornosti. V jeden deň 
riešim viacero tém, na všetky musím 
byť pripravená a všetko by sa malo 
končiť nejakým konkrétnym vý-
sledkom. Všetky procesy v EP dlho 
trvajú, lebo si vyžadujú množstvo 
súhlasov a procedúr. Ale inak sa to 
nedá, zákony musia byť dobré.  Trid- 
sať až päťdesiat percent z toho, čo 
sa schváli v Európskom parlamen-

te, prechádza do našej legislatívy. 
S niektorými rozhodnutiami sa žije 
ľahšie, s niektorými menej, ale mu-
sia byť pripravené zodpovedne.

Na čo z toho, čo ste riešili a vyrie-
šili ste najviac pyšná?

Na toto vám ťažko odpoviem. Na 
konci roka som si robila prehľad, 
čomu všetkému som sa v europarla-
mente venovala. Len suchá štatisti-
ka vyšla na dve strany. 

Pripravujem a riadim každé roko-
vanie výboru, s tým súvisí aj množ-
stvo neformálnych stretnutí. Roz-
behla som kampaň o autistickom 
spektre. Otvorila som tému diskri-
minačného znižovania rodinných 
prídavkov v Rakúsku. Pripravila 
som správu k rozpočtu 2020 pre za-
mestnanecké a sociálne politiky v 
EÚ,  koordinujem systémy sociálne-
ho zabezpečenia pre cudzincov v za-
hraničí. Vediem rokovania o revízii 
vízového informačného systému na 
kontrolu víz pre ľudí z tretích krajín 
v  Schengenskom priestore. Vytvori-
la som s kolegami Európsky príkaz o 
elektronických dôkazoch v trestných 
veciach. Riešila som použitie umelej 
inteligencie v súdnictve a venovala 
som sa aj príprave lepších pravidiel 
pre vyššiu bezpečnosť cyklistov. 

Nechýba vám Slovensko?
Nechýba, lebo som často doma. 

Čo sa týka práce, v tom, čo sa snažím 
presadiť, som tu narážala na limity. 
Darmo som vyzývala ministra Rich-
tera, aby niečo urobil s deinštitucio-
nalizáciou sociálnych služieb. Je to 
potrebné a týka sa to dnešných, ale 
najmä budúcich seniorov, ktorí žijú v 
domovoch sociálnych služieb. Nikto 
nechce žiť v starých zatuchnutých 
spustnutých zariadeniach. Na nové 
dostávame z EU peniaze, ale málo 
sa zlepšuje. Odtiaľto, z Bruselu, na to 
môžem tlačiť inak.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať 
v nasledujúcich voľbách?

Som členkou strany SaS a ona 
ma posunula do europarlamentu. 
Vnímam svoju kandidatúru aj ako 
poďakovanie. Chcem tak dať signál 
mojim voličom, že je to strana, kto-
rú sa oplatí voliť. Je to strana odbor-
níkov s výbornými riešeniami. Má 
program, ktorý dokáže Slovensko 
dostať z bahna, kam ho za posled-
ných 12 rokov vtlačili smerácke vlá-
dy. Bez SaS jednoducho demokra-
tická vláda nevznikne. Desí ma, ako 
s pomocou a podporou vlády narást-
li extrémisti. Verím, že sa ich podarí 
udržať ďaleko od reálnej moci. Ich si 
Slovensko nezaslúži.

Snažím sa nenosiť si prácu domov
Rozhovor s poslankyňou EP Luciou Ďuriš Nicholsonovou 
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Aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu s AIW:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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!

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 

prijme do pracovného
pomeru:

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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Vodič LKW od 810 € brutto + 160 € 
variabilná zložka + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od  810 € brutto 

od  810 € brutto 

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Pracovník montáže
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie
od  765 € brutto Skladový pracovník
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VOJENSKÝCH VECÍ - MILITÁRIÍ
VÝKUP

0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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KAŽDÉMU
NÁJDEME PRÁCU

pracovné pozície v ČR

operátor výroby
vodič vzv - zvárač

zoraďovač - kvalitár
a inéwww.konstrukter.sk

BEZPLATNÁ INFOLINKA

0800 500 091

��
��

��

od  850 eur do 1300 eur
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PRÁCA 
PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

CALL CENTRUM: 

0905 552 537

0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

 VHODNÉ PRE MUŽOV,  ŽENY aj PÁRY
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Pracovník vo výrobe / ČR 
Montážny pracovník/ ČR
Vodiča sk B /šoféra na vývoz 
do Nemecka 

ZDRAVOTNÉ SESTRY/ DE

Balenie čokolády
a kozmetiky / ČR 
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ZMEŇTE S NAMI SLOVENSKO!
Spúšťame najväčšie online 
referendum v histórii Slovenska!
30 rokov politické strany ignorujú dôležité problémy, ktoré trápia 
všetkých ľudí bez ohľadu na to, koho volia alebo nevolia. 30 rokov 
sa politici napríklad bránia zavedeniu hmotnej zodpovednosti, 
hoci 2 milióny ľudí ručí v práci za akúkoľvek škodu. 30 rokov nie 
sú schopní zabezpečiť, aby mnohí chorí ľudia na rakovinu neča-
kali na operáciu mesiace.

Nastal čas buchnúť po stole a urobiť poriadok! Rozhodli sme 
sa urobiť niečo, čo v slovenskej politike nemá obdobu. Pozva-
li sme voličov všetkých strán, ako aj nevoličov, aby rozhodli 
o tom, ktoré riešenia má naše hnutie OĽANO presadiť do bu-
dúceho programu vlády. Ľudia tak historicky prvýkrát môžu 
priamo rozhodnúť o programe vlády. Áno, iné politické stra-
ny sú z toho nervózne - vraj ľudia nemajú čo rozhodovať, vraj 
ľudia majú len voliť a nechať na politikov, nech rozhodnú oni. 
Hlúposť - naša ústava priamo hovorí, že ľudia sa môžu podielať 
na moci aj priamo. 

Pripravili sme niekoľko zásadných otázok o tom, ako by malo Slo-
vensko ďalej fungovať. Prvú časť sme zverejnili uplynulý víkend. 
Zvyšok vám predstavíme už v sobotu a spustíme najväčšie online 
referendum v dejinách Slovenska. Jeho výsledky budú našou pod-
mienkou vstupu do novej vlády. Rozhodnite už teraz, ako sa bude 
Slovensko vyvíjať po nasledujúcich voľbách! Toto je prvá príleži-
tosť od revolúcie, aby po voľbách konečne neprehral nikto.

ROZHODNI.TO

www.rozhodni.to

Tu je prvých 11 otázok, pri ktorých sa budete 
môcť vyjadriť, či ste ZA alebo PROTI: 

1. Súhlasíte s tým, aby bola zavedená hmotná zodpovednosť 
politikov?

2. Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia korupčníka, získali 
odmenu 50% z danej sumy?

3. Súhlasíte s možnosťou bezplatného telefonického 
a internetového objednávania k lekárovi?

4. Súhlasíte so zavedením povinnosti vykonať operačné zákroky 
pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie 
klinickým onkológom?

5. Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim 
matkám tehotenský príspevok vo výške 200 eur od štvrtého 
mesiaca tehotenstva?

6. Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari 
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?

7. Súhlasíte s povinnou škôlkou pre deti z rizikového rodinného 
prostredia (osady, drogovo závislí ...)?

8. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedla povinnosť platiť faktúry v  
takom poradí ako do firmy prišli ?

9. Súhlasíte s tým, aby zmena v podnikateľských zákonoch 
platila vždy len od 1. januára?

10. Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných 
volieb získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?

11. Súhlasíte s tým, aby sa zaviedlo aj elektronické hlasovanie 
vo voľbách pre ľudí, ktorí sú v deň volieb mimo bydliska či 
Slovenska? 

Ďalšie otázky vám predstavíme v sobotu 8. februára.
Počas víkendu predstavíme aj celý náš program.

JE TO NA VÁS!
8.2.2020 na

www.rozhodni.to
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Kvôli objednávkam volajte na tel.:
0949 279 462.

Veštkyňa a liečiteľka
z tarotových kariet, Ankara
Veštkyňa a liečiteľka
z tarotových kariet, Ankara
ešte sa jen hovorí šaman čo pochádza z rodu Indie. Ankara vám 
môže pomocou tarotových kariet odhaliť minulosť, súčasnosť, 
a aj budúcnosť a najmä vám môže odhaliť prečo je všetko 
negatívne vo vašom živote. Môže vyriešiť starosti lásky, 
nedorozumenia medzi partnermi takisto aj zo zdravím. Tvoja 
karma je blokovaná ale ja ako tvoja veštkyňa ti prinesiem späť 
svetlo do tvojho domova a do tvojej duši. Všetko môže pomôcť 
aby si predišiel závyslostiam, úzkostiam, aby si išiel dobrou 
cestou. Môžem vám ponúknuť ochranné talizmany a aj 
talizmany šťastia pre celú vašu rodinu. Neváhajte a volajte, 
Ankara sa nachádza teraz vo vašom meste.

ešte sa jen hovorí šaman čo pochádza z rodu Indie. Ankara vám 
môže pomocou tarotových kariet odhaliť minulosť, súčasnosť, 
a aj budúcnosť a najmä vám môže odhaliť prečo je všetko 
negatívne vo vašom živote. Môže vyriešiť starosti lásky, 
nedorozumenia medzi partnermi takisto aj zo zdravím. Tvoja 
karma je blokovaná ale ja ako tvoja veštkyňa ti prinesiem späť 
svetlo do tvojho domova a do tvojej duši. Všetko môže pomôcť 
aby si predišiel závyslostiam, úzkostiam, aby si išiel dobrou 
cestou. Môžem vám ponúknuť ochranné talizmany a aj 
talizmany šťastia pre celú vašu rodinu. Neváhajte a volajte, 
Ankara sa nachádza teraz vo vašom meste.
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA FEBRUÁR 2020

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

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
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MATRACOVÉ CENTRUM a postele

        

Otváracie hodiny
PO - PIA: 9:30 - 18:00

SO: 9:30 - 13:00
NE: zatvorené
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KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU

0917 102 255

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

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,

ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU

BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

www.ovtrade.sk, ovtrade.kont@gmail.com
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0903 421 684

DOUČOVANIE v Trnave. Aby
NEMČINA už viac nebola trápením.

01
-0

 T
T0

3

v ponuke 
aj umelé kožuchy

od 79€
od 79€pravá koža

ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie

Pešia zóna Hlavná 15

TOTÁLNY VÝPREDAJ

Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

LACNÉ UBYTOVANIE

V TRNAVE

Kontakt: 0907 766 361
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Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

Kontakt: 0907 766 361

Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba

2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

Kontakt: 0907 766 361

Ponúkame priestor do prenájmu
pre manikérku a kozmetičku
s klientelou v Horných Orešanoch.

Nové priestory - dobré vidieť!

Bližšie info: 0904 514 532 01
-0

 T
T0

4

8. februára 1993  
vstúpila do platnosti 1993 nová slovenská 
mena – slovenská koruna.

Výročia a udalosti
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Po silnom vetre, ktorý v utorok a 
stredu sužoval celý Trnavský kraj, 
zostala spúšť. Polámané koná-
re stromov, vyvrátené dopravné 
značky a billboardy pri cestách sú 
toho dôkazom. Plné ruky práce 
mali hasiči, policajti ale aj dobro-
voľníci.

Mobilný reklamný pútač nachádza-
júci sa na Bratislavskej ceste v smere 
z Trnavy do Cífera takmer spôsobil v 
utorok krátko po dvanástej hodine ko-
líziu troch motorových vozidiel. Pútač 
umiestnený tesne pred odbočkou k väz-
nici, vymrštil silný vietor do cesty práve 
v čase keď tadiaľ prechádzali tri osobné 
autá. Jeden z vodičov nás informoval, 
že len len stačili ubrzdiť a zabrániť tak 
nehode. „Pútač sme z cesty odstráni-
li, je však zhotovený z pomerne ľahkej 
konštrukcie a býva pravidelne zhode-
ný aj pri menšom vetre, ako bol práve 
v utorok,“ uviedol rozhorčený vodič. 
„Pútače majú byť zabezpečené tak, aby 
odolávali bežným, ale aj mimoriad-
nym poveternostným podmienkam,“ 
uviedla Martina Kredatusová, krajská 
policajná hovorkyňa. Dodala tiež, že ak 
by došlo ku kolízii mobilného pútača s 
autami, treba to nahlásiť na políciu. „V 
prípade škody zodpovednosť nesie ma-
jiteľ pútača, respektíve vozíka, na kto-
rom je reklama umiestnená,“ potvrdila 
hovorkyňa.

Uvolnené strechy 
a popadané stromy

Popadané konáre, vyvrátené stro-
my blokujúce cestné komunikácie a 
ohrozujúce premávku, prevrátené ka-
mióny ale aj ďalšie prekážky na cestách 
riešili hasiči počas silného vetra a počet 
výjazdov k udalostiam technického 
charakteru neustále stúpal. Najčas-
tejšie bola pomoc hasičov potrebná v 
Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde 
v priebehu utorka a stredy zazname-
návali množstvo popadaných stromov 
a uvoľnených striech, ktoré ohrozovali 
okolie. Odstraňovať museli tiež stromy 

zo zaparkovaných vozidiel a elektric-
kých vedení. „Za posledných 24 hodín 
pomáhali hasiči až 296 - krát, pričom v 
Trnavskom kraji zasahovali 75 – krát,“ 
informovalo Prezídium hasičského a 
záchranného zboru. „Na odstraňovaní 
následkov nepriaznivej poveternostnej 
situácie sa za posledných 24 hodín po-
dieľalo až 900 profesionálnych a dobro-
voľných hasičov s 280 kusmi hasičskej 
techniky,“ uvádza sa v správe. V odstra-
ňovaní následkov zlej poveternostnej 
situácie pokračovali hasiči ešte aj počas 
noci zo stredy na štvrtok. 

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Najviac výjazdov mali hasiči v Bratislavskom a Trnavskom kraji

Pre reklamný pútač sa takmer 
zrazili tri autá

Na mnohých miestach kraja odpratávali hasiči vyvrátené stromy. Foto zdroj HaZZ

Ak máte chuť uskutočniť svoje ná-
pady na zlepšenie života v meste, 
zapojte sa do participatívneho roz-
počtu. Mesto Trnava aj tento rok 
poskytne obyvateľom finančné 
prostriedky na zrealizovanie ich 
projektov.

Zaujímavé podnety na zlepšenie ži-
vota v meste môžu šikovní a aktívni ob-
čania predstaviť na prvom tohtoročnom 
verejnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 
v stredu 12. februára o 17.30 h na trnav-
skej radnici v zasadacej sále mestského 
zastupiteľstva. „Pozývame všetkých, 
ktorí vedia, čo nám v meste chýba a 
chcú priložiť ruku k dielu,“ hovorí koor-
dinátorka Participatívneho rozpočtu pre 
Trnavu Ivana Vidová. „Vítaní sú nielen 
jednotlivci, ale aj občianske združenia 
a zástupcovia materských či základných 
škôl. Na prvom tohtoročnom stretnutí 
sa účastníci oboznámia s možnosťami 
a pravidlami participatívneho rozpočtu 
a predstavia aj svoje nápady, idey a pro-
jekty, ktorým sa neskôr budeme venovať 
a hľadať možnosti, ako ich zrealizovať,“ 
dodáva I. Vidová. Na realizáciu jednot-

livých občianskych projektov môžu ich 
autori žiadať maximálne päťtisíc eur.

Vlani dostalo zelenú 
viacero projektov

Súbežne so spustením piateho roč-
níka Participatívneho rozpočtu pre Tr-
navu sa začne v tomto roku realizácia 
víťazných návrhov z minulého roku. 
Bude napríklad zriadená mestská včel-
nica, rozšíri sa ekošatník aj o oblečenie 
pre dospelých a Trnavská arcidiecéz-
na charita prispeje k riešeniu situácie 
žobrajúcich ľudí osadením výdajných 

automatov na dukát. Peniaze z partici-
patívneho rozpočtu pomôžu aj deťom s 
Downovým syndrómom, zelenú dostal 
aj projekt revitalizácie ihriska a piesko-
viska v Trnavskom materskom centre. 
Na mestskej tržnici sa budú môcť náv-
števníci dozvedieť viac o ekologickejšej 
forme nakupovania, otvorí sa diskusia 
o vybudovaní nájomného bývania v 
Trnave. Deti zo znevýhodnených rodín 
sa priučia ručným prácam, vzniknúť by 
mal Trnavský umelecký klub a plánuje 
sa aj zriadenie komunitného centra na 
Prednádraží.                                                ren

Zrealizujte svoje nápady na zlepšenie života v meste 
Trnava spúšťa participatívny rozpočet
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ilustračné foto                                                                                        autor renáta kopáčová

Útok v centre Trnavy, 
hľadajú svedkov 
Polícia vyšetruje prečin ublíženia 
na zdraví a výtržníctvo, ku ktoré-
mu došlo v noci z 18. na 19. janu-
ára v centre Trnavy.

Dvaja muži prechádzali po Štefáni-
kovej ulici, kde po nich začala pokri-
kovať skupina osôb. Následne na nich 
fyzicky zaútočili a mužov zranili. Jeden 
z poškodených vyhľadal ošetrenie v 
nemocnici, kde mu zistili poranenie 
hlavy a tváre. Informuje Martina Kre-
datusová, krajská policajná hovorky-
ňa. „Polícia v tejto súvislosti pátra po 
totožnosti svedkov, ktorých zachytili 
mestské kamery a mohli by prispieť k 
objasneniu udalosti. Ak ste niekoho na 
fotkách spoznali, dajte nám to vedieť 
buď na linku 158 alebo nám napíšte do 
súkromnej správy na našej FB strán-
ke,“ uzatvára hovorkyňa.                     ren

Vyšetrujú tragickú 
nehodu

Polícia hľadá svedkov doprav-
nej nehody, pri ktorej zomrel cho-
dec. K tragickej nehode došlo v 
nedeľu 26. januára okolo 17. h na 
ceste prvej triedy medzi obcami 
Madunice a Drahovce, asi 500 m 
za obcou Madunice.

Vodič vozidla Opel Vectra jazdil sme-
rom od obce Drahovce, pričom ľavou 
prednou časťou auta pravdepodobne 
zachytil chodca ležiaceho v strede 
cesty. Informovala krajská policajná 
hovorkyňa Martina Kredatusová. „48 
ročný chodec z Maduníc, v tmavom 
oblečení a bez reflexných prvkov, utr-
pel pri nehode zranenia nezlučiteľné 
so životom. U 22 ročného vodiča, ktorý 
sa pri nehode nezranil, bola vykonaná 
dychová skúška na alkohol. Jej výsle-
dok bol negatívny,“ objasnila hovorky-
ňa. Presné príčiny a to, ako sa nehoda 
stala, polícia vyšetruje. „Ak ste prechá-
dzali okolo dopravnej nehody medzi 
obcami Madunice a Drahovce a videli 
ste, ako auto zrazilo chodca ležiaceho 
na ceste, ozvite sa nám. Môžete nám 
telefonovať na linku 158 alebo nám na-
písať do súkromnej správy na našej FB 
stránke,“ žiada polícia. Zároveň ape-
luje na chodcov, aby v prípade, že sa 
chystajú ísť pešo po ceste, nerobili tak 
bez reflexných prvkov.                               ren

Toto by mohli byť svedkovia útoku, 
ktorých zachytili mestské kamery. 

foto zdroj KRPZ v Trnave
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Po silnom vetre, ktorý v utorok a 
stredu sužoval celý Trnavský kraj, 
zostala spúšť. Polámané koná-
re stromov, vyvrátené dopravné 
značky a billboardy pri cestách sú 
toho dôkazom. Plné ruky práce 
mali hasiči, policajti ale aj dobro-
voľníci.

Mobilný reklamný pútač nachádza-
júci sa na Bratislavskej ceste v smere 
z Trnavy do Cífera takmer spôsobil v 
utorok krátko po dvanástej hodine ko-
líziu troch motorových vozidiel. Pútač 
umiestnený tesne pred odbočkou k väz-
nici, vymrštil silný vietor do cesty práve 
v čase keď tadiaľ prechádzali tri osobné 
autá. Jeden z vodičov nás informoval, 
že len len stačili ubrzdiť a zabrániť tak 
nehode. „Pútač sme z cesty odstráni-
li, je však zhotovený z pomerne ľahkej 
konštrukcie a býva pravidelne zhode-
ný aj pri menšom vetre, ako bol práve 
v utorok,“ uviedol rozhorčený vodič. 
„Pútače majú byť zabezpečené tak, aby 
odolávali bežným, ale aj mimoriad-
nym poveternostným podmienkam,“ 
uviedla Martina Kredatusová, krajská 
policajná hovorkyňa. Dodala tiež, že ak 
by došlo ku kolízii mobilného pútača s 
autami, treba to nahlásiť na políciu. „V 
prípade škody zodpovednosť nesie ma-
jiteľ pútača, respektíve vozíka, na kto-
rom je reklama umiestnená,“ potvrdila 
hovorkyňa.

Uvolnené strechy 
a popadané stromy

Popadané konáre, vyvrátené stro-
my blokujúce cestné komunikácie a 
ohrozujúce premávku, prevrátené ka-
mióny ale aj ďalšie prekážky na cestách 
riešili hasiči počas silného vetra a počet 
výjazdov k udalostiam technického 
charakteru neustále stúpal. Najčas-
tejšie bola pomoc hasičov potrebná v 
Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde 
v priebehu utorka a stredy zazname-
návali množstvo popadaných stromov 
a uvoľnených striech, ktoré ohrozovali 
okolie. Odstraňovať museli tiež stromy 

zo zaparkovaných vozidiel a elektric-
kých vedení. „Za posledných 24 hodín 
pomáhali hasiči až 296 - krát, pričom v 
Trnavskom kraji zasahovali 75 – krát,“ 
informovalo Prezídium hasičského a 
záchranného zboru. „Na odstraňovaní 
následkov nepriaznivej poveternostnej 
situácie sa za posledných 24 hodín po-
dieľalo až 900 profesionálnych a dobro-
voľných hasičov s 280 kusmi hasičskej 
techniky,“ uvádza sa v správe. V odstra-
ňovaní následkov zlej poveternostnej 
situácie pokračovali hasiči ešte aj počas 
noci zo stredy na štvrtok. 

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Najviac výjazdov mali hasiči v Bratislavskom a Trnavskom kraji

Pre reklamný pútač sa takmer 
zrazili tri autá

Na mnohých miestach kraja odpratávali hasiči vyvrátené stromy. Foto zdroj HaZZ

Ak máte chuť uskutočniť svoje ná-
pady na zlepšenie života v meste, 
zapojte sa do participatívneho roz-
počtu. Mesto Trnava aj tento rok 
poskytne obyvateľom finančné 
prostriedky na zrealizovanie ich 
projektov.

Zaujímavé podnety na zlepšenie ži-
vota v meste môžu šikovní a aktívni ob-
čania predstaviť na prvom tohtoročnom 
verejnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 
v stredu 12. februára o 17.30 h na trnav-
skej radnici v zasadacej sále mestského 
zastupiteľstva. „Pozývame všetkých, 
ktorí vedia, čo nám v meste chýba a 
chcú priložiť ruku k dielu,“ hovorí koor-
dinátorka Participatívneho rozpočtu pre 
Trnavu Ivana Vidová. „Vítaní sú nielen 
jednotlivci, ale aj občianske združenia 
a zástupcovia materských či základných 
škôl. Na prvom tohtoročnom stretnutí 
sa účastníci oboznámia s možnosťami 
a pravidlami participatívneho rozpočtu 
a predstavia aj svoje nápady, idey a pro-
jekty, ktorým sa neskôr budeme venovať 
a hľadať možnosti, ako ich zrealizovať,“ 
dodáva I. Vidová. Na realizáciu jednot-

livých občianskych projektov môžu ich 
autori žiadať maximálne päťtisíc eur.

Vlani dostalo zelenú 
viacero projektov

Súbežne so spustením piateho roč-
níka Participatívneho rozpočtu pre Tr-
navu sa začne v tomto roku realizácia 
víťazných návrhov z minulého roku. 
Bude napríklad zriadená mestská včel-
nica, rozšíri sa ekošatník aj o oblečenie 
pre dospelých a Trnavská arcidiecéz-
na charita prispeje k riešeniu situácie 
žobrajúcich ľudí osadením výdajných 

automatov na dukát. Peniaze z partici-
patívneho rozpočtu pomôžu aj deťom s 
Downovým syndrómom, zelenú dostal 
aj projekt revitalizácie ihriska a piesko-
viska v Trnavskom materskom centre. 
Na mestskej tržnici sa budú môcť náv-
števníci dozvedieť viac o ekologickejšej 
forme nakupovania, otvorí sa diskusia 
o vybudovaní nájomného bývania v 
Trnave. Deti zo znevýhodnených rodín 
sa priučia ručným prácam, vzniknúť by 
mal Trnavský umelecký klub a plánuje 
sa aj zriadenie komunitného centra na 
Prednádraží.                                                ren

Zrealizujte svoje nápady na zlepšenie života v meste 
Trnava spúšťa participatívny rozpočet

ilustračné foto                                                                                        autor renáta kopáčová

Útok v centre Trnavy, 
hľadajú svedkov 
Polícia vyšetruje prečin ublíženia 
na zdraví a výtržníctvo, ku ktoré-
mu došlo v noci z 18. na 19. janu-
ára v centre Trnavy.

Dvaja muži prechádzali po Štefáni-
kovej ulici, kde po nich začala pokri-
kovať skupina osôb. Následne na nich 
fyzicky zaútočili a mužov zranili. Jeden 
z poškodených vyhľadal ošetrenie v 
nemocnici, kde mu zistili poranenie 
hlavy a tváre. Informuje Martina Kre-
datusová, krajská policajná hovorky-
ňa. „Polícia v tejto súvislosti pátra po 
totožnosti svedkov, ktorých zachytili 
mestské kamery a mohli by prispieť k 
objasneniu udalosti. Ak ste niekoho na 
fotkách spoznali, dajte nám to vedieť 
buď na linku 158 alebo nám napíšte do 
súkromnej správy na našej FB strán-
ke,“ uzatvára hovorkyňa.                     ren

Vyšetrujú tragickú 
nehodu

Polícia hľadá svedkov doprav-
nej nehody, pri ktorej zomrel cho-
dec. K tragickej nehode došlo v 
nedeľu 26. januára okolo 17. h na 
ceste prvej triedy medzi obcami 
Madunice a Drahovce, asi 500 m 
za obcou Madunice.

Vodič vozidla Opel Vectra jazdil sme-
rom od obce Drahovce, pričom ľavou 
prednou časťou auta pravdepodobne 
zachytil chodca ležiaceho v strede 
cesty. Informovala krajská policajná 
hovorkyňa Martina Kredatusová. „48 
ročný chodec z Maduníc, v tmavom 
oblečení a bez reflexných prvkov, utr-
pel pri nehode zranenia nezlučiteľné 
so životom. U 22 ročného vodiča, ktorý 
sa pri nehode nezranil, bola vykonaná 
dychová skúška na alkohol. Jej výsle-
dok bol negatívny,“ objasnila hovorky-
ňa. Presné príčiny a to, ako sa nehoda 
stala, polícia vyšetruje. „Ak ste prechá-
dzali okolo dopravnej nehody medzi 
obcami Madunice a Drahovce a videli 
ste, ako auto zrazilo chodca ležiaceho 
na ceste, ozvite sa nám. Môžete nám 
telefonovať na linku 158 alebo nám na-
písať do súkromnej správy na našej FB 
stránke,“ žiada polícia. Zároveň ape-
luje na chodcov, aby v prípade, že sa 
chystajú ísť pešo po ceste, nerobili tak 
bez reflexných prvkov.                               ren

Toto by mohli byť svedkovia útoku, 
ktorých zachytili mestské kamery. 

foto zdroj KRPZ v Trnave
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HĽADÁME ADMINISTRATÍVNU
PRACOVNÍČKU

PRE PRÁCU V KANCELÁRII

  
svetlana.ilavska@os.allianzsp.sk
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SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

Koniarekova 20/B, Trnava
0903 720 365, 033/556 71 90

www.zosbezpecnost.sk

realizuje kurzy
odbornej prípravy
(preukaz) na prácu v SBS.
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ORZAN S.r.o.ORZAN 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

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048
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Kontakty: 0905 368 775
email: hbalunova@gmail.com

Kontakty: 0905 368 775
email: hbalunova@gmail.com

Plesová sezóna

sa blíži,
naučte

sa tancovať!

Zápis

Zápis do 1. ročníka je podľa spádov, 
teda žiak má právo byť zapísaný do 
školy pri bydlisku. V prípade, že má 
škola kapacitu navyše, môže prijať 
aj deti mimo spádu. 

Zákonní zástupcovia musia preuká-
zať, že patria do spádu predložením 
občianskeho preukazu (OP). Treba pri-
pomenúť, že zápis dieťaťa na školskú 
dochádzku je povinný, preto neradno 
meniť bydlisko, kým nemáte dohodnu-
tú školu, kam váš prvák nastúpi.

Zápisy sa spravidla oznamujú v 
miestnych médiách. Často sa konajú v 
pracovný deň i v sobotu. Závisí to od 
dohody zriaďovateľov a ich škôl. Dobrá 
škola by mala mať informáciu o zápise 
včas aj na svojom webe s informáciami 
o priebehu. 

Dieťa si na zápis nemusí nič brať. 
Škola by mala pripraviť všetko, čo bude 
dieťa potrebovať. Pri zápise sa mu ve-
nujú učiteľky I. stupňa, robia s ním 
rôzne úlohy, hry, vedú rozhovor. Neraz 
je prítomný špeciálny pedagóg. Peda-
gógovia si tak vytvárajú obraz o dieťa-
ti z interakcie s ním. Môžu na základe 
nej odobriť/vyvrátiť zámery rodičov o 
odklad. Má to však iba odporúčací cha-
rakter. Učitelia by nemali dieťa vysta-
vovať zdĺhavým rozhovorom, zložitým 
skúškam či nútiť ho k činnosti, ktoré 
nevie alebo v momente zápisu nechce 
vykonať. Nemali by však na základe 

momentálneho naladenia dieťaťa ro-
biť závery o jeho školskej ne-/zrelosti. 
Je dobrým zvykom dieťa po jeho „vý-
kone“ na zápise obdarovať, čo svedčí 
o snahe školy pozitívne zapôsobiť. 
Rozhľadený rodič už na základe práce 
pedagógov s dieťaťom môže vycítiť, či 
zvolil správnu školu. Ak je pri zápise 
aktívne prítomný aj riaditeľ školy, je to 
pozitívnou vizitkou. 

Rodičia zatiaľ vypisujú prihlášku 
(ak ju vopred nevypísali). Treba si dá-
vať pozor na to, či sa nepožadujú nad-
bytočné informácie. Naopak, ak sú tam 
otázky typu, čo vaše dieťa rado robí, 
svedčí to o záujme školy. Keď má dieťa 
dvoch rodičov, obaja musia byť prítom-
ní a musia podpísať súhlas so zápisom. 
Preukazujú sa škole OP a rodným lis-
tom dieťaťa, v prípade cudzincov aj 
povolením na pobyt. Ak budú žiadať o 
odklad, musia priniesť potvrdenie od 
odborníka a vypísať žiadosť o odklad.

Rozhodnutie o prijatí sa realizu-
je prostredníctvom e-schránky, resp. 
klasickou poštou. Škola dokáže prijatia 
spracovať do 2-3 týždňov. Zbytočné pre-
dlžovanie znervózňuje rodičov. Zápis 
sa môže v prípade voľnej kapacity rea-
lizovať aj dodatočne. Rodič môže aj po 
doručení rozhodnutia zvoliť inú školu, 
no je dobré oznámiť to pôvodnej škole, 
aby mohla prijať ďalších v poradí. 

Trojuholník škola – rodič - žiak V

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
učiteľ ZŠ s MŠ
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Slávnostným prestrihnutím pásky v 
uplynulých dňoch oficiálne zahájili 
prevádzku City domu, ktorý je sú-
časťou komplexu nájomných bytov 
PRESTIGE PARK na Sladovníckej 
ulici v Trnave. Záujemcom tak bude 
k dispozícii ďalších 57 nových bytov 
v nadštandardnej kvalite.

Objekt nachádzajúci sa v bezprostred-
nej blízkosti centra Trnavy je vybavený 
najnovšími technológiami a budúcim 
obyvateľom ponúka garsónky, jedno aj 
dvojizbové byty. Všetky sú kompletne 
zariadené moderným nábytkom a vyba-
vené elektrospotrebičmi, káblovou tele-
víziou či pripojením na internet. „Veľký 
dôraz sme kládli na odhlučnenie bytov. 
Vybudovali sme špeciálne priečky, ktoré 
vďaka kvalitnej zvukovej izolácii umož-
ňujú našim klientom pokojné a kom-
fortné bývanie, čo je pre nás prioritou, 
pretože chceme ľuďom poskytnúť nie 
len ubytovanie, ale aj domov,“ povedal 
Martin Mäsiar, riaditeľ spoločnosti Pre-
stige Park. K pohodlnému bývaniu však 
prispievajú aj nadštandardné služby, 
na ktorých si v Prestige Parku obzvlášť 
zakladajú. „Nájomníci bytov si môžu 
oddýchnuť vo wellness centre, ako aj na 
zimnej či letnej terase. O drobné opravy 
či upratovanie spoločných priestorov 
majú tiež postarané a bezpečné parkova-

nie je u nás samozrejmosťou,“ vyratúva 
riaditeľ.

História sa snúbi so súčasnosťou
Miesto, kedysi známe vinicami a pre-

krásnymi vínnymi pivnicami, presláve-
né kvalitným vínom, zmenilo v prúde 
času funkciu a vinice nahradili výrobné 
priestory. City dom tak vznikol vďaka 
komplexnej rekonštrukcii takmer 150 ro-
kov starého objektu, v ktorom sa kedysi 
dokonca nachádzala sušička sladu. „Ide 
teda o pamiatkovo chránený objekt, kto-
rého prestavbou sme sa snažili vytvoriť 

príjemné miesto na bývanie,“ objasnil M. 
Mäsiar a netajil spokojnosť s tým, ako sa 
tímu architektov podarilo skĺbiť pôvodnú 
historickú budovu s najnovšími technoló-
giami. Počas slávnostného uvedenia Citu 
domu do prevádzky poďakoval Martin 
Mäsiar všetkým partnerom i kolegom za 
kvalitne odvedenú prácu, pričom nezabu-
dol spomenúť ani podporu svojej rodiny.

Desať rokov skúseností
S výstavbou a prevádzkovaním nájom-

ných bytov má už spoločnosť viacročné 
skúsenosti a tak City dom nie je ich prvou 
lastovičkou v tejto oblasti. „Ešte v roku 
2005 sme sa rozhodli v časti bývalej sla-
dovne urobiť areál určený na bývanie a 
nazvali sme ho Prestige Park. Postupne 
sme tento areál začali stavať a uvádzať do 
prevádzky. Ako prvý sme postavili Apart-
mánový dom, v ktorom sa nachádza 61 
bytov a neskôr pribudol Prestige dom, 
ktorý disponuje 21 bytovými jednotkami. 
V roku 2018 sme sa rozhodli, že presta-
viame ďalší objekt, ktorý dnes nazývame 
City dom,“ vysvetlil riaditeľ. Dodal, že 
veľmi často počúva o potrebe nájomného 
bývania, častokrát bez ďalších výsled-
kov. „Naša spoločnosť je príkladom toho, 
že sa dá takýto projekt zrealizovať a to aj 
bez podpory štátu a dokonca dokáže byť 
životaschopný,“ uzavrel M. Mäsiar.

Reklamný článok

Jedinečné bývanie spájajúce históriu so súčasnosťou

City dom uviedli do prevádzky

Slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne zahájili prevádzku City domu. 
foto autor renáta kopáčová

Trnavčania i návštevníci Malého 
Ríma si budú môcť pripomenúť 
sviatok sv. Valentína trošku netra-
dičnou formou a to vďaka jedineč-
nému podujatiu, ktoré na nich čaká 
v Štátnom archíve v Trnave. V dňoch 
14. a 15. februára sa tam uskutoční 
špeciálna výstava mapujúca stopy 
lásky v archívnych dokumentoch.

Návštevníci sa budú môcť začítať do 
starých ľúbostných listov, prezrieť si 
svadobné oznámenia staré viac ako 400 
rokov. Dozvedieť sa, že aj dávanie sva-
dobných darov malo v Uhorsku svoju 

dlhoročnú tradíciu, čo dokladajú zápisy 
Mesta Trnava zo 16. storočia, kde sú za-
znamenané vzácne, ale niekedy aj exo-
tické dary. Na výstave nebudú chýbať 
ani príbehy lásky. Takým bol aj príbeh 
Alžbety Richterovej a Antona Hostina, 
ktorí svoju lásku spečatili až v meste 
Newark v americkom štáte New Jersey 
v roku 1909. Za prezretie isto budú stáť 
tiež ukážky matričných záznamov sobá-
šov i dokumentov potrebných k uzavre-
tiu chatuny, teda židovskej svadby, 
ktoré získal Štátny archív v Trnave len 
prednedávnom. Začítať sa budú môcť 
návštevníci aj do zoznamovacích inze-

rátov zo 40. rokov 20. storočia.

Dobový tanec 
aj pútavá prednáška

Okrem výstavy Stopy lásky v archív-
nych dokumentoch, ktorej vernisáž v 
štátnom archíve naplánovali na piatok 
14. februára o 16.00 h, sa záujemco-
via môžu tešiť aj na ukážky dobového 
tanca, tvorivé dielne pre dospelých, 
romantickú prehliadku archívnej piv-
nice či prednášku Júlie Ragačovej pod 
názvom O čom sa doma nehovorilo..., 
ktorá sa uskutoční v sobotu 15. februára 
o 14.00 h.                                                      ren

Prežite sviatok sv. Valentína netradične
Stopy lásky v archívnych dokumentoch

Nenechajte si ujsť jedinečné podujatie 
v trnavskom štátnom archíve. 

zdroj foto Štátny archív v Trnave

Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín síd-
li na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

12. 02. o 19.00
Filip Teller: Cikánsky boxer
Monodráma vychádzajúca zo skutočné-
ho príbehu boxerskej hviezdy Johanna 
Trollmanna, nazývaného „Rukeli“. Ten 
sa stal v roku 1933 majstrom Nemecka v 
poloťažkej váhe. Titul mu však bol odob-
raný kvôli jeho rómskemu pôvodu. Svoj 
posledný zápas absolvoval ako karika-
túra „árijského“ boxera s odfarbenými 
blond vlasmi a napudrovanou tvárou.

15. 02. o 19.00
Pingitzer & Eliáš & Hučková 
/ b minor
V cykle komorných koncertov veno-
vaných hudbe 20. a 21. storočia sa 
tentoraz stretne Trio v zložení Simona 
Pingitzer - flauta, Jozef Eliáš - klarinet 
a Alena Hučková - klavír.

16. 02. o 18.00
Kino: 25 km/h
Po mnohoročnom odlúčení sa dvaja 
bratia stretávajú na pohrebe otca. V 
emocionálnom aj alkoholovom opojení 
sa vydávajú na výlet, o ktorom snívali 
už ako chlapci. Na výlet cez celé Ne-
mecko na starých mopedoch s rýchlos-
ťou obmedzenou na 25 km/h.

16. 02. o 20.00
Kino: Matthias a Maxime
Matthias a Maxime sú už od detstva 
nerozlučnými kamarátmi. Keď sú však 
počas natáčania študentského filmu 
vyzvaní, aby sa pobozkali pred kame-
rou, všetko sa náhle zmení. Zdanlivo 
nenarušiteľné puto je zneistené po-
chybnosťami, aké city k sebe v skutoč-
nosti prechovávajú.

sPOlOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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City dom vznikol vďaka komplexnej rekonštrukcii takmer 150 rokov starého ob-
jektu.                                                                                                  foto autor renáta kopáčová
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Slávnostným prestrihnutím pásky v 
uplynulých dňoch oficiálne zahájili 
prevádzku City domu, ktorý je sú-
časťou komplexu nájomných bytov 
PRESTIGE PARK na Sladovníckej 
ulici v Trnave. Záujemcom tak bude 
k dispozícii ďalších 57 nových bytov 
v nadštandardnej kvalite.

Objekt nachádzajúci sa v bezprostred-
nej blízkosti centra Trnavy je vybavený 
najnovšími technológiami a budúcim 
obyvateľom ponúka garsónky, jedno aj 
dvojizbové byty. Všetky sú kompletne 
zariadené moderným nábytkom a vyba-
vené elektrospotrebičmi, káblovou tele-
víziou či pripojením na internet. „Veľký 
dôraz sme kládli na odhlučnenie bytov. 
Vybudovali sme špeciálne priečky, ktoré 
vďaka kvalitnej zvukovej izolácii umož-
ňujú našim klientom pokojné a kom-
fortné bývanie, čo je pre nás prioritou, 
pretože chceme ľuďom poskytnúť nie 
len ubytovanie, ale aj domov,“ povedal 
Martin Mäsiar, riaditeľ spoločnosti Pre-
stige Park. K pohodlnému bývaniu však 
prispievajú aj nadštandardné služby, 
na ktorých si v Prestige Parku obzvlášť 
zakladajú. „Nájomníci bytov si môžu 
oddýchnuť vo wellness centre, ako aj na 
zimnej či letnej terase. O drobné opravy 
či upratovanie spoločných priestorov 
majú tiež postarané a bezpečné parkova-

nie je u nás samozrejmosťou,“ vyratúva 
riaditeľ.

História sa snúbi so súčasnosťou
Miesto, kedysi známe vinicami a pre-

krásnymi vínnymi pivnicami, presláve-
né kvalitným vínom, zmenilo v prúde 
času funkciu a vinice nahradili výrobné 
priestory. City dom tak vznikol vďaka 
komplexnej rekonštrukcii takmer 150 ro-
kov starého objektu, v ktorom sa kedysi 
dokonca nachádzala sušička sladu. „Ide 
teda o pamiatkovo chránený objekt, kto-
rého prestavbou sme sa snažili vytvoriť 

príjemné miesto na bývanie,“ objasnil M. 
Mäsiar a netajil spokojnosť s tým, ako sa 
tímu architektov podarilo skĺbiť pôvodnú 
historickú budovu s najnovšími technoló-
giami. Počas slávnostného uvedenia Citu 
domu do prevádzky poďakoval Martin 
Mäsiar všetkým partnerom i kolegom za 
kvalitne odvedenú prácu, pričom nezabu-
dol spomenúť ani podporu svojej rodiny.

Desať rokov skúseností
S výstavbou a prevádzkovaním nájom-

ných bytov má už spoločnosť viacročné 
skúsenosti a tak City dom nie je ich prvou 
lastovičkou v tejto oblasti. „Ešte v roku 
2005 sme sa rozhodli v časti bývalej sla-
dovne urobiť areál určený na bývanie a 
nazvali sme ho Prestige Park. Postupne 
sme tento areál začali stavať a uvádzať do 
prevádzky. Ako prvý sme postavili Apart-
mánový dom, v ktorom sa nachádza 61 
bytov a neskôr pribudol Prestige dom, 
ktorý disponuje 21 bytovými jednotkami. 
V roku 2018 sme sa rozhodli, že presta-
viame ďalší objekt, ktorý dnes nazývame 
City dom,“ vysvetlil riaditeľ. Dodal, že 
veľmi často počúva o potrebe nájomného 
bývania, častokrát bez ďalších výsled-
kov. „Naša spoločnosť je príkladom toho, 
že sa dá takýto projekt zrealizovať a to aj 
bez podpory štátu a dokonca dokáže byť 
životaschopný,“ uzavrel M. Mäsiar.

Reklamný článok

Jedinečné bývanie spájajúce históriu so súčasnosťou

City dom uviedli do prevádzky

Slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne zahájili prevádzku City domu. 
foto autor renáta kopáčová

Trnavčania i návštevníci Malého 
Ríma si budú môcť pripomenúť 
sviatok sv. Valentína trošku netra-
dičnou formou a to vďaka jedineč-
nému podujatiu, ktoré na nich čaká 
v Štátnom archíve v Trnave. V dňoch 
14. a 15. februára sa tam uskutoční 
špeciálna výstava mapujúca stopy 
lásky v archívnych dokumentoch.

Návštevníci sa budú môcť začítať do 
starých ľúbostných listov, prezrieť si 
svadobné oznámenia staré viac ako 400 
rokov. Dozvedieť sa, že aj dávanie sva-
dobných darov malo v Uhorsku svoju 

dlhoročnú tradíciu, čo dokladajú zápisy 
Mesta Trnava zo 16. storočia, kde sú za-
znamenané vzácne, ale niekedy aj exo-
tické dary. Na výstave nebudú chýbať 
ani príbehy lásky. Takým bol aj príbeh 
Alžbety Richterovej a Antona Hostina, 
ktorí svoju lásku spečatili až v meste 
Newark v americkom štáte New Jersey 
v roku 1909. Za prezretie isto budú stáť 
tiež ukážky matričných záznamov sobá-
šov i dokumentov potrebných k uzavre-
tiu chatuny, teda židovskej svadby, 
ktoré získal Štátny archív v Trnave len 
prednedávnom. Začítať sa budú môcť 
návštevníci aj do zoznamovacích inze-

rátov zo 40. rokov 20. storočia.

Dobový tanec 
aj pútavá prednáška

Okrem výstavy Stopy lásky v archív-
nych dokumentoch, ktorej vernisáž v 
štátnom archíve naplánovali na piatok 
14. februára o 16.00 h, sa záujemco-
via môžu tešiť aj na ukážky dobového 
tanca, tvorivé dielne pre dospelých, 
romantickú prehliadku archívnej piv-
nice či prednášku Júlie Ragačovej pod 
názvom O čom sa doma nehovorilo..., 
ktorá sa uskutoční v sobotu 15. februára 
o 14.00 h.                                                      ren

Prežite sviatok sv. Valentína netradične
Stopy lásky v archívnych dokumentoch

Nenechajte si ujsť jedinečné podujatie 
v trnavskom štátnom archíve. 

zdroj foto Štátny archív v Trnave

Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín síd-
li na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

12. 02. o 19.00
Filip Teller: Cikánsky boxer
Monodráma vychádzajúca zo skutočné-
ho príbehu boxerskej hviezdy Johanna 
Trollmanna, nazývaného „Rukeli“. Ten 
sa stal v roku 1933 majstrom Nemecka v 
poloťažkej váhe. Titul mu však bol odob-
raný kvôli jeho rómskemu pôvodu. Svoj 
posledný zápas absolvoval ako karika-
túra „árijského“ boxera s odfarbenými 
blond vlasmi a napudrovanou tvárou.

15. 02. o 19.00
Pingitzer & Eliáš & Hučková 
/ b minor
V cykle komorných koncertov veno-
vaných hudbe 20. a 21. storočia sa 
tentoraz stretne Trio v zložení Simona 
Pingitzer - flauta, Jozef Eliáš - klarinet 
a Alena Hučková - klavír.

16. 02. o 18.00
Kino: 25 km/h
Po mnohoročnom odlúčení sa dvaja 
bratia stretávajú na pohrebe otca. V 
emocionálnom aj alkoholovom opojení 
sa vydávajú na výlet, o ktorom snívali 
už ako chlapci. Na výlet cez celé Ne-
mecko na starých mopedoch s rýchlos-
ťou obmedzenou na 25 km/h.

16. 02. o 20.00
Kino: Matthias a Maxime
Matthias a Maxime sú už od detstva 
nerozlučnými kamarátmi. Keď sú však 
počas natáčania študentského filmu 
vyzvaní, aby sa pobozkali pred kame-
rou, všetko sa náhle zmení. Zdanlivo 
nenarušiteľné puto je zneistené po-
chybnosťami, aké city k sebe v skutoč-
nosti prechovávajú.

City dom vznikol vďaka komplexnej rekonštrukcii takmer 150 rokov starého ob-
jektu.                                                                                                  foto autor renáta kopáčová

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
DOPRAVNÁ TRNAVA
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Škola zapojená do programu

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE DOPRAVU A TELEKOMUNIKÁCIE

pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov na

dňa 14. 2. 2020

v čase 8.30-12.00 hod.

kde za účasti zmluvných partnerov a zamestnávateľov predstaví

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ”
- ponuku študijných odborov pre školský rok 2020/2021

       /automobilová technika/       -
nikáciách /sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť /     /komunikačné a sieťové 

technológie/        /logistika v doprave, podnikanie v doprave a službách/ 
     /ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo/

- štipendijný program
- medzinárodne úspešný elektromobil

ako aj ponuku vzdelávacích kurzov pre dospelých
   /3-mesačný akreditovaný kurz na získanie elektrotechnickej kvalifikácie/ 

        /§21-23 na získanie, alebo obnovenie elektrotechnickej 
spôsobilosti/            

v doprave a telekomunikáciách /končiace maturitnou skúškou/     /medzinárodne akredito-
vaný kurz na získanie kvalifikácie špecialista počítačových sietí  /      /príprava 

na skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  /   
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

 
 
  
 

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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EXEKÚCIE

VÉGREHAJTÁS

STOP

Telefón:       0915 896 536

Infolinka:   0907 167 538

           Kancelárie / Irodák

Komárno  Dunaj. nábrežie 14
D. Streda  Alžb. nám. 1194/1
B. Bystrica  Kapitulská 12
Želiezovce  Mierova 24
Štúrovo  Sv. Štefana 79

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ

Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK

LEÁLLÍTÁSÁHOZ
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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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

INZERCIA
0905 943 528
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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
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naparovacia
2600W
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objem 1,7l
výkon 2200W
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17,
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Max. výkon: 3,1kW
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Horúci čaj nás dokáže príjemne za-
hriať v chladných dňoch a vlažný 
zasa osviežiť počas letných horú-
čav. Je vhodnou voľbou, ak si chce-
me urobiť chvíľku pre seba a zrela-
xovať, no funguje tiež ako liek.

Na svete je nespočetné množstvo ča-
jov, stačí si len nájsť ten svoj. Vyberať 
by sme mali podľa príležitosti, pri ktorej 
chceme čaj piť ale i podľa toho, v ktorom 
čase počas dňa si ho budeme vychutná-
vať, či pri akom zdravotnom probléme 
nám má byť nápomocný.

Základné druhy čajov
Čaj sa získava spracovaním listov 

rastliny Camellia Sinensis, teda čajovní-
ka. Ide o vždyzelený ker, ktorý dorastá v 
prírode do výšky od 5 do 15 metrov.

Čaje rozdeľujeme podľa toho, akým 
spôsobom boli listy spracované:
-čierny čaj, pri jeho spracovaní sa líst-
ky mechanicky narušia a pri vysokej 
vlhkosti prebieha oxidácia pri teplote 
približne 30°C
-zelený čaj, v čase medzi odtrhnutím a 
spracovaním lístkov dochádza k mini-
málnej oxidácii
-polozelený čaj, v jeho prípade je oxidá-
cia lístkov v rôznych fázach prerušená
-biely čaj, pri jeho spracovaní ide skôr o 
jemnú samovoľnú oxidáciu a čaj sa ná-
sledne suší

Bylinkové čaje sa pripravujú z rôz-
nych častí liečivých rastlín, ktoré pred 
tým prešli sušením, pripraviť sa však 
dajú aj z čerstvých byliniek.

Ovocné čaje obsahujú zväčša sušené 
ovocie a časti sušených rastlín. Ak sú 
kvalitné, tak by mal byť podiel sušené-
ho ovocia vyšší ako 50% hmotnosti.

Kedy zvoliť aký čaj?
Ak pijeme čaj ráno, dokáže nás po-

vzbudiť a naštartovať do nového dňa. Na 
tento účel sa odporúča najmä čierny čaj. 

Aby nám pomohol dosiahnuť požado-
vaný efekt, mali by sme ho lúhovať ma-
ximálne tri minúty. Počas dňa môžeme 
siahnuť po rôznych druhoch zelených 
čajov, prípadne zvoliť čaj ovocný. Večer 
môže byť zasa správnou voľbou naprí-
klad čaj Rooibos, ktorý neobsahuje žia-
den kofeín, takže nebudeme mať prob-
lém zaspať. Bylinkové čaje sú výborným 
pomocníkom pri rôznych ochoreniach, 
piť by sme ich však mali s rozumom, 
pretože aj dlhodobé pitie jedného druhu 
bylinkového čaju nám môže namiesto 
očakávanej pomoci skôr uškodiť. Od-
borníci radia piť jeden druh bylinkového 
čaju najviac dva týždne v kuse, potom je 
nutné urobiť si prestávku.

Správna príprava čaju
Väčšina ľudí si pripravuje čaj z nálevo-

vých vrecúšok. Ak tak robíme napríklad 
na pracovisku, je to veľmi jednoduchý, 
praktický a rýchly spôsob prípravy tohto 
chutného moku a nič tým isto nepoka-
zíme. Ak si však chceme čaj skutočne 
vychutnať so všetkým, čo k tomu patrí, 

mali by sme si urobiť čas a siahnuť skôr 
po čaji sypanom. Ten nám poskytne 
oveľa viac pôžitku, či už ide o samotný 
rituál jeho prípravy, ako aj jeho lepšiu 
a výraznejšiu chuť i vôňu. Ak k tomu 
pridáme chvíľku, ktorú si vyčleníme len 
pre seba, poďakuje nám iste i naša duša.

Na prípravu čaju by sme si mali za-
dovážiť sklenú ohňovzdornú nádobu. 
Vsypeme do nej potrebné množstvo 
čaju a zalejeme horúcou vodou. V prí-

pade zeleného čaju vodou po prevarení 
odstátou na 70 až 80 stupňov Celzia. Čaj 
lúhujeme 3 až 4 minúty. Takto priprave-
ný čaj cez sitko prelejeme do keramickej 
nádoby, či šálky, ktorá dobre drží teplo.

Aj na prípravu bylinkových čajov by 
sme mali používať sypané bylinky. Čaj z 
nich zväčša pripravujeme tak, že si va-
ríme len jednu, vždy čerstvú šálku. Po-
trebné množstvo danej byliny naberie-
me lyžičkou, vsypeme do šálky, zalejem 
vriacou vodou, prikryjeme a vylúhujem 
potrebný čas, ktorý sa môže pri jednot-
livých bylinkách líšiť. Potom čaj prele-
jeme cez sitko do druhej šálky, pričom 
sa vyhneme kovovému sitku. Nie všet-
ky bylinkové čaje sa však pripravujú 
rovnakým spôsobom a preto si to treba 
overiť vždy podľa toho, o akú bylinu ide, 
prípadne sa poradiť s odborníkom.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Čaj pripravujeme vždy čerstvý a pijeme ho po dúškoch

Vychutnajte si šálku voňavého 
čaju 

ilustračné foto                                                                         autor xuanzi86410527 pixabay

ilustračné foto                                                                                               autor jsbaw7160 pixabay

Čaj o piatej 
Spojené kráľovstvo patrí k po-
predným konzumentom čaju, 
pričom najobľúbenejším čajom 
na britských ostrovoch je klasický 
čierny čaj podávaný s mliekom. 
Známou tradíciou v Anglicku 
je pitie popoludňajšieho čaju či 
„Čaju o piatej“.

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

Mandľové sušienky
Suroviny: 200 g hladkej múky, 

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

Postup: Z múky, mandlí, masla, 
cukru, žĺtok a citrónovej kôry vypra-
cujeme cesto. Zabalíme ho do potravi-
nárskej fólie a uložíme na hodinu do 

chladničky. Potom cesto na kuchyn-
skej doske rozvaľkáme na hrúbku asi 
2 mm a vykrajujeme z neho kolieska 
prípadne iné tvary. Uložíme ich na 
plech vystlaný papierom na pečenie a 
do stredu každého vtlačíme mandľu. 
Pečieme v rúre vyhriatej na 180°C asi 
8 minút. Po upečení obalíme v práško-
vom cukre.

Maslové sušienky
Suroviny: 300 g hladkej múky, 200 

g masla, 100 g práškového cukru, 1 vaj-
ce, 1,5 KL vanilkového extraktu

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

ilustračné foto 
autor mccartyv pixabay

NÁŠ TIP 
Aby sme vyťažili z liečivých účinkov 
čajov, čo najviac:
-mali by sme ich piť vždy čerstvo 
pripravené, nikdy ich neohrievať v 
mikrovlnnej rúre
-piť ich pomaličky, po malých 
dúškoch a najmä v pokoji, bez ná-
hlenia.



TTzel20-06 strana- 9

služby, bývAnie, reAlitytrnAvskO
9

www.slovaktual.skk www.slovaktual.sk
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TRNAVA
M.P.V. spol. s r.o., Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)

tel.: 0902 950 717, 0903 218 798, tel./fax: 033/534 10 08
e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

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

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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Oznámenie o zámere prenajať
majetok Trnavského

samosprávneho kraja, ktorý
je v správe Knižnice

Juraja Fándlyho v Trnave
- nebytový priestor - časť vestibulu, 

za účelom umiestnenia 
nápojového automatu.

Podrobné informácie sú zverejnené
na www.kniznicatrnava.sk.
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SKENOVANIE
A DIGITALIZÁCIA

digitalnefoto1@gmail.com
0907 781 619

• fotografií
• diapozitívov
• negatívov
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A CEZ REALITKU JE TO NA DLHO?

POTREBUJETE RÝCHLO PREDAŤ

NEHNUTEĽNOSŤ

Chcete vedieť ako? Pomôžeme vám.
Volajte Jurajovi na tel.: 0917 243 263

AKCIA -30%
Makrolon 
7/16mm bronz 
16,20 €/m2 s DPH

AKCIA -20%
Makrolon Ultralight 
2/10mm číra 
9,07 €/m2 s DPH

Koš: 046/5430 771
zenit@zenitsk.sk

Košice: 055/6254 006
kosice@zenitsk.sk

Materiál na nerozbitné
prestrešovanie vrátane 
príslušenstva - profi lov, 
tesnenia, skrutiek...

Rozvoz po celej SR!
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INZERCIA
0905 943 528
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50%
7 ROKOV
A VIAC

ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

Vyrábame elektromobil...
...staň sa novou energiou automobilky

- základná mzda 1009 € + príplatky

- tarifné triedy

- elektrotechnická vyhláška §22 podmienkou

- skúsenosť s robotmi ABB, KUKA,

   FANUC, ROCKWELL výhodou

- kariérny rast

- nové auto už od 113 € mesačne (vrátane poistiek)

- príspevok do 3% od zamestnávateľa na DDS

- mnoho ďalších benefitov

Viac info na:

nabor@mpsa.com, 0905 876 582, 0905 876 583

www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/PSAkariera/

ELEKTROÚDRŽBÁR

MESAČNÝ PRÍJEM

od 1369 €

Hľadáme skúseného a spoľahlivého

údržbára, ktorý si chce vybudovať

kariéru v stabilnej spoločnosti.
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EKOP sk s. r. o. stavebná spoločnosť

hľadá na trvalý pracovný pomer
z Trnavy a okolia

ŠIKOVNÝCH STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV,
STROJNÍKA NA KOLESOVÉ RÝPADLO - NAKLADAČ

A VODIČA NÁKLADNÉHO VOZIDLA S PRAXOU.
ponúkaný plat od 900 - 1500 EUR

Kontakt: ekopsksro@gmail.com, +421 911 384 213

Zaoberáme sa realizáciou parkovísk, spevnených plôch, 
chodníkov a pokládkou zámkovej dlažby.

Ostatné firemné benefity sú predmetom osobného pohovoru

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
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Spoločnosť zo TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

MOŽNOSŤ TÝŽDENNÉHO VYPLÁCANIA.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

od 3/hod. v čistom 
+ príplatky 
TRNAVA a okolie
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PRIJMEM
vodičov MKD

C, E (+ karta vodiča),

platové podmienky

po osobnom kontakte,

mzda od 1600 €

v čistom - vec dohodou.

0905 655 7504
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0948 011 605
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Prijmem
do pohostinstva

pri Trnave
ženu (dievča)

fixný plat 450€ v čistom + stravné lístky

(krátky / dlhý týždeň), príjemné

vystupovanie, zodpovednosť,

vieme zabezpečiť aj dopravu z práce

Hľadám
KRAJČÍRKU
aj pomocnú silu
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0948 081 090
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INZERCIA
0905 943 528

10. februára 1837  
zomrel Alexander Sergejevič Puškin, ruský 
romantický básnik a prozaik (* 1799).

Výročia a udalosti
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1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom
» Prenajmem 2 izb. byt v Trna-
ve. T.č. 0905 337 882
» Dám do dlhodobého prenáj-
mu 1 izb. Byt  0903 024 518
» Dám do prenájmu garsonku 
pre 2 osoby. Je zariadená,-
nástup možný ihneď  0903 311 
946

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj
» Predám ornú pôdu v Budme-
riciach 0902 192 512

7  REALITY/iné
» Kúpim byt v Trnave a okolí, 
tel: 0915 505 359, vopred ďa-
kujem.
» Garsonku kúpim. 0902 570 685
» 1izb. byt kúpim. 0907 158 622
» 2izb. byt kúpim. 0907 158 767
» Vymením 1 izbový byt za gar-
sonku  0910 538 425

8  STAVBA

9  DOMÁCNOSŤ
» Predám zánovné zariadenie 
obyvacej izby,gauč 6 miest s 
dvoma odložnými priestormi a 
postelou.  0948 344 848

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

11  HOBBY a ŠPORT
» Kúpim akordeón, heligónku. 
0915 876 860

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj
» Predám harmoniku Hohner 
96 b, 0902 425 058
» Predám masážny stôl kovo-
vej konštrukcie Trnava, 0907 
532 836

14  RÔZNE/iné
» Zapletám copíky rôzne spôso-
by grátis Angelika 0948 168 368
» KÚPIM VZDUCHOVKU VZ-35,47 
(opakovačka na guličky) 0910 
419 469
» Kúpim staré hodinky mince 
bankovky knihy odznaky 0903 
753 758

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» 36 ročný hľadá dievča na 
vážny vzťah do 36 r okolie TT 
HC 0949449436 
» Vdovec ,60 r, hladá príjem-
nú,sympatickú vdovu,alebo 
slobodnú matku z TT a okolia 
pre spoločne strávené chvíle. 
Tel :0949 238 632

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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INZERCIA

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
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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6. - 10. júl

20. - 24. júl

3. - 7. august

17. - 21. august

Lasergame priamo v aréne a aj vonku

Výlet v prírode

Neobmedzené zážitky vo virtuálnej realite

Lekcie jazdenia na mini segwayoch

Stolný tenis, air hockey, X box

Návšteva aquaparku

a oveľa viac

4.ročník

Cena 129€

all inclusive


