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AKCIA 2020
1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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AUTOSKLO H&D
T

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623
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Prijmeme na TPP
ženu/dievča/muža
do krčmy v Trnave
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AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

0910 910 926

63-0008

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)
Trnava a okolie

na krátky/dlhý týždeň
prax výhodou
nástup možný ihneď
mzda 700 eur v čistom
+ stravné lístky
len seriózny záujem

0948 011 605

01-0 TT26

• spodné izolácie

391200059 TT24

s možnosťou zateplenia
fb: Hydroizolacie
plochych striech R.V

V pohodlí
Vášho domova!

HODINY
AJ A NJ

plochých striech

0902 842 539

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

skúsený vyučujúci ponúka

01-0081 TT30

0917 102 255
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• hydroizolácie
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• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

TAŠKY

39-0 TT25

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

É

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

k
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Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30,
917 01 Trnava, zverejňuje zámer na prenájom
nebytových priestorov pre školský bufet.
Bližšie informácie nájdete na webovom sídle:
www.gymholl.edupage.org
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info@studiokrasytrnava.sk, www.studiokrasytrnava.sk

ww

Revolučné Bio pokrytie nechtov už aj v Trnave
Chcete mať zdravé, krásne a pevné nechty bez nanesenia umelého materiálu?
Vyskúšajte živé BIO pokrytie nechtov, ktoré je ochranné, posilňujúce a pevné pokrytie
pre prirodzené nechty.
Obsahuje jedinečné zloženie so špeciálnou väzbou, ktoré nespôsobuje stenčenie nechtovej platničky, pocity bolesti pri odstraňovaní ani alergické reakcie, navyše zvyšuje regeneráciu keratínových štruktúr nechta. Neobsahuje kyseliny, lúhy, toluén ani formaldehyd.
Bio pokrytie nechtov spraví z Vašich slabých, poškodených a krátkych nechtov dokonalé
umelé dielo.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a uvidíte, že tento spôsob manikúry si jednoducho zamilujete. Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...
Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00, tel.: 0917 378 512
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Subjektívne a objektívne
Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou)
má za sebou sto dní od nástupu do funkcie a začiatku plnenia si svojej hlavnej
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delegované spravovanie „vecí verejných“.
Tento rok to však naša výkonná moc
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlastne, asi už počas nich, si členovia vlády
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť
katastrofu s menom pandémia na veľmi
blízkom obzore, takpovediac hneď za humnami. A to aj napriek nedisciplinovanosti
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll
pán Hyde z novely škótskeho spisovateľa
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886.
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tragédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.
Mieša sa nám subjektívno s objektívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlastné „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“
nie sme schopní mať, ale preberáme tie
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racionality a poznania reality.
Je pravda, že mať vlastný názor aj
v dnešných dobách je iba púho-púha

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory
konformné, teda, prispôsobené sa prevažujúcim či dominantným názorom,
požiadavkám, normám, moci. A peniazom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ.
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.
Kto ich nemá, má smolu. V takejto
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca,
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy
stačia iba varovné a dobromyseľne znejúce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž
slová“, alebo im významovo podobné.
Takže sto dní vlády z môjho naozaj
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu,
na to, v akom stave vláda prevzala štát,
štátnu kasu, mnohé inštitúcie.
Lenže – mohlo by to byť aj
lepšie. A na to lepšie asi čakáme všetci ako to povestné kura – veď viete na čo.
Uvidíme o ďalších
sto dní – s pozdravom a želaním v
lepšie časy

servis.udrzba.okien@gmail.com

Frézovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VONKAJŠIE ŽALÚZIE
VONKAJŠIE
NAJLEPŠIA CENA NA TRHU

Výročia a udalosti
bol za menovú jednotkou USA jednomyseľne zvolený dolár.

6. júla 1785

0907 713 015

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vaše ﬁnančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

66-0126

DLHY ? SÚDY ? DRAŽBY ?

ZĽAVAEZ
ER

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

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

západné Slovensko
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

REZANIE BETÓNU

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

32-0003-7
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redakcia:
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AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006
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Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

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
45.115
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

39-0002 TT02
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Musím sa ozvať – vlastne - chcem sa ozvať
Článok, ktorý vyšiel v tomto periodiku 5. 6. 2020 a ktorý som napísala
pod názvom Škrtá sa všade, ale na
nulu?, mal nasledovný záver: „Tak
len toľko sa stalo tou sumou 0 eur pri
dotáciách zatiaľ len bratislavského
a žilinského kraja. - Legitimizoval
sa nezáujem o nezávislú kultúru... Hm. Chcela by som sa mýliť...!“

33-0051

85_0427

za Váš signál, ktorý ste vyslali do spoločnosti tým, že ste nenechali padnúť
Vaše grantové schémy a umožnili ich
pokračovania. Sme divadelníci a silne
vnímame komunikačný kód. Pre nás
ste týmto Vaším gestom prijali nezávislú kultúru naspäť pod kultúrnu strechu
a vrátili do diskurzu o kultúrnom dianí.
Zostáva nám veriť, že teraz sa k tomuto Vášmu „kultúrnemu vyhláseniu“
Dnes musím konštatovať, že sa pripoja aj ďalšie župy a kolegovia županiečo obracia. Bratislavský a Trnavský ni, verte, boli by sme im vďační.
samosprávny kraj predsa len našiel
Ešte raz ďakujem a verím, že týmto
nejaké peniaze pre nezávislú kultúru sa náš dialóg o mieste nezávislej kultú– že by som sa teda mýlila? – To zatiaľ ry v spoločnosti len začína.“
neviem, ale považujem však za dôležité
A preto som vďačná regionálnym
na túto skutočnosť reagovať, napísala novinám, že tento list ako začiatok diasom v mene divadelníkov i iných akté- lógu o mieste nezávislej kultúry v kulrov obom županom list. Tu je:
túrnom dianí môžem sprostredkovať aj
„Vážený pán župan Droba,
širokej verejnosti. Čaká nás ešte dlhá
ako Prezidentka Akadémie divadel- cesta, ale už sme na ňu vkročili...
ných tvorcov si považujem za povinnosť tak, ako sme sa za Klub nezávislých divadelníkov na Vás obrátili
listom, keď ste ohlásili zrušenie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a
vyhlásili nezávislej kultúre 0 eur zareagovať aj teraz, keď sa tak vlastne vďaka
Vám i Nadácii Tatrabanky nestalo.
Vážený pán župan Viskupič,
dovoľte však poslať tento ďakovací mail aj Vám.
Rada by som obom Vám nielen v
mene nezávislých divadelníkov, ale v
» Viki Janoušková
mene všetkých nezávislých i zriaďovaných aktérov kultúry, poďakovala
nezávislá divadelníčka
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3

SPOLOČNOSŤ / OKNÁ - DVERE, SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Úžasné tvory

BEMAT, spol. s r. o.
Mikovíniho 7 • Trnava

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

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

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

» bapka Blašková

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

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

08-0033 TT20

Raz ráno, ket som otvorila okno, že vyluftujem, zablúdzila mi na muškátle na okne ščelička.
Nevým, či hu privábila vóna, alebo barva týchto
vdačných kvetov. Šak muškátle v oknách, to je domov našich pretkov. Volakedy v každém okne, aj v
chudobnej chalúpke, boly krásne muškátle. A ja,
ešče rozespatá, som teho malého tvora pozoruvala. Tolko pohybov, lítá ot kvetu na kvet a bzučí,
snaží sa, ale muškát jej nyšt nedá.
Obdzivujem týto malé tvory, jaké sú pracovité. Drobné stvorená zbýrajú nektár, zanesú do
úla a vyrobá sladučký, zdravý mad. Mosá tysíc
rázy prelecet ot kvetu do svojeho domova. Je to
nezrátatelná kopa kilometrov. Ščely nám pracne
vyrábajú mad. Opelujú šecky kvety, ináč by nebola žádná úroda, neboly by žádné plody. Máme
z nych aj další úžitek, jako ščelú materskú kašičku, vosk a zdravý pel.
Šak aj madovina je zdravá, preslávila nás po
celém svete. Sú ludé, kerý si dajú z nej za pohárik každé ráno namísto pirulý. Šak je to lék. Starý
ludé hovorá, že pichnucí ščely je dobré proci revme. Možná je to tak, ja som to neskúšala.
Ešče jedna múdrost, alebo pretpovet. Určite to povedal zdelaný človek, že jak umre posledná ščelička, krátko na to
zahyne celé luctvo na zemeguly. Preto ich chránme jako
poklat, jako oko v hlave.

Povodne
Domy bude treba stavať
meter nad úrovňou zeme
aj keď nebývate pri vode,
voda to nevie, to iba my vieme.
Uskromní sa
Skromnosť u ženy sa mi páči,
lebo čo sa týka váhy a veku
tak jej aj polovička stačí.
Vegetariáni a tí druhí
Mier medzi nami
je iba plané zdanie,
vegetariáni začali
mäsové zatýkanie.

Víkendový rodinný lístok
Hľadám ženu s tromi deťmi,
inak je výhoda v háji,
povoziť by som sa mohol
za euro po celom kraji.

EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0069

Trnavské hudobné korzo
Hudobné vystúpenia
boli všetky také súce,
že aj obyčajné fontány
sa zmenili na spievajúce.

39-0004 TT03

Možno je to tak

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU
polohovateľné opierky 4ks

ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9
0907 787 089
www.zarpa.sk

AKCIA
Vankúš 2ks
+ Taburet PUF
ZDARMA
Úložný priestor

Úložný priestor

CENA-LÁTKA AQUACLEAN-KOSTRA DREVENÁ, možnosť nastavenia hĺbky a tvrdosti sedenia
Cena: 2110,- EUR -

AKCIA - s týmto letákom -20% = 1690,- EUR, Bez polohovateľných opierok - 1490,- Eur

» Eva Jarábková

ROZMERY: 200/320/215cm
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Spanie š130x250cm

SLUŽBY, STAVBA, ZAMESTNANIE

ORZAN

bytov, domov, kancelárií
0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

391200011

SŤAHOVANIE

5

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

46-0192

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

39-0013 TT02

TRNAVSKO

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

0918 623 064
INZERCIA

87-0013

389 €

781200012

10% ZĽAVA
339 €

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0905 943 528

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

PONUKA PRÁCE V ČR

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

OSTRAVA - OPERÁTOR VÝROBY
ŠTETÍN - ZVÁRAČI NA ŽIVNOSŤ
MLADA BOLESLAV - VODIČ VZV, RETRAK

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY.
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ.
MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.

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 ...

BEZPLATNÁ LINKA:

0800 500 091

5

85_0429

WWW.KOSNTRUKTER.SK
41-0020

TT20-27-strana
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ETERNITOVÝCH STRIECH

OKNÁ - DVERE, RELAX, AUTO - MOTO
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7. júla 1919

zanikla Slovenská rep
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Vasco da Gama vyplá
európsku výpravu do

INZERCIA
0905 943 528

781200135

47-046
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TRNAVSKO

Výročia a udalosti

7
Občianska
riadková
inzercia

Súkromná spoločnosť
prijme na TPP

PRIJMEM Hľadáme
PREDAVAČKY vodičov MKD brigádnikov
0905 655 750

od 3/hod. v čistom
+ príplatky

»02
2 Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO
»03
3 Byty/predaj
BYTY / predaj

možn
týžde osť
n
vypl ného
ácan
ia.

»04
4 Byty/prenájom
BYTY / prenájom

Trnava a okolie

0917 920 781 I praca@traust.sk

83-0010

0902 953 066.

01-00 TT27

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

101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

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

C, E (+ karta vodiča),
kolečková robota,
platové podmienky
po osobnom kontakte,
mzda od 1600 €
v čistom - vec dohodou.

na plný a skrátený pracovný
úväzok do trafík v Trnave,
minimálny zárobok od 650,- Eur
do 750,- Eur (podľa typu úväzku)
+ zákonom stanovené príplatky.

ával na prvú priamu
o Indie.

01-0040 TT26

publika rád.

» Prenajmem 2-izb. byt v
Trnave 0905 337 882
» Prenájom zariadený 2i byt pri
Maxe, 580eur, 0905865088
» 5 DOMY/predaj

05 DOMY / predaj

» 6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

» 7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

» Garsonku kúpim.
0902570685
» 1izb. byt kúpim. 0907158622
» 2izb. byt kúpim 0907158767
» 8 STAVBA

08 STAVBA

» 9 DOMÁCNOSŤ

09 DOMÁCNOSŤ

» Kožena sedačka 2 a 3..rozmer
200 a 165cm...všetky diely
polohovateľne,takmer nopvá,dovoz NSR, vysoká kvalita,
cena dohodou...volajte 0940
779 062
» berber koberec 2,5 x 3,0m,
ručná výroba maroko tel 0940
779 062
» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC


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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» 11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» 12 DEŤOM

12 DEŤOM

75-11

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0010 TT21

•vodičov •dispečera/-ku

» Predám rozne detské
knihy pre najmenšich a aj „násť
ročných“
» Knižky sú v peknom stave.
Cena dohodou. Volať prosím na
0905 943 528
» 13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

» Predám nepoužívanú
kolobežku zn.DALAI, dámske
a pánske kolieskové korčule
veľkosť 38 a 43 Extreme Tel.
0904596508
» Predám novú vlnu na pletenie. 0904596508
» 14 RÔZNE/iné

14 RÔZNE / iné

» KÚPIM VZDUCHOVKU
0910419469
»16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» PONÚKAM LÁSKU ŽENE
0907334524
» Ahoj nenájde sa štíhla žena?
Mám 48r. sms 0917655780

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

TT20-27-strana
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ZĽAVA

0944 113 140

13 120 0243

25%

AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

" #
!  
  

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

OBNOVA STRIECH

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

  #  
)'  %   !
&   !  
! '  #  %
 $ ()! 

Slovenská
ﬁrma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov



ka

 




0944 720 932
t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

     %
    " !

 


%  !
)' 

  )
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52- 0074

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

Č. 27 / 3. JÚL 2020 / 24. ROČNÍK

TRNAVSKO
ELEKTRIKÁR

TRNAVSKO

MAĽOVANIE

Multicar
trojstranný
sklápač

0903 783 800

- štrku - kameňa
- piesku - zeminy
- betónu - dreva
- a iného materiálu
do 2,2 tony

STIERKOVANIE

Juraj Jamrich

Zámer prenechať
majetok do nájmu
formou priameho
nájmu č. 2/2020

Týždenne do 46 550 domácností

01-0 TT27

0949 188 961

011200002

www.sose-trnava.edupage.sk

39-0039 TT27

Bližšie inf.:
033/599 1898

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

Odvoz a dovoz
08-0 TT15

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava
zverejňuje

A

daj
na stránku.
odfoť titulku Trnavska.
Zdieľaj ju a označ nás
na fotke (@TRNAVSKO).

S u c h o v s ká
n a va
ce s t a 1 2 , T r

0903 793 488

08-0045 TT10
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STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava
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39-0062 TT27
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Cestujte s deťmi
za euro
Ak sa počas leta chystáte spolu s
deťmi podniknúť výlety do okolia,
využite možnosť cestovať v rámci
trnavskej župy za jedno euro.
V rámci podpory cestovného ruchu
pripravila Trnavská župa pre dospelých s deťmi takzvaný rodinný cestovný lístok. V prímestskej autobusovej
doprave tak budú môcť cestovať za
symbolické 1 euro. „Našich obyvateľov a návštevníkov chceme motivovať,
aby strávili blížiace sa leto v trnavskej
župe. Rozhodli sme sa preto zaviesť
zvýhodnené cestovanie za prírodnými
a kultúrnymi krásami trnavskej župy.
Rodiny s deťmi tak budú môcť objavovať pestrosť nášho regiónu ťahajúceho sa od českých hraníc až k maďarským,“ povedal o uvedení novinky
trnavský župan Jozef Viskupič.

Rodinný lístok pre päť osôb

Novinku v cestovaní budú môcť cestujúci využívať od 1. júla 2020, a to počas víkendov, sviatkov a v dňoch pracovného pokoja a voľna. „Na rodinný
lístok bude možné prepraviť až 5 osôb

Spoznajte krásy regiónu.
foto autor EME pixabay
v kombinácii 2 dospelí plus 3 deti alebo
1 dospelý plus 4 deti. V každej skupine
musí byť aspoň jedna dospelá osoba a
jedno dieťa do 18 rokov,“ objasnil trnavský župan.
Nový druh cestovného lístka bude
platný na linkách všetkých troch
zmluvných dopravcov trnavskej župy
– ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.
ren
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Poľnohospodárske družstvo v Trnave privíta deti i dospelých

Ukážte deťom kde sa berie mlieko
Trnavčania aj ľudia z blízkeho okolia
majú možnosť zažiť čosi nevšedné.
Ak zavítajú do priestorov Poľnohospodárskeho družstva v Trnave,
naskytne sa im príležitosť nakŕmiť
zvieratá v malej farme ale aj možnosť pohladkať si teliatko, či zistiť,
kde sa berie mlieko.

Poľnohospodárske družstvo (PD) v Trnave je zapojené do projektu pre deti pod
názvom Adoptuj si kravičku. „Deti si môžu
virtuálne pozrieť naše kravičky, môžu sa o
ne starať, kŕmiť ich a raz ročne máme deň
otvorených dverí, kedy k nám deti prídu
a prehliadnu si celý areál a dozvedia sa
všeličo o našej práci,“ objasňuje Monika
Ješková, predsedkyňa PD v Trnave.

Malých návštevníkov
privítajú kedykoľvek

Návštevám malých zvedavcov sa však
v PD nebránia a radi ich spolu s rodičmi,
starými rodičmi, prípadne učiteľmi či vychovávateľmi privítajú kedykoľvek počas
celého roka, stačí sa len vopred telefonicky nahlásiť a dohodnúť si termín. „Záujemcom ukážeme náš areál a zasvätíme
ich do kolobehu života na našom družstve. Celý okruh trvá asi hodinku. Pri vrátnici sa nachádza malá farma s ovcami,
kozami a baranmi, tie môžu deti nakŕmiť.
Potom si môžu prezrieť chov nášho hovädzieho dobytka, spoznať naše zvieratá,
dozvedia sa o ich režime dňa, zistia ako
žijú, ako rastú, ako sú ustajnené, môžu
pohladkať teliatko, pozrieť si kravičku,
dozvedia sa čím sa živia aj to kedy kravky dojíme. Zavedieme ich do dojárne a
mliečnice, kde sa dozvedia viac o tom ako
sa dojí mlieko, kde sa uskladňuje a ako
následne odchádza do výroby a čo sa tam
z neho vyrába. Prejdú si tiež náš strojový
park,“ pozýva predsedkyňa, podľa ktorej
je dôležité, aby deti spoznali ten ucelený
kolobeh aj to, že maštaľný hnoj, ktorí uvidia v stajniach vracajú poľnohospodári

Príďte si spolu s deťmi pohladiť teliatko a zistiť kde sa berie mlieko.
späť do pôdy a aj vďaka tomu dopestujú pojené. „Rastlinná je podporená živočíšpre zvieratá zdravé krmivo.
nou vďaka hnoju od našich zvierat, ten
sa zaoráva do pôdy, takže využívame pri
pestovaní plodín z 90 percent organickú
Dôraz kladú na rastlinnú
hmotu a v podstate to, čo z pôdy vezmei živočíšnu výrobu
PD Trnava sa nachádza na Modranskej me, do nej takýmto spôsobom vrátime.
ceste 3 a zaoberá sa živočíšnou aj rastlin- Produkujeme elitné pšenice, pestujeme
nou výrobou. Obhospodaruje zhruba 900 repku olejnú aj cukrovú repu a tiež krmohektárov ornej pôdy a chová približne viny čo je lucerka a silážna kukurica. Aj
550 kusov hovädzieho dobytka, pričom preto má naše kravské mlieko, ktorého
ide o uzavretý chov, čiže keď sa krava produkujeme viac ako milión litrov ročotelí, teliatka na družstve zostávajú. „Ve- ne špičkovú nadštandardnú kvalitu a je
nujeme sa chovu červeného holjštajn- veľmi zdravé. To isté môžeme povedať aj
ského dobytka, ktorý je určený najmä o našich zvieratách, pretože plodiny si
na produkciu mlieka. Býčky chováme na pre ne samy dopestujeme, čiže ide o taký
mäso. Našim zvieratám sa v chove darí, uzavretý okruh,“ vysvetľuje stratégiu.
vytvárame im skutočne veľmi dobré ži- „Ak chceme mať zdravú populáciu detí,
votné podmienky. Sú voľne ustajnené, je tento kolobeh veľmi dôležitý. To, čo z
majú voľný pohyb po ležovisku alebo idú pôdy vezmeme, tam treba aj vrátiť. Bez
von, nakoľko máme aj vonkajšie ustajne- maštaľného hnoja zostáva pôda mŕtva,
nie, kde sa voľne pohybujú, kedy chcú tá organika, čiže živá hmota jej chýba,
sa napijú, kedy chcú môžu jesť, nakoľko prírodu nemôžeme oklamať. Nemožno za
preferujeme stolové kŕmenie. Sú pod všetkým hľadať len peniaze a čo najvyššie
neustálym dohľadom veterinára,“ ho- výnosy, myslieť treba aj na budúce genevorí predsedkyňa. V PD pritom pracuje rácie,“ uzatvára Monika Ješková.
17 zamestnancov a rastlinná a živočíšna
TEXT A FOTO RENÁTA KOPÁČOVÁ
výroba sú tam navzájom veľmi úzko preReklamný článok

Na deti čaká deväť inšpiratívnych prázdninových dopoludní

Prázdninový superklub začína
Prázdninujúce deti sa môžu aj počas tohtoročných prázdnin tešiť
na Prázdninový superklub v trnavskej knižnici Juraja Fándlyho.
Obľúbené podujatie nielen pre čitateľov knižnice, ale aj pre všetky
ostatné deti z Trnavy a okolia otvára svoje brány.
Najväčšia knižnica v trnavskom regióne pripravila pre deti spolu deväť
prázdninových dopoludní, na ktoré
nie je potrebné sa vopred prihlasovať.
Začali sa 1. júla a pokračovať budú každú stredu. Už 8. júla sa deti stretnú s
obľúbenou spisovateľkou Paulínou Feriancovou a jej knihou S Nikou a Leom
nikdy nie je nuda. Pracovníci útulku
pre psíkov zavítajú medzi deti 15. júla a

porozprávajú o tom, ako psíkovia túžia
mať svoj domov. Spevavé dopoludnie
so známym trnavským spevákom a hudobníkom Bystríkom čaká deti 22. júla.
Bystrík príde ako porotca i hosť. Deti
môžu spievať aj hrať na hudobných nástrojoch. 29. júla príde so spevom a dobrou náladou Divadlo ZáBaVKa spolu s
Buwkom a Sniwkom.

hradoch a výletoch po
Slovensku. Spisovateľka
Danuša Dragulová-Faktorová spolu s prekladateľkou Chen Liang
Podstavek prídu do
knižnice 19. augusta a
porozprávajú o tom, ako
sa prekladá do cudzej
reči slovenská kniha pre
deti. Záverečná prázdniNuda nebude ani v auguste
Záchranári z Hasičského a záchran- nová streda 26. augusta
ného zboru Trnava zavítajú medzi deti bude patriť spoločnému
5. augusta. Záujemcovia sa budú môcť vyhodnoteniu a odmedozvedieť viac o hasičskom povolaní, či ňovaniu najaktívnejších
vyskúšať si hasičskú prilbu a zoznámiť superklubáčikov. Čaká
sa s hasičskou technikou i autom. Vy- ich superklubové tričko
davateľ Daniel Kollár predstaví deťom a sladká torta v tvare Trnavská knižnica pozýva deti na Prázdninový superfoto autor renáta kopáčová
12. augusta nové knižky o slovenských knihy.
ren klub.
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služby, sTavba

www.krtkovaniezsk.sk

REKONŠTRUKCIE
VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

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

391200009

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

hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

36-0007

01-0005 TT03

www.hydinarskafarma.sk Ponúka

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

NON - STOP 0905 351 406

391200012

profesionálne čistenie a monitoring
LBOBMJ[ÈDJFtŘJTUFOJFMBQBŘPWUVLV

RENOVÁCIA EUROOKIEN

KUCHYNE NA MIERU

3

01-0011 TT03

TRnavsko

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste

Trnava

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

Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky

0905 333 339
DO
JARNÉ AKCIE AŽ

-35%
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
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Leto na korze
pokračuje
Aj v nasledujúcom týždni je pre
Trnavčanov i návštevníkov Malého Ríma pripravená zábava na
korze. Každý deň podvečer pre
nich mesto pred radnicou nachystalo program.
V aktuálnom týždni sa v pondelok 6.
júla predstaví pesničkár a stand-up komik Peter Petiar Lachký. V utorok bude
z pódia pred radnicou znieť indie-rock
v podaní Family Friend. Divadlo Zo Šuflíka príde na rad v stredu 8. júla a deti
poteší rozprávkou O kocúrovi a pyšnej
hviezde. Vo štvrtok sa Trnavčanom
predstaví pesničkár Ado Juráček. Divadlo Dvor Zázrakov zaujme v piatok
predstavením pre deti Janko a Marienka. V soboru 11. júla si na svoje prídu
priaznivci vintage/jazzu v podaní Paper Moon Trio. Nedeľa bude opäť patriť
najmenším, ktorým urobí radosť Show
deTom - EKO Divadielko Malý princ.
Všetky predstavenia majú začiatok o
19.00 hod.
ren

Na mestskú vežu
s hodinárom
Trnavská mestská veža v sebe
ukrýva vzácny hodinový stroj. Dozvedieť sa o jeho fungovaní viac a
vyskúšať si natáčanie hodín môžete počas špeciálneho výstupu s
hodinárom 24. júla o 18.30 hod.
Hoci sa prvé hodiny z roku 1590 nezachovali, tie druhé z roku 1729 slúžia
dodnes. „Po neplánovanej prestávke
sme sa rozhodli opäť spustiť špeciálne výstupy s hodinárom Karolom
Nemčekom, ktorý sa o hodiny stará posledných 8 rokov a jeho rodina je úzko
spojená s dejinami Mestskej veže,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci
výkonný riaditeľ oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trnava Tourism.
Doplnil, že výstup trvá 1,5 hodiny a ka-

Zájdite si na trnavskú mestskú vežu a
zistite viac o vzácnom hodinovom stroji, ktorý v sebe ukrýva.
foto zdroj Trnava Tourism
pacita účastníkov je obmedzená na 15
osôb. Preto je potrebné si vopred rezervovať svoje miesto.

Užite si krásny výhľad

Mestskú vežu však môžete počas
leta navštíviť aj kedykoľvek počas dňa
a užiť si krásne výhľady na mesto a
jeho okolie. Maximálny počet osôb je
16 a otvorená je od pondelka do nedele
od 10.00 do 18.00 hod. Posledný vstup
je vždy o 17.30 hod.
ren
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Keď Kubánci tancujú, je to malý zázrak

Spoznajte farebnú Kubu
Cestovateľské kino v trnavskom
Kine Hviezda sa vydá v stredu 22.
júla o 20.00 hod do krajiny nedotknutej západným svetom s nádychom socializmu. Spoznajte aj vy
Kubu, túto temperamentnú perlu
Karibiku.

Cestovateľka Katarína Líšková prešla
naprieč týmto ostrovom viac než 50krát a svoju prvú cestu tam podnikla
pred vyše desiatimi rokmi. “Vystúpila

Vyhrajte dve vstupenky

Viac informácií o Kube ale aj o
tom na čo si turisti na Kube musia
zvyknúť, prípadne čo ich tam môže
prekvapiť sa dozviete, ak si zájdete
v stredu 22. júla o 20.00 hod do
trnavského Kina Hviezda. A ak
nám napíšte správnu odpoveď na
našu súťažnú otázku, môžete získať
dve vstupenky na toto zaujímavé
podujatie.
Súťažná otázka znie:
Čo cestovateľku Katarínu Líškovú na Kube veľmi uchvátilo?
Svoje odpovede spolu
s telefonickým kontaktom
posielajte mailom na adresu:
spravodajstvott@regionpress.sk
som na letisku s kolegyňou. Bolo teplo, vlhko a havanské ulice boli mokré
po jemnom daždi. Ľudia posedávali na
priedomí, rozprávali sa, počúvali hudbu, hrali domino, deti si robili úlohy do
školy. Neviem to opísať slovami, ale ten
prvý dotyk sa mi tak zapáčil, že sa do
Havany neviem prestať vracať,” opisuje

foto zdroj CK

Vydajte sa za krásami Kuby.
zanietená cestovateľka a netají sa tým,
že ju na Kube veľmi uchvátil tanec. “Keď
Kubánci tancujú, je to malý zázrak. Ako
predstavenie, ktoré nikto vlastne nehrá.
Vznášajú sa, milujú sa, predvádzajú.
Bude to znieť ako klišé, ale nikdy inde
na svete som nevidela prežívať hudbu
ako tu,” dodáva.

Kuba ponúka veľa krás

Ak sa aj vy rozhodnete okúsiť atmosféru Kuby, Katarína Líšková prezradí,
čo by ste si nemali na tomto ostrove nechať ujsť. “Určite večernú prechádzku
po Malecóne. A keď kúpite fľašu rumu a
rozlejete ju domácim prísediacim, hneď
máte kopec “kamarátov” na pokec o ku-

bánskom živote,” hovorí skúsená cestovateľka, podľa ktorej by ste nemali obísť
ani ďalšie oblasti. “Údolie Vinales, kde
sa vraj pestuje najkvalitnejší tabak na
svete ale aj Trinidad, ktorý má zasa najkoloniálnejšiu atmosféru. Camaguey je
postavené ako labyrint a Santiago de
Cuba má najkaribskejší ráz a najlepšiu
hudobnú scénu. Ak už je človek na východe, určite by sa mal okúpať na nejakej opustenej pláži v oblasti Guantanamo. Nie je tam síce biely piesok, ale je
to naozaj autentická Kuba s domácimi,
ktorí vám navaria tie najlepšie dobroty
priamo na pláži. A samozrejme, nemôžete vynechať takmer indiánske mestečko Baracoa,” vyratúva K. Líšková. ren

Cyklopotulky mestom pokračujú aj toto leto

Spoznávajte Trnavu na dvoch kolesách
Aj počas tohto leta môžu záujemcovia spoznávať Trnavu zo sedla
bicykla. Čakajú na nich výnimočné cykloprehliadky, ktoré budú
bohatšie o niekoľko noviniek a
zavedú ich nielen od industriálu k
moderne, ale aj do dávnej histórie.
Obľúbený projekt Trnava očami architekta sa opäť vracia do trnavských
ulíc, aby ľuďom priblížil čoraz populárnejšiu históriu industriálnych stavieb, z
ktorých sa stali dominanty 20. storočia.
K nim pribudnú aj ďalšie prehliadky
zamerané na históriu. Záujemcovia si
tak môžu vybrať, či sa chcú zúčastniť
cykloprehliadky s architektom Miroslavom Beňákom a zažiť trnavský industriál alebo sa vydať spoznať históriu so
sprievodcom Slavomírom Dzvoníkom.
Každú prehliadku si treba vopred zarezervovať v Turistickom informačnom
centre pod Mestskou vežou, pretože počet účastníkov je obmedzený.

Bitka pri Trnave

Do 17. storočia zavedie záujemcov

častneným architekt Miroslav Beňák.
Prehliadka „Mesto na prahu moderny“ bude tento rok netradičná a zameraná viac na rozvoj Trnavy na začiatku
20. storočia, teda na obdobie funkcionalizmu. Konať sa bude 11. júla. O
dva týždne 25. júla príde na rad ďalšia
cykloprehliadka „Ako melie moderna“. Tá bude venovaná významnému
architektovi Emilovi Bellušovi a mlySpoznajte industriálne budovy
Krásu novodobej histórie ukáže zú- nárstvu.
ren

18. júla prehliadka „Bitka pri Trnave“.
Ide o jednu z najväčších bitiek počas
protihabsburského povstania, v ktorej si
zmerali sily povstalci Juraja I. Rákociho
s cisárskymi vojskami. Počas prehliadky
zamierite na miesta, kde sa odohrávali
boje a zároveň sprievodca priblíži ich
priebeh, detaily a rozostavenie oddielov.

Spoznajte Trnavu zo sedla bicykla. foto zdroj Trnava Tourism
autor foto Matúš Koprda
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033/55 13 185
0905 575 191

PALIVOVÉ
DREVO

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

garancia
eny!!!
najnižšej c

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

en

n

Strojárenská 4, Trnava

0905 626 048
75-11

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

e n renčn
enie e n

POLIENKA aj GUĽATINA

01-1200003 TT14

Skvelé
ceny na

>)
,78:)

08-0 TT24

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

16-0200

Hviezdoslavova 3, Trnava

É
OKRASN
VO
KAMENI

Super CENY

09-02

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Veľká úspora peňazí
a času.
Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.

Výročia a udalosti
začala prvá diaľková železničná trať pravidelnú prevádzku medzi
britskými mestami Birmingham a Liverpool.

4. júla 1837

www.zatopime.cz
+421 905 471 325

41-0015

PRÍĎTE SI PRE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

• dvere - interiérové,
bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
vinylové, drevené, korkové

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

52-3-85

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
linky, vstavané skrine

0910 728 870
okna@rekomplett.sk
• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk
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STROJOVÉ
POTERY

0948 300 988

61_0166

www.rekomplett.sk

39-0014 TT21

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
Zavarská 11, Trnava 0902 904 711
rekomplett@rekomplett.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

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

.
020
7. 2
15.

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

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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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

63-0045

Východné Slovensko

splátky od 98 €

RealiTy
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NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo
2izb byt s veľkou terasou
v novostavbe Arboria 41 m2,
127 000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

exkluzívne na predaj 2izb byt
na ul. Generála Goliána
48 m2, 113 000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

EXKLUZÍVNE! Veľký 4izb byt priamo
v historickom centre Trnavy 90 m2,
179 900 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

EXKLUZÍVNE! 4izb RD v lukratívnej
časti Kamenáč 100 m2,
189 000 €, Peter Markovič 0948 636 000

EXKLUZÍVNE! Na predaj 4izb
rodinný dom vo Zvončíne
117 m2, 169 900 €, Peter Markovič 0948 636 000

NOVÁ CENA! Krásna novostavba RD
na 6ar.pozemku v Kamennom mlyne
125 m2, 255 000 €, Ján Petráš 0948 664 225

Nadštandardný 4- izbový byt
v ARBORIA PARK Mesačná
99 m2, 259 900 €, Ján Petráš 0948 664 225

exkluzívne! 3 izb. RD na Vančurovej ulici,
časť Vozovka, 100 m2, 199.000,- €,
Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

starší zdravý RD na pozemku 409m2
v obci Cífer, 80 m2, 122.000,- €
Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

Moderná 5izb. novostavba RD v Špačinciach
126 m2, 235 000 €, Ing. Marta Krejči 0908 21 66 76

pekný 2izb.byt prerobený na 3izb.byt
na Prednádraží
66 m2, 113 000 €, Ing. Marta Krejči 0908 21 66 76

NOVOSTAVBA!!! Pekný, útulný 2 izb, Družba
53 m2, 119 900 €, Ondrej Cíferský 0915 033 690

NOVÁ CENA!!! PREDAJ 3-IZB.BYT
po rekonštrukcii-Trnava-Družba
64 m2, 123 000 €, Ján Ostríž 0915 032 776

veľmi pekný 3-izbový byt
na Tamaškovičovej ulici v Trnave
76 m2, 133 000 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

veľmi pekný 1-izbový byt výmera
41,5 m2 s loggiou
86 990 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313
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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
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
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
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