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www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

MONTÁŽ AUTOFÓLIÍ 
s 10 ročnou zárukou
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O.C. Ci� Park, Trnava, ul. Trstínska Cesta 3A, trnava@pacyga.sk, tel.: 033/533 10 81, 0917 984 278

Zľava -15% na nové objednávky

komplet stôl + stoličky

Zľava na vystavený vybraný nábytok do -50%

-20% -15%

Zľava -20% na nové objednávky komplet posteľ

+ rošt + matrac, AKCIA platná od 12.9.2020 do 30.9.2020
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ZEMNEPRACETRNAVA.SK

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55

rez živých plotov | odvoz konárov | ceny dohodou

0 9 1 1  8 1 0  7 52
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VÝRUB A OREZÁVANIE STROMOV
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Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
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Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
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Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
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Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka
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západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
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Sn    32.750 Spišsko+LE+GL
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Zažil som časy, keď existovali truh-
lári, stolári, vodári, klampiari a 
mnohí z nich boli naozaj vynikajúci 
remeselníci. S takými tými - “zlatý-
mi rukami”.

Potom neskôr sa akosi vytratili, všet-
ko sme si začali robiť sami laicky, neod-
borne a nekvalitne, ale hlavne - lacno. 
Teda, zatiaľ tie truhlice, stoly, odkvapy, 
studne. Slepé črevo ešte nechávame 
na chirurgoch, srdce na kardiológoch 
a nádory na onkoloógoch. Zatiaľ. A 
možno aj preto, že “je to zadarmo”. A že 
lacnejšia možnosť pre nás ani neexistu-
je. Aj keď, je vlastne veľmi relatívne, či 
je naše zdravotníctvo, ktoré máme za-
darmo, pre nás až tak zadarmo. Ale to 
niekedy inokedy.

Existuje taký už mimoriadne ošú-
chaný, rokmi ošľahaný slogan, hoci 
smutný a múdry - “až umrie posledná 
včela, umrie aj ľudstvo”. A v týchto me-
siacoch mi stále chodí na myseľ pred-
stava - “až stíchne posledný rozumný 
hlas, zostane iba nezrozumiteľný krik, 
bľabot”.

Kto dnes počúva vedcov, epide-
miológov, lekárov, chemikov, biológov, 
virológov? Ich hlasy zaznievajú čoraz 
menej a čoraz viac ich nepočuť vôbec. 
Myslím tých odborníkov, ktorí majú na 
vyjadrovanie sa k téme oprávnenie z do-
siahnutého vzdelania, praxe, výsledkov 
svojich výskumov a práce. Kam zmizol 
vedec Mistrík, kam sa podel “anjel” Krč-

méry? Umlčal ich nezrozumiteľný krik. 
Krik tých všeumelcov, univerzálnych 
truhlárov, klampiarov, vodárov, ale už 
aj virológov a epidemiológov. Krik “kul-
tivovaný” sociálnymi sieťami, interne-
tom, a, samozrejme, skrytou či otvore-
nou propagandouextrémizmu. 

Osobne nemám až tak veľmi rád 
pána Václava Klausa. Ale vážim si ho 
tak, ako si vážim každého vzdelané-
ho odborníka, ktorý rozumie tomu, čo 
hovorí a hovorí to, čo nadobudol štú-
diom, praxou, poznaním - vlastným. 
Klaus tvrdí, že hoci to ešte nevidíme, 
sme uprostred novej celosvetovej revo-
lúcie, revolúcie krajného extrémizmu. 
A Slovensko, samozrejme, za týmto 
trendom nijako nezaostáva. Krajný 
extrémizmus sa prejavuje revoltou, 
založenou iba na potrebe ničiť, udie-
rať, demolovať, odmietať, devastovať. 
Presadiť inak absolútne nevýznamné 
postavičky na pódiá pozornosti pre ne-
mysliacich divákov.

S obavami sledujem, ako u nás 
prestávajú zaznievať hlasy a ohlušu-
je ma už iba krik. Ozaj, je 
Zem naozaj guľatá? Nie 
je to iba niečo, “čím nás” 
klamú? My chceme svoju 
plochú!!!

So želaním, aby ste 
občas začuli aj hla-
sy - pekný týždeň 
želá 

Až stíchnu hlasy, zostane iba krik

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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PEDIKÚRA
MANIKÚRA

GEL LAK
Ivona Rakovická - 0907 742 877

Vajanského 31, Trnava

Prijímam nových klientov

25 ročná prax
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UPRATOVANIE

www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705
www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705

bytov, vchodov,
kancelárskych
a komerčných
priestorov

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

0
1
-0

0
1
1
 T

T
0
3

NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

12. septembra 1683               
– turecké vojsko bolo definitívne porazené 
v bitke pri Viedni.

Výročia a udalosti

V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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Cena:

80€/mesiac

0907 635 7070907 635 707

PRENAJMEM SKLADOVÉ

KONTAJNERY V TRNAVE
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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

Predajne s vystavenými pomníkmi:

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

LETNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
AKCIA NA POMNÍKY

SEPTEMBER, OKTÓBER

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové Nový pomník - dodanie

1 týždeň. Bez zálohy.

Nové pomníky, dvíhanieNové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machukonzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.a plesni, obnova písma.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.
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nábor
nových členov

Prihlásiť sa môžete v mesiaci september a október
v pondelok až piatok od 16.30 hod - do 20.00 hod.
KDE? - Športová hala AŠK Slávia Trnava
(za Mestskou športovou halou pri atletickom štadióne)
na Rybníkovej ulici č. 1, osobne alebo na tel. čísle 0905 33 11 30

poriada

do svojich radov

NÁBOR JUDONÁBOR JUDO...už od 6 rokov...

JUDO CLUB AŠK SLÁVIA TRNAVA

CENTRUM

OLYMPIJSKEJ PRÍPRAVY
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TOTÁLNY VÝPREDAJ
pravá koža

KOŽENÉ BUNDY

LIKVIDÁCIA-50%
až do

Pešia zóna Hlavná 15
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Korona, tá nákaza straší šadze, skočí na vás 
tajne a pocichu, sce vás zničit. Trúfa si aj na mla-
dých, starých, malých aj velkých. Neobejde any 
boháča, any chudobného, any krála, any žebrá-
ka. Ket som mynule cestuvala autobusom, spolu 
se mnu sa vézly aj mama ze synom. A debatuvaly, 
bolo zaujímavé ich očúvat. 

Chlapček asi pretškolák vyzvedal kedy už 
konečne pójde do škólky za svojima kamaráda-
ma. Matka ho uiscila, že už to nebude dlho trvat. 
Malému sa nelúbilo, že nemohol do škólky, na ih-
risko, nemohol medzi dzeci. Korona mu zakázala 
aj slúbenú dovolenku pri mory. Též bagety, keré 
velice lúbil. Temuto šeckému to chlapča rozume-
lo. Jedzine čemu ten školkár nerozumel, jako je to 
s tú eletriku. Neišlo mu do hlavy, že ket je korona 
na atómke, či neny nakazená eletrika. 

Mne to bolo smýšné, usmývala sa aj mama, 
ale syn, ten to bral celkom vážne, smrtelne váž-
ne. Jako móžeme tú eletriku chosnuvat, ket je na-
kazená. Šak ot nej dostaneme koronu. Mama mu 
to vysvetluvala, ale malý ten len 
furt špyrityzuval. Ja sa eletriky 
nechytám, ale též to mosíme 
povedat aj ostatným ludom, 
aby hu nechytaly. Teda ludé 
pozor, nechytat!

Jak je to s tú eletriku?

» bapka Blašková

Odluka od cirkvi
Milí páni, kým je Boh nad nami,
Slovákom sa vždy urodí cibuľa

a Holanďanom iba tulipány.

Modrý Maurícius
Možno to pre žiakov

nebude až taká fuška,
len si budú vymieňať

miesto známok rúška.

Právny štát
Spravodlivosť stojí na tom

a všetci to dávno vedia,
že poriadok v štáte je vtedy,

keď vrahovia sedia.

Choďte sa vyspovedať
Nikoho nezaujíma,
že hrešíte celý rok,

len vás prosím, nevešajte
svoje hriechy na Facebook.

Rodina aktuálne
Otec sedí v krčme 

bez roboty
a deti doma,

nevedia čo robiť 
od dobroty.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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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

DOSEKÁVANIE

A OBNOVA
PÍSMA

NA CINTORÍNE

KAMENÁRSTVO KNOR

ROBÍME IHNEĎ,

NEÚČTUJEME CESTU

0905 450 988
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www.kamenarstvoknor.sk

bezkonkurenčné ceny

vybavenie objednávky do 2 hodín

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

Strojárenská 4, Trnava

ŠTRKOVŇA TRNAVA

0905 626 048
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+ DOPRAVA
+ DOPRAVA

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 � Trnava

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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• 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 NEREZ18. septembra 1812                

– Moskvu zachvátil obrovský požiar a zni-
čil skoro tri štvrtiny mesta.

Výročia a udalosti
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- riečne:

 podklad pod zámkovú dlažbu

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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Akcia platí do 30.9.2020

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava = 1.760 € 

CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava = 2.690 € 

zľava
-20%

s inzerátom

TRNAVA, TRSTÍNSKA 9       tel.: 0907 787 089       www.zarpa.sk

Roh - pohodlné sedeniePolohovacia opierka
Polohovacie operadlo

Spanie 128/285

Úložný priestor

PRAVNO-M26-MOD1/

POLOH-3BF195/PO-3/-R100/

PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26

ROZMER:                                         

166/383/258 cm
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
SEPTEMBER – OKTÓBER

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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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
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Prenajmeme spevnenú plochu

30.000 m2 v priemyselnej zóne

Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com
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Bližšie informácie a súťažné podmienky získate v našich pobočkách,  
na infolinke 0850 850 555 alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.

KAŽDÝ PRENESENÝ ÚČET 
VYHRÁVA AŽ DO 300 EUR.

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
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Akcia platí len  

do konca septembra

Účet prenesieme za vás.
Navyše získate plyšového Ralfa a Ralfovu kartu. 
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Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:

WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM

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

PONÚKAME:
» Stabilné a perspektívne pracovné
   miesto v medzinárodnej spoločnosti

» Zaujímavé finančné ohodnotenie

» Strava za výhodnú cenu

» Príspevok na dopravu

» Dochádzkový bonus

» Doplnkové dôchodkové sporenie

» Zaujímavý sociálny program

PONÚKAME:
 1200 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
 (z toho základná hrubá mzda 685 €)

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK

Hľadáme nových kolegov
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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POSLEDNÁ MOŽNOSŤ DOBRÉHO ZÁROBKU PRED VIANOCAMI - ZBER JABĹK
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Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1120 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j 
cca 53.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne skúsenejších pracovníkov. 
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou (možnosť vycestovať domov a naspäť). Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Bezpečné ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok, alebo 
poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 17.9.2020. 
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AVA 

STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

• Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpadu12. septembra 1683               

– turecké vojsko bolo definitívne porazené 
v bitke pri Viedni.

Výročia a udalosti
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Domácnosti i firmy produkujú 
čoraz viac odpadu a skládka ko-
munálneho odpadu v meste Trna-
va je už na konci s kapacitou. Ob-
čianske združenie Voda pre klímu 
– environmentálne technológie, 
preto chystá konferenciu spojenú 
s diskusiou, na ktorú pozýva aj ši-
rokú verejnosť.

Príďte hľadať spolu s odborníkmi 
odpovede na otázky, či je skládkovanie 
akceptovateľné, ako je to s recykláciou 
alebo či sú spaľovne východiskom. O 
možných riešeniach i progresívnych 
technológiách sa viac dozviete, ak záj-
dete vo štvrtok 24. septembra o 18.00 
hod do Kultúrneho centra Malý Berlín 
na Štefánikovej ulici.

Treba vyriešiť, čo s komunálnymi 
odpadmi v meste

Je to už dvadsať rokov, čo mesto Trna-
va zriadilo skládku na Zavarskej ceste 
v Trnave a jej kapacita sa aktuálne vy-
čerpáva. Podľa odborníkov však mestu 
chýba moderné progresívne riešenie, 
ktoré by zodpovedalo na otázku, čo s 
komunálnymi odpadmi v meste. „Na 
stole je momentálne len riešenie, ktoré 
počíta s rozšírením jestvujúcej skládky. 
Potrebné je však hľadať najlepší možný 
variant aj z pohľadu životného prostre-
dia,“ hovorí Ivan Matušek, predseda 
občianskeho združenia Voda pre klí-
mu – environmentálne technológie a 
zároveň dodáva, že riešenia by sa mali 
hľadať v dlhodobých horizontoch, aby 
sme boli pripravení dopredu. Aj to je 
dôvodom, prečo občianske združenie 
plánuje otvoriť diskusiu medzi širokou 
verejnosťou, odbornou verejnosťou a 
zástupcami mestskej samosprávy i Tr-
navského samosprávneho kraja. „Chce-
me s ľuďmi hovoriť o tom, aké riešenia 
sú k dispozícii a diskutovať, ktoré z nich 
by bolo v rôznych ohľadoch najvýhod-
nejšie,“ pozýva k diskusii I. Matušek.

Treba zvážiť dopady 
na životné prostredie

Podľa odborníkov je potrebné maxi-
malizovať separáciu a recykláciu od-
padov, tak ako na to apeluje Európska 
únia. Na druhej strane je nutné si uve-
domiť, že aj na takýto odpad je treba mať 
odberateľa, pretože v opačnom prípade 
nevieme čo s ním a opäť končí na sklád-
ke. „Treba hľadať východisko z tejto 
slepej uličky a zamerať sa aj na rozličné 
progresívne technológie, ktoré nám ho 
ponúkajú. Budeme o nich v rámci disku-
sie hovoriť a vysvetľovať ich verejnosti, 
ktorá niektoré z alternatívnych riešení, 
akými sú napríklad spaľovne, dlhodobo 
zamieta,“ objasňuje I. Matušek. „Chce-
me ľuďom ukázať fakty a porovnania, 
ako to v skutočnosti je. Treba si uvedo-
miť, že verejnosť si už zvykla na skládky, 
tieto akceptuje, žije s nimi desaťročia a 
už sa ani nezamýšľa nad tým, aké sú do-
pady skládkovania na životné prostredie 
a nezvažuje preto nové možnosti a tiež 
sa akosi bojí nových vecí, hoci by tieto 
boli pre životné prostredie ďaleko prija-
teľnejšie. Pritom v súčasnosti už dispo-

nujeme progresívnymi technológiami 
na dekompozíciu odpadov. Ľudia majú 
obavy, že napríklad spaľovňa zaťažuje 
ovzdušie. Nezatvárajme však oči pred 

faktom, že skládka pri zahorení uvoľní 
do ovzdušia oveľa viac škodlivých látok 
a pri jej hasení sa vodou dostane množ-
stvo škodlivín aj do podzemných vôd,“ 
upozorňuje odborník.

Možnosti ponúkajú 
aj jestvujúce technológie

Podľa odborníka sa otvára v trnav-
skom kraji aj jedna unikátna možnosť, 
ktorú je potrebné zvážiť pri riešení otáz-
ky nakladania s odpadmi. „Pri vyraďo-
vaní Jadrovej elektrárne V-1 z prevádzky 
sa v Jaslovských Bohuniciach uvoľňuje 
lokalita, ktorá má najlepší monitoro-
vací systém vyhodnocujúci vplyvy na 
životné prostredie na Slovensku. Stálo 
by za uváženie, či by nové moderné za-
riadenia na spracovanie odpadu, ktoré 
by svojou kapacitou dokázali spracovať 
odpad za celý trnavský kraj, nemohli 
stáť práve tam a využívať celý ten mo-
nitorovací systém,“ vysvetľuje I. Matu-
šek a zdôrazňuje, že je potrebné hľadať 
riešenia prostredníctvom faktov, cez 
dopadové štúdie, ktoré preukážu nie 
len ekonomické dopady ale aj dopady 
na životné prostredie a nerozhodovať sa 
len na základe dojmu.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Podpora 
podnikania 
a rozvoja inovácií
Trnavský samosprávny kraj a 
Slovak Business Agency (SBA) 
uzatvorili 7. septembra 2020 me-
morandum o spolupráci. Jeho 
cieľom je prispieť k vytvoreniu 
ekosystému, ktorý bude podporo-
vať podnikanie a rozvoj inovácií v 
Trnavskom kraji.

„Aj v súčinnosti s vysokými školami 
pôsobiacimi na našom území budeme 
klásť dôraz na rozvoj inovácií a pod-
poru technologických start-upov. S 
podnecovaním záujmu o podnikanie 
začneme už u žiakov našich stred-
ných škôl. Spolupráca s rozvojovou 
agentúrou SBA je pre nás zároveň 
príležitosťou na zvýšenie konkuren-
cieschopnosti kraja a jeho zatraktívne-
nie v očiach domácich i zahraničných 
investorov,“ uviedol trnavský župan 
Jozef Viskupič.

Generálny riaditeľ SBA Martin Ho-
lák doplnil: „Pre SBA je komplexná 
podpora začínajúcich aj fungujúcich 
malých a stredných podnikov v regió-
noch prioritou. Teší ma, že krátko po 
otvorení Národného podnikateľského 
centra v Trnave sme našli silného part-
nera, ktorý nám pomôže s prepájaním 
podnikateľskej a akademickej sféry do 
jedného vedecko-výskumného celku.“

Spolupráca bude zameraná na po-
skytovanie bezplatnej podpory podni-
kateľom formou vzdelávania, mento-
ringu a networkingu. Rozvoj inovácií 
by mal zas priniesť tvorbu udržateľných 
pracovných miest s vyššou pridanou 
hodnotou, ako aj prispieť k prechodu 
na nízkouhlíkové hospodárstvo.         ren

Trnavská župa 
podporí 
nezriaďovanú 
kultúru
Z výzvy pre profesionálne subjek-
ty nezriaďovanej kultúry trnavská 
župa podporí deväť žiadateľov 
celkovou sumou 53 tisíc eur. Tie-
to prostriedky budú môcť použiť 
na pokrytie personálnych a režij-
ných nákladov, prenájom priesto-
rov či úhradu energií.

„Nezávislá kultúra je jednou z oblas-
tí najviac zasiahnutých koronakrízou. 
Náš podporným program sme preto 
cielili na podporu umelcov a kultúry 
v ťažkých časoch. Zachovanie rozma-
nitosti kultúrnej ponuky vnímame ako 
premisu kvalitného spoločenského a 
komunitného života,“ povedal trnav-
ský župan Jozef Viskupič.

Trnavská župa pripravila záchran-
ný balík na podporu kultúry v kraji. 
Okrem profesionálnych subjektov ne-
závislej kultúry je pomoc župy zame-
raná na podporu divadelných a výtvar-
ných umelcov prostredníctvom svojich 
kultúrnych inštitúcií.                         ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Príďte si pohovoriť o možnostiach nakladania s odpadmi v meste

Skládka komunálneho 
odpadu sa vyčerpáva

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
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Skládkovanie nie je jediný spôsob nakladania s komunálnym odpadom. 
autor foto Prylarer pixabay

Separovanie odpadu je dôležité, pomáhame tým životnému prostrediu. 
autor foto renáta kopáčová

Okruhy prezentácií 
-stav nakladania s komunálnym 

odpadom v meste Trnava

-legislatívne prostredie a požia-
davky EÚ v oblasti nakladania s 

komunálnym odpadom

-progresívne technológie naklada-
nia s komunálnym odpadom

-diskusia odborníkov s občanmi
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Domácnosti i firmy produkujú 
čoraz viac odpadu a skládka ko-
munálneho odpadu v meste Trna-
va je už na konci s kapacitou. Ob-
čianske združenie Voda pre klímu 
– environmentálne technológie, 
preto chystá konferenciu spojenú 
s diskusiou, na ktorú pozýva aj ši-
rokú verejnosť.

Príďte hľadať spolu s odborníkmi 
odpovede na otázky, či je skládkovanie 
akceptovateľné, ako je to s recykláciou 
alebo či sú spaľovne východiskom. O 
možných riešeniach i progresívnych 
technológiách sa viac dozviete, ak záj-
dete vo štvrtok 24. septembra o 18.00 
hod do Kultúrneho centra Malý Berlín 
na Štefánikovej ulici.

Treba vyriešiť, čo s komunálnymi 
odpadmi v meste

Je to už dvadsať rokov, čo mesto Trna-
va zriadilo skládku na Zavarskej ceste 
v Trnave a jej kapacita sa aktuálne vy-
čerpáva. Podľa odborníkov však mestu 
chýba moderné progresívne riešenie, 
ktoré by zodpovedalo na otázku, čo s 
komunálnymi odpadmi v meste. „Na 
stole je momentálne len riešenie, ktoré 
počíta s rozšírením jestvujúcej skládky. 
Potrebné je však hľadať najlepší možný 
variant aj z pohľadu životného prostre-
dia,“ hovorí Ivan Matušek, predseda 
občianskeho združenia Voda pre klí-
mu – environmentálne technológie a 
zároveň dodáva, že riešenia by sa mali 
hľadať v dlhodobých horizontoch, aby 
sme boli pripravení dopredu. Aj to je 
dôvodom, prečo občianske združenie 
plánuje otvoriť diskusiu medzi širokou 
verejnosťou, odbornou verejnosťou a 
zástupcami mestskej samosprávy i Tr-
navského samosprávneho kraja. „Chce-
me s ľuďmi hovoriť o tom, aké riešenia 
sú k dispozícii a diskutovať, ktoré z nich 
by bolo v rôznych ohľadoch najvýhod-
nejšie,“ pozýva k diskusii I. Matušek.

Treba zvážiť dopady 
na životné prostredie

Podľa odborníkov je potrebné maxi-
malizovať separáciu a recykláciu od-
padov, tak ako na to apeluje Európska 
únia. Na druhej strane je nutné si uve-
domiť, že aj na takýto odpad je treba mať 
odberateľa, pretože v opačnom prípade 
nevieme čo s ním a opäť končí na sklád-
ke. „Treba hľadať východisko z tejto 
slepej uličky a zamerať sa aj na rozličné 
progresívne technológie, ktoré nám ho 
ponúkajú. Budeme o nich v rámci disku-
sie hovoriť a vysvetľovať ich verejnosti, 
ktorá niektoré z alternatívnych riešení, 
akými sú napríklad spaľovne, dlhodobo 
zamieta,“ objasňuje I. Matušek. „Chce-
me ľuďom ukázať fakty a porovnania, 
ako to v skutočnosti je. Treba si uvedo-
miť, že verejnosť si už zvykla na skládky, 
tieto akceptuje, žije s nimi desaťročia a 
už sa ani nezamýšľa nad tým, aké sú do-
pady skládkovania na životné prostredie 
a nezvažuje preto nové možnosti a tiež 
sa akosi bojí nových vecí, hoci by tieto 
boli pre životné prostredie ďaleko prija-
teľnejšie. Pritom v súčasnosti už dispo-

nujeme progresívnymi technológiami 
na dekompozíciu odpadov. Ľudia majú 
obavy, že napríklad spaľovňa zaťažuje 
ovzdušie. Nezatvárajme však oči pred 

faktom, že skládka pri zahorení uvoľní 
do ovzdušia oveľa viac škodlivých látok 
a pri jej hasení sa vodou dostane množ-
stvo škodlivín aj do podzemných vôd,“ 
upozorňuje odborník.

Možnosti ponúkajú 
aj jestvujúce technológie

Podľa odborníka sa otvára v trnav-
skom kraji aj jedna unikátna možnosť, 
ktorú je potrebné zvážiť pri riešení otáz-
ky nakladania s odpadmi. „Pri vyraďo-
vaní Jadrovej elektrárne V-1 z prevádzky 
sa v Jaslovských Bohuniciach uvoľňuje 
lokalita, ktorá má najlepší monitoro-
vací systém vyhodnocujúci vplyvy na 
životné prostredie na Slovensku. Stálo 
by za uváženie, či by nové moderné za-
riadenia na spracovanie odpadu, ktoré 
by svojou kapacitou dokázali spracovať 
odpad za celý trnavský kraj, nemohli 
stáť práve tam a využívať celý ten mo-
nitorovací systém,“ vysvetľuje I. Matu-
šek a zdôrazňuje, že je potrebné hľadať 
riešenia prostredníctvom faktov, cez 
dopadové štúdie, ktoré preukážu nie 
len ekonomické dopady ale aj dopady 
na životné prostredie a nerozhodovať sa 
len na základe dojmu.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Podpora 
podnikania 
a rozvoja inovácií
Trnavský samosprávny kraj a 
Slovak Business Agency (SBA) 
uzatvorili 7. septembra 2020 me-
morandum o spolupráci. Jeho 
cieľom je prispieť k vytvoreniu 
ekosystému, ktorý bude podporo-
vať podnikanie a rozvoj inovácií v 
Trnavskom kraji.

„Aj v súčinnosti s vysokými školami 
pôsobiacimi na našom území budeme 
klásť dôraz na rozvoj inovácií a pod-
poru technologických start-upov. S 
podnecovaním záujmu o podnikanie 
začneme už u žiakov našich stred-
ných škôl. Spolupráca s rozvojovou 
agentúrou SBA je pre nás zároveň 
príležitosťou na zvýšenie konkuren-
cieschopnosti kraja a jeho zatraktívne-
nie v očiach domácich i zahraničných 
investorov,“ uviedol trnavský župan 
Jozef Viskupič.

Generálny riaditeľ SBA Martin Ho-
lák doplnil: „Pre SBA je komplexná 
podpora začínajúcich aj fungujúcich 
malých a stredných podnikov v regió-
noch prioritou. Teší ma, že krátko po 
otvorení Národného podnikateľského 
centra v Trnave sme našli silného part-
nera, ktorý nám pomôže s prepájaním 
podnikateľskej a akademickej sféry do 
jedného vedecko-výskumného celku.“

Spolupráca bude zameraná na po-
skytovanie bezplatnej podpory podni-
kateľom formou vzdelávania, mento-
ringu a networkingu. Rozvoj inovácií 
by mal zas priniesť tvorbu udržateľných 
pracovných miest s vyššou pridanou 
hodnotou, ako aj prispieť k prechodu 
na nízkouhlíkové hospodárstvo.         ren

Trnavská župa 
podporí 
nezriaďovanú 
kultúru
Z výzvy pre profesionálne subjek-
ty nezriaďovanej kultúry trnavská 
župa podporí deväť žiadateľov 
celkovou sumou 53 tisíc eur. Tie-
to prostriedky budú môcť použiť 
na pokrytie personálnych a režij-
ných nákladov, prenájom priesto-
rov či úhradu energií.

„Nezávislá kultúra je jednou z oblas-
tí najviac zasiahnutých koronakrízou. 
Náš podporným program sme preto 
cielili na podporu umelcov a kultúry 
v ťažkých časoch. Zachovanie rozma-
nitosti kultúrnej ponuky vnímame ako 
premisu kvalitného spoločenského a 
komunitného života,“ povedal trnav-
ský župan Jozef Viskupič.

Trnavská župa pripravila záchran-
ný balík na podporu kultúry v kraji. 
Okrem profesionálnych subjektov ne-
závislej kultúry je pomoc župy zame-
raná na podporu divadelných a výtvar-
ných umelcov prostredníctvom svojich 
kultúrnych inštitúcií.                         ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Príďte si pohovoriť o možnostiach nakladania s odpadmi v meste

Skládka komunálneho 
odpadu sa vyčerpáva

Skládkovanie nie je jediný spôsob nakladania s komunálnym odpadom. 
autor foto Prylarer pixabay

Separovanie odpadu je dôležité, pomáhame tým životnému prostrediu. 
autor foto renáta kopáčová

Okruhy prezentácií 
-stav nakladania s komunálnym 

odpadom v meste Trnava

-legislatívne prostredie a požia-
davky EÚ v oblasti nakladania s 

komunálnym odpadom

-progresívne technológie naklada-
nia s komunálnym odpadom

-diskusia odborníkov s občanmi
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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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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PRACUJ
U NÁS v ČR 
MZDA OD 850 € 
DO 1300€

Bezplatná infolinka
0800 500 091

OPERÁTOR VÝROBY
VODIČ VZV A INÉ
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ZAMESTNANIE
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Ak vám chýba Tradičný trnavský 
jarmok a máte chuť pripomenúť 
si jeho atmosféru, zájdite na Jar-
močné čriepky. Tešiť sa môžete 
na pestrý program aj chutné jar-
močné špeciality.

Podujatie Jarmočné čriepky pripravili 
Trnavský samosprávny kraj a Trnavské 
osvetové stredisko a konať sa bude v ter-
míne 18. až 19. septembra v novom sídle 
Trnavského osvetového strediska v Dome 
hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

Ľudová hudba, jazz, aj divadlo
Organizátori pozývajú na bohatý 

dvojdňový program. „V piatok od 15.00 
hodiny sa návštevníkom predstavia ľu-
dové hudby Brezina a Brezinka z Bole-
rázu,“ prezrádza Katarína Michalčíková 
z Trnavského osvetového strediska. „Mi-
lovníkov jazzovej hudby poteší koncert 
mladých talentovaných hudobníkov 
Vanessy Šarközi & Miloša Biháryho z 
Gypsy Jazz Project. Piatkový večer ukon-
čí jarmočná zábava s hudobnou skupi-
nou THE3,“ dodáva K. Michalčíková. 
Úvod sobotnej časti programu bude pat-
riť najmenším návštevníkom, ktorých 
o 15. 00 hodine poteší bábkové divadlo 
Animare Silva z Dolných Orešian s roz-
právkou Ako sa Jano s drakom porátal. 
Po divadielku javisko roztancuje Detský 
folklórny súbor Drienka z Trnavy. Po 
ňom príde na rad Folklórny súbor Žito 
z Piešťan. Ponúkne tanečný, hudobný i 
spevácky zážitok. „V ich programovom 
bloku diváci uvidia dievčenský tanec z 
Podlužian, párové tance z Podlužian, 
Soblahova, Myjavy, Brezovej a z Pobe-
díma a hudobno-spevácke čísla z Ge-
merskej Polomy a Važca,” upresňuje K. 
Michalčíková. Jarmočné čriepky večer 
uzavrie tanečná veselica s ľudovou hud-
bou folklórneho súboru Žito.

Výstava drevených 
plastík a marionet

Súčasťou piatkového programu bude 
o 17.00 h vernisáž výstavy tradičných 

drevených marionet a drevených plas-
tík. V Dome hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského ju inštalovali 2. septembra a 
potrvá do 30. septembra 2020. Výstava je 
prístupná v pondelok až štvrtok od 8.00 
h do 15.30 h, v piatok od 8.00 h do 14.00 
h. Počas podujatia Jarmočné čriepky 
bude výstava otvorená od 8.00 h do 22.30 
h. Protagonistami výstavy sú renomova-
ní umelci Jana Pilátová a Ivan Slezák. 

Pre výstavu v Trnavskom osvetovom 
stredisku výtvarníčka Jana Pilátová 
vybrala precízne vyrezávané pestrofa-
rebné rozprávkové marionety, niektoré 
aj s kulisami. Autorka svojou tvorbou 
nadväzuje na tradičné marionetové di-
vadlá, ktoré mali na Slovensku rozkvet 
začiatkom 20-teho storočia. Bábky vyre-
záva z lipového dreva, následne maľuje 
olejovými farbami a šije zväčša histo-
rické kostýmy. Jej práce sa nachádzajú 

v rôznych kútoch sveta: v Kanade, USA, 
Číne, Taiwane, Nemecku, Rakúsku, 
Česku a v Taliansku. Účinkovala na 
mnohých festivaloch a workshopoch. 
Za svoju prácu získala viaceré ocenenia.

Ivan Slezák vystavuje svoje drevené 
plastiky. V jeho rezbárskej tvorbe sa 
najčastejšie objavujú zobrazenia éteric-
kých ochraňujúcich bytostí, akými sú 
anjeli, v autorovom originálnom stvár-
není. Návštevníci môžu nájsť na výstave 
plastiky anjelov, ktoré vynikajú úprim-
ným prírodným prevedením a vyžaro-
vaním blahodárneho pokoja pre dušu. 
Diela Ivana Slezáka sú v súkromných 
zbierkach v Európe, Kórei, USA i v Aus-
trálii. Absolvoval desiatky spoločných 
aj samostatných výstav a workshopov 
po celom Slovensku i v zahraničí. Na sú-
ťažných výstavách získal autor niekoľko 
ocenení a čestných uznaní.

Dvor chutí a remesiel
Počas oboch dní bude pre návštev-

níkov prichystaný od 10.00 hodiny 
Dvor chutí a remesiel. „Svoje umelecké 
remeslo tam budú predvádzať ľudoví 
výrobcovia a na predaj budú ponúkať 
svoje výrobky z dreva ako napríklad 
drevené motýliky, náušnice s tradičný-
mi slovenskými ornamentmi, kerami-
ku, ručne maľované drevené hračky, 
sviečky zo včelieho vosku, medovníč-
ky, sušené kvety, umelecké drotárske a 
textilné výrobky či kvetované čelenky,“ 
vyratúva K. Michalčíková. K jarmoku 
neodmysliteľne patrí chutné jedlo a 
tak nebudú chýbať jarmočné špeciality, 
dobré vínko i burčiak.

Počas podujatia sa budú dodržiavať 
preventívne opatrenia v súvislosti s pre-
venciou šírenia ochorenia COVID - 19. 
Vstup je voľný.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Príďte obdivovať pestrofarebné marionety aj plastiky anjelov

Zažite Jarmočné čriepky

Jarmočné čriepky pozývajú na pestrý program. 
zdroj foto Trnavské osvetové stredisko
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Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín síd-
li na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

21. 09. o  19.00
Kino: Stalking Chernobyl
Ukrajinské mesto Pripiať zažívalo časy 
najväčšieho rozkvetu, až kým sa jeho 
osud nezmenil. Dnes, takmer tridsať-
päť rokov po havárií sa jeho okolie 
stalo zaujímavým pre turistov, ale aj 
stalkerov. Ako vyzerala Pripiať kedysi 
a ako vyzerá dnes? 

22. 09. o 19.00
Prednáška: Rekreácia v tieni 
trnavských komínov 
Takmer každý podnik vybudoval alebo 
vlastnil objekty určené na rekreáciu. 
Kým samotné fabriky sme v čase výroby 
nemuseli zažiť, ich podnikové rekreačné 
zariadenia a chaty sme navštíviť mohli 
bez toho, aby sme poznali ich pôvod. 
Prednáša architekt Miroslav Beňák.

23. 09. o 19.00
Túlavé divadlo: Štvrtá tretina
Humorné predstavenie s inšpiráciou v 
športe, ktoré vás zavedie do hlbokých 
úvah, asociácií a súvislostí tam, kde by 
ste ich nehľadali. A to všetko plné vtip-
ných dialógov spojených s kabaretný-
mi pesničkami komikov Jakuba Nvotu 
a Kamila Žišku. 

26. 09. o 19.00
b minor: Šostakovič a Bartók | 
Paľa & Fančovič
Cyklus komorných koncertov pod ná-
zvom b minor sa venuje hudbe 20. a 
21. storočia. Počas večera budete mať 
možnosť vypočuť si skladby od Dmit-
rija Dmitrijeviča Šostakoviča a Bélu 
Bartóka.

27. 09. o 19.00
Kino: Kým sa skončí leto
Keď sa 16-ročná Milla zamiluje do prob-
lémového Mosesa, je to pre jej rodičov 
nočná mora. Prvé stretnutie s láskou v 
nej však prebúdza novú chuť do života. 
Originálnym humorom pretkaná aus-
trálska dráma sa stala hitom minulo-
ročného festivalu v Benátkach, odkiaľ 
si odniesla niekoľko cien.

Milan Paľa a Ladislav Fančovič pat-
ria k špičkovým predstaviteľom eu-
rópskeho interpretačného umenia a 
ich vystúpenia k tomu najlepšiemu, 
čo môžete zažiť na slovenských kon-
certných pódiách.

Navštívte výstavu tradičných drevených marionet a drevených plastík. 
zdroj foto Trnavské osvetové stredisko
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Ak vám chýba Tradičný trnavský 
jarmok a máte chuť pripomenúť 
si jeho atmosféru, zájdite na Jar-
močné čriepky. Tešiť sa môžete 
na pestrý program aj chutné jar-
močné špeciality.

Podujatie Jarmočné čriepky pripravili 
Trnavský samosprávny kraj a Trnavské 
osvetové stredisko a konať sa bude v ter-
míne 18. až 19. septembra v novom sídle 
Trnavského osvetového strediska v Dome 
hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

Ľudová hudba, jazz, aj divadlo
Organizátori pozývajú na bohatý 

dvojdňový program. „V piatok od 15.00 
hodiny sa návštevníkom predstavia ľu-
dové hudby Brezina a Brezinka z Bole-
rázu,“ prezrádza Katarína Michalčíková 
z Trnavského osvetového strediska. „Mi-
lovníkov jazzovej hudby poteší koncert 
mladých talentovaných hudobníkov 
Vanessy Šarközi & Miloša Biháryho z 
Gypsy Jazz Project. Piatkový večer ukon-
čí jarmočná zábava s hudobnou skupi-
nou THE3,“ dodáva K. Michalčíková. 
Úvod sobotnej časti programu bude pat-
riť najmenším návštevníkom, ktorých 
o 15. 00 hodine poteší bábkové divadlo 
Animare Silva z Dolných Orešian s roz-
právkou Ako sa Jano s drakom porátal. 
Po divadielku javisko roztancuje Detský 
folklórny súbor Drienka z Trnavy. Po 
ňom príde na rad Folklórny súbor Žito 
z Piešťan. Ponúkne tanečný, hudobný i 
spevácky zážitok. „V ich programovom 
bloku diváci uvidia dievčenský tanec z 
Podlužian, párové tance z Podlužian, 
Soblahova, Myjavy, Brezovej a z Pobe-
díma a hudobno-spevácke čísla z Ge-
merskej Polomy a Važca,” upresňuje K. 
Michalčíková. Jarmočné čriepky večer 
uzavrie tanečná veselica s ľudovou hud-
bou folklórneho súboru Žito.

Výstava drevených 
plastík a marionet

Súčasťou piatkového programu bude 
o 17.00 h vernisáž výstavy tradičných 

drevených marionet a drevených plas-
tík. V Dome hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského ju inštalovali 2. septembra a 
potrvá do 30. septembra 2020. Výstava je 
prístupná v pondelok až štvrtok od 8.00 
h do 15.30 h, v piatok od 8.00 h do 14.00 
h. Počas podujatia Jarmočné čriepky 
bude výstava otvorená od 8.00 h do 22.30 
h. Protagonistami výstavy sú renomova-
ní umelci Jana Pilátová a Ivan Slezák. 

Pre výstavu v Trnavskom osvetovom 
stredisku výtvarníčka Jana Pilátová 
vybrala precízne vyrezávané pestrofa-
rebné rozprávkové marionety, niektoré 
aj s kulisami. Autorka svojou tvorbou 
nadväzuje na tradičné marionetové di-
vadlá, ktoré mali na Slovensku rozkvet 
začiatkom 20-teho storočia. Bábky vyre-
záva z lipového dreva, následne maľuje 
olejovými farbami a šije zväčša histo-
rické kostýmy. Jej práce sa nachádzajú 

v rôznych kútoch sveta: v Kanade, USA, 
Číne, Taiwane, Nemecku, Rakúsku, 
Česku a v Taliansku. Účinkovala na 
mnohých festivaloch a workshopoch. 
Za svoju prácu získala viaceré ocenenia.

Ivan Slezák vystavuje svoje drevené 
plastiky. V jeho rezbárskej tvorbe sa 
najčastejšie objavujú zobrazenia éteric-
kých ochraňujúcich bytostí, akými sú 
anjeli, v autorovom originálnom stvár-
není. Návštevníci môžu nájsť na výstave 
plastiky anjelov, ktoré vynikajú úprim-
ným prírodným prevedením a vyžaro-
vaním blahodárneho pokoja pre dušu. 
Diela Ivana Slezáka sú v súkromných 
zbierkach v Európe, Kórei, USA i v Aus-
trálii. Absolvoval desiatky spoločných 
aj samostatných výstav a workshopov 
po celom Slovensku i v zahraničí. Na sú-
ťažných výstavách získal autor niekoľko 
ocenení a čestných uznaní.

Dvor chutí a remesiel
Počas oboch dní bude pre návštev-

níkov prichystaný od 10.00 hodiny 
Dvor chutí a remesiel. „Svoje umelecké 
remeslo tam budú predvádzať ľudoví 
výrobcovia a na predaj budú ponúkať 
svoje výrobky z dreva ako napríklad 
drevené motýliky, náušnice s tradičný-
mi slovenskými ornamentmi, kerami-
ku, ručne maľované drevené hračky, 
sviečky zo včelieho vosku, medovníč-
ky, sušené kvety, umelecké drotárske a 
textilné výrobky či kvetované čelenky,“ 
vyratúva K. Michalčíková. K jarmoku 
neodmysliteľne patrí chutné jedlo a 
tak nebudú chýbať jarmočné špeciality, 
dobré vínko i burčiak.

Počas podujatia sa budú dodržiavať 
preventívne opatrenia v súvislosti s pre-
venciou šírenia ochorenia COVID - 19. 
Vstup je voľný.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Príďte obdivovať pestrofarebné marionety aj plastiky anjelov

Zažite Jarmočné čriepky

Jarmočné čriepky pozývajú na pestrý program. 
zdroj foto Trnavské osvetové stredisko

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

21. 09. o  19.00
Kino: Stalking Chernobyl
Ukrajinské mesto Pripiať zažívalo časy 
najväčšieho rozkvetu, až kým sa jeho 
osud nezmenil. Dnes, takmer tridsať-
päť rokov po havárií sa jeho okolie 
stalo zaujímavým pre turistov, ale aj 
stalkerov. Ako vyzerala Pripiať kedysi 
a ako vyzerá dnes? 

22. 09. o 19.00
Prednáška: Rekreácia v tieni 
trnavských komínov 
Takmer každý podnik vybudoval alebo 
vlastnil objekty určené na rekreáciu. 
Kým samotné fabriky sme v čase výroby 
nemuseli zažiť, ich podnikové rekreačné 
zariadenia a chaty sme navštíviť mohli 
bez toho, aby sme poznali ich pôvod. 
Prednáša architekt Miroslav Beňák.

23. 09. o 19.00
Túlavé divadlo: Štvrtá tretina
Humorné predstavenie s inšpiráciou v 
športe, ktoré vás zavedie do hlbokých 
úvah, asociácií a súvislostí tam, kde by 
ste ich nehľadali. A to všetko plné vtip-
ných dialógov spojených s kabaretný-
mi pesničkami komikov Jakuba Nvotu 
a Kamila Žišku. 

26. 09. o 19.00
b minor: Šostakovič a Bartók | 
Paľa & Fančovič
Cyklus komorných koncertov pod ná-
zvom b minor sa venuje hudbe 20. a 
21. storočia. Počas večera budete mať 
možnosť vypočuť si skladby od Dmit-
rija Dmitrijeviča Šostakoviča a Bélu 
Bartóka.

27. 09. o 19.00
Kino: Kým sa skončí leto
Keď sa 16-ročná Milla zamiluje do prob-
lémového Mosesa, je to pre jej rodičov 
nočná mora. Prvé stretnutie s láskou v 
nej však prebúdza novú chuť do života. 
Originálnym humorom pretkaná aus-
trálska dráma sa stala hitom minulo-
ročného festivalu v Benátkach, odkiaľ 
si odniesla niekoľko cien.

Milan Paľa a Ladislav Fančovič pat-
ria k špičkovým predstaviteľom eu-
rópskeho interpretačného umenia a 
ich vystúpenia k tomu najlepšiemu, 
čo môžete zažiť na slovenských kon-
certných pódiách.

Navštívte výstavu tradičných drevených marionet a drevených plastík. 
zdroj foto Trnavské osvetové stredisko
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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:

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• 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

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

:

Základná mzda: 

 

Ubytovanie
 0918 493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

6
1
-0
2
2
2

0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Požiadavky:
- časová flexibilita, ochota pracovať, samostatnosť, precíznosť
- vodičský preukaz sk. B, C, E
- záujemcovia musia vlastniť digitálnu kartu vodiča
- výhodou sú  potrebné náležitosti na vedenie vozidla
  (doklad o psych. spôsobilosti, doklad o zdravot. spôsobilosti vodiča)
- požadovaná prax – aspoň 6 mesiacov
Ponúkame:
- mesačné odmeny za pracovný výkon aj za odpracované dni
- odmeny za prevoz sliepok
- kvartálne a ročné odmeny za ,,neabsenciu“
- vernostné odmeny
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- stravné lístky v hodnote 3,85€
Termín nástupu do práce: ihneď
Mzda: 1100,- až 2200,- Eur

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
                                    e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČA

16. septembra 1848 
slovenskí národovci pod vedením Štúrovcov zalo-
žili vo Viedni prvú Slovenskú národnú radu, ako 
najvyšší politický a vojenský orgán Slovenska.

17. septembra 1382          
Mária Uhorská bol korunovaná za uhorskú 
kráľovnú.

Výročia a udalosti
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA 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 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €

�����������������������������
���������������

�������������������������������������������

�������������������������� �����������

919 51, tel.: 0902 956 501

Doba predaja od 7:00 hod do 13:00 hod. v prac. dňoch.
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vrátane
DPH.

vrátane
DPH.2,50€2,50€za 1 ksza 1 ks

odpredá
do vypredania

zásob

T n v  n ve  v T n ve

samostatný odborný referent 
pre verejné obstarávanie
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Rektor Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava podľa ust. § 14 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.            
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 5 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad výberového konania 
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v  Trnave vypisuje výberové konanie                 
na obsadenie funkcie

Pracovný pomer na určitú dobu jeden rok (s možnosťou ďalšieho predĺženia na neurčitý čas).

Kvalifikačné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo 2. stupňa 
    - smer ekonomický, právnický, technický

Požadované kompetencie:
 - ovládanie právnej úpravy v príslušnej oblasti,  
 - ovládanie práce s PC: Word, Excel
 - minimálne 4 roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní,
 - bezúhonnosť.

Popis pracovnej činnosti:  Vykonáva činnosti súvisiace s verejným obstarávaním tovarov, prác a služieb a plní všetky 
povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o  verejnom obstarávaní a  príslušného vnútorného predpisu univerzity, 
spolupracuje so všetkými organizačnými súčasťami univerzity pri výkone verejného obstarávania.

Platové podmienky:  Funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 15. október 2020

K  žiadosti o  účasť na výberovom konaní treba doložiť: štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o  vzdelaní, súhlas so 
spracúvaním osobných údajov (formulár na stiahnutie nájdete na web stránke: https://www.truni.sk/ochrana-os-
obnych-udajov).

Prihlášky do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte výlučne v  písomnej forme najneskôr          
do 26.9.2020 na adresu:  Trnavská univerzita v Trnave
 Rektorát, Oddelenie pre riadenie ľudských zdrojov
 Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
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servis nákladných a osobných áut
prijme do trvalého pracovného pomeru

Bližšie informácie: 0905 611 324 (volať len v pracovné dni)

automechanika-technika pneuservisu
 ná u o  ihne  - zda  eur bru o
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Predaj PC dosiek

ochrannej značky
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Odvoz a dovoz
- štrku - kameňa
- piesku - zeminy
- betónu - dreva

- a iného materiálu
do 2,2 tony

Multicar
trojstranný
sklápač

0903 793 488
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skúsený vyučujúci ponúka

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

HODINY
AJ A NJ

0910 910 926
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom
» Prenajmem 4-izb. byt v TT 
na Zátvore 0904 882 303
» Prenajmem jednu izbu žene 
v TT 0915 718 362

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902 570 
685

8  STAVBA

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

11  HOBBY a ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj

14  RÔZNE/iné

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» 45 ročný ženatý hľadá 
vydatú na veku nezáleží . . . 
0907 328 041
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940 642 703

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    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 
v tvare: RP medzera TT me-
dzera Číslo rubriky medzera 
Text inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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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Nedávno som bol na jednej schôdzi. 
Experti na ministerstve diskutovali o 
tom, ako zlepšiť naše školstvo. Vraj tre-
ba digitalizovať učebnice. Neviem síce 
ako digitalizované učebnice pomôžu k 
lepšiemu vzdelávaniu žiakov, ale viem 
si predstaviť ako pomôžu niektorým 
firmám k lepšiemu biznisu. 

Neurológ Martin Stránský hovorí, 
že “študenti, ktorí píšu a učia sa z kníh, 
majú o tretinu lepšie výsledky ako tí, ktorí 
sa učia cez obrazovku počítača.” Profesor 
teológie Randall Smith z  Hustonu hovorí 
o výskume, kde študenti, ktorí v škole po-
užívali tablety, čítačky, počítače a laptopy 
s prístupom na internet dosahovali oveľa 
horšie výsledky z matematiky, prírodo-
vedy alebo čítania ako ich rovesníci bez 
týchto technológií. Existuje aj ďalšia ana-
lýza vývoja spoločnosti, ktorá uvažuje s 
tým, že sa voľby budú vyhrávať pomocou 
matematických algoritmov na internete 
a demokraciu nahradí vláda bohatých 
digitálnych firiem. Spoločnosť sa môže 
rozdeliť na tri vrstvy -  tých, čo vlastnia 
digitálne technológie, tých, čo pre nich 
pracujú a tých, ktorí budú zmanipulovaní 
a zotročení. 

Kedysi mali otroci na nohách ťaž-
ké reťaze, dnes majú vo vreckách karty 

s čipmi. Otrokári už nepotrebujú biče a 
zbrane, stačia im pôžičky, médiá a zaria-
denia, ktoré nosíme vo vrecku a vedia o 
nás viac ako my sami. Vedia všetko - kam 
chodíme, s kým sa stretávame a komuni-
kujeme, čo nakupujeme, akí sme, po čom 
túžime, z čoho máme strach. 

Digitalizácia je dobrá - nemusíme 
rúbať stromy a vyrábať toľko papiera, 
môžeme sa učiť na diaľku, ušetríme aj za 
materiál a priestor na skrine so spismi, 
hudobnými nosičmi, výkresmi a inými 
dokumentmi. Našim deťom však nepo-
môžu ku šťastiu a lepšej príprave na život 
tablety, digitálne knihy a internet, ale bez-
pečné prostredie, starostliví rodičia dobrí 
učitelia. 

Naši starí rodičia nemali počítače a 
internet a možno ani také vzdelanie ako 
mladí ľudia dnes. Mali viac zdravého ro-
zumu, slobody a schop-
nosti prežiť aj v ťaž-
kých podmienkach. 
Ešte som nestretol 
človeka, ktorého by 
nasýtili digitálne ze-
miaky a našiel by 
zmysel svojho 
života v digi-
tálnom svete.

Digitálni otrokári

» Ján Košturiak

Organizátorom divadelných, hudob-
ných, filmových a iných umeleckých 
predstavení je nariadené:
- zabrániť vstupu na miesto umeleckej 
činnosti výkonným umelcom a účinkujú-
cim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela 
alebo výrobe programu, ak sa u nich na-
meria telesná teplota nad 37,2 °C,
- vybaviť hygienické zariadenia tekutým 
mydlom a papierovými utierkami,
- vykonávať dezinfekciu hygienických za-
riadení každú hodinu,
- pred každým predstavením vykonávať 
dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, 
držadiel, pultov).
Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hy-
gienické opatrenia:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších 
aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len 
osobám s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť 
sa nevzťahuje na čas potrebný na konzu-
máciu nápojov a pokrmov,
- pri vchode do prevádzky aplikovať dez-
infekciu na ruky alebo poskytnúť jedno-
razové rukavice,
- odporúča sa zachovávať minimálne 
dvojmetrové odstupy osôb v radoch,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne 
umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 
vyššie uvedené hygienické opatrenia,
- pravidelne dezinfikovať dotykové plo-
chy,
- často vetrať priestory,

- pri vetraní vzduchotechnickým zariade-
ním sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu 
vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho 
trvalý chod.

Opatrenie k činnosti prevádzok a or-
ganizácii hromadných podujatí ďalej za-
kazuje organizovať hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 
povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000 
osôb v jednom okamihu a v interiéroch 
pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.

Dodržiavanie 2-metrových rozostu-
pov medzi osobami neplatí pre osoby ži-
júce v spoločnej domácnosti, partnerov, 
osoby vykonávajúce športovú činnosť, 
umelcov vykonávajúcich umeleckú čin-
nosť, osoby usadené v hľadisku poduja-
tia, osoby školiace voči osobám školeným 
a iné osoby, ak z účelu hromadného pod-
ujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 
zúčastnenými osobami nie je možné do-
držať.

Opatrenia pre umelecké predstavenia 
a verejné kultúrne podujatia

» red

15. septembra 1935     
v nemeckom ríšskom sneme bol schválený zákon o ríšskych obča-
noch, ktorý diskriminoval Židov.

Výročia a udalosti
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Zelené hnojenie nám ponúka mož-
nosť ako nahradiť v záhrade maš-
taľný hnoj a zároveň dodať pôde 
potrebné živiny. Začať s ním môže-
te ihneď po zbere úrody.

Zelené hnojenie môžete v záhrade vy-
užiť všade tam, kde pestujete zeleninu, 
dokonca sa nemusíte báť použiť ho v 
skleníku či fóliovníku.

O čo vlastne ide?
Pri zelenom hnojení ide o spôsob 

hnojenia pôdy pomocou živých rastlín 
a ich zapracovanie v skorom rastovom 
štádiu do pôdy, pričom ide o metódu 
veľmi šetrnú k životnému prostrediu. 
Potom ako sa rastliny, ktoré ste do pôdy 
zapracovali rozložia, obohatia pôdu o 
množstvo živín. Zelené hnojenie tiež 
chráni pôdu pred vysušením slnkom, 
eróziou vetrom a vymývaním živín daž-
ďom. Rastliny, ktoré vysejete pôdu pre-
kypria a niektoré z nich môžu pôsobiť 
aj proti škodcom či chorobám. Zelené 
hnojenie sa dá realizovať počas celého 
roka, ak sa preň rozhodnete v období od 
polovice septembra až do polovice ok-
tóbra, rastliny zapracujete do pôdy ešte 
koncom jesene, prípadne skoro na jar.

Pôdu si najskôr pripravte
Z pôdy najskôr odstráňte všetky zvy-

šky predchádzajúcej úrody a zlikviduj-
te aj burinu. Potom plochu prekyprite 
do hĺbky približne 5 až 7 centimetrov. 
Vezmite osivo určené na zelené hnoje-
nie a rozhadzovaním ho husto vysej-
te do pripravenej pôdy. Následne ho 
hrabľami zapracujte do pôdy a utlačte. 
Ideálne je pustiť sa do výsevu po daždi, 
pretože rastliny potrebujú veľa vlahy. 
V suchom počasí, treba pôdu výdatne 
zavlažiť.

Po tom, ako nrastú rastlinky do výšky 
približne 10 až 20 centimetrov, pokoste 
ich a nechajte mierne zvädnúť – nema-
li by však uschnúť. Pomocou motyky 
rastliny zapracujete plytko do pôdy. Ak 
je porast nízky, môžete ho do pôdy zarý-
ľovať aj bez predchádzajúceho kosenia. 
Dajte pozor, aby ste rastliny zapracovali 
do pôdy etš skôr, kým sa vysemenia.

Po tom, ako ste rastliny zapracova-
li do pôdy, nechajte záhono dva až tri 
týždne oddychovať. Následne môžete 
začať s výsevom či výsadbou zeleniny.

Aké druhy rastlín vysadiť?
Keďže výber rastlín vhodných na ze-

lené hnojenie je pestrý, vyberajte si pod-
ľa toho, v akom období plánujete zelené 
hnojenie realizovať:
-na letný výsev sú vhodné rýchlorastúce 
druhy, akými sú napríklad horčica, rep-
ka alebo medonosná facélia či lupina 

biela,
-na prezimovanie sejte osivo ozimných 
druhov. Tie sú odolné voči mrazu. 
Vhodná je ozimná repka, vika huňatá 
aj raž, ktoré môžete aj navzájom kom-
binovať,
-počas celého roka sa na zelené hno-
jenie hodí vika, hrach kŕmny, lupina, 
ďatelina či lucerna. Tie obohatia vašu 
pôdu o dusík. Nesejte ich však na po-

líčku, kde predtým rástol hrach alebo 
fazuľa a to ani vtedy, ak ich tam chcete 
v ďalšej sezóne pestovať,
-ak neplánujete pestovať kapustu, 
brokolicu, karfiol či kaleráb, je veľmi 
vhodné vysadiť na záhony repku alebo 
horčicu,
-ak vašu záhradu trápi háďatko, vysejte 
ako zelené hnojenie nechtík lekársky.

Pripravila: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravte pôdu na ďalšiu sezónu

Zelené hnojenie pre vašu záhradu

Zvýšte úrodnosť pôdy zeleným hnojením.                        autor foto Caniceus pixabay
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SEPTEMBER 2020

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

 Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk

máme 

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 9. 2020! 
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy 
sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.

-15%
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20

20

pri nákupe

Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni 
BRENO s najširším sortimentom 

podlahových krytín 

8x v SR / 
Bratislava, 

Dunajská Streda, 
Liptovský Mikuláš, Martin, 

Nitra, Trenčín, Trnava, ŽilinaNOVÁ
KOLEKCIA
kusových kobercov

Diamond
& Diamond Kids

už od44,40
cena za rozmer 80x150 cm

E/ks BRENO.sk
Akcia platí do 30. 9. 2020 
alebo do vypredania zásob. 
Za prípadné tlačové chyby neručíme. 
Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
Zobrazené fotografie sú len ilustračné. 

materiál 100% PP Frisé, 
výber z viacej vzorov, rozmerov 
a farebných kombinácií 
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

51
-0
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5

Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

INFORMÁCIE O PRÁCI
0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

Základná mzda od 650,-EUR
Hrubá mzda    od 1.000,-EUR

OPERÁTOROV CNC strojov a ZVÁRAČOVOPERÁTOROV CNC strojov a ZVÁRAČOV

3
6
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ Zabezpečímeobjednávky telefonickykrmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
na zarezanie chované na KUKURICI
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

13. septembra 1959   
sovietska sonda Luna 2 bola prvé umelé teleso, ktoré pristálo na 
Mesiaci.

Výročia a udalosti
14. septembra 1830    
z Viedne do Bratislavy začala premávať po Dunaji prvá paroloď.

Výročia a udalosti
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Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

INFORMÁCIE O PRÁCI
0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

Základná mzda od 600,-EUR
Hrubá mzda        od 900,-EUR

MONTÁŽNIKOV na linkách výroby
prívesných vozíkov
MONTÁŽNIKOV na linkách výroby
prívesných vozíkov
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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PREDAJ
POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ
DLAŽBY

Jozef Volek
Dolné Orešany 393
Tel.: 0903 257 443
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ako exkluzívny predajca projektu s názvom Terra Opoy si Vás 
dovoľuje informovať o spustení predpredaja bytov v obci Opoj.

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

Viac info. Peter Markovič 0948 636 000

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných bytov 
k nám do realitnej kancelárie so sídlom na ulici 

Paulínska 19 v Trnave.

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných bytov 
k nám do realitnej kancelárie so sídlom na ulici 

Paulínska 19 v Trnave.

VIRTUÁLNA 

REALITA!!VIRTUÁLNA 

REALITA!!

V ponuke máme:
-jednoizbové byty v počte 11 ks od výmer cca 33 m po 45 m + balkón od výmer 3 m – 19 m , 
  ( od 56 641,20 eur ),
-dvojizbové byty v počte 49 ks od výmer cca 44 m po 56 m + balkón od výmer 6 m až po 77 m terasy, 
  (od 76 591,80 eur ),
-trojizbové byty v počte 7 ks od výmer cca 64 m po 78 m + balkón od výmer 6 m – až po 49 m terasy. 
  ( od 106 872 eur ),
-štvorizbový byt v počte 1 ks o výmere 111,32 m + terasa o výmere 87,06 m, ( 184 392 eur ).
 
K dispozícií je 36 garážových parkovacích státí v cene 7 500 eur a 52 vonkajších parkovacích státí 
v cene 3 500 eur + možnosť dokúpenia pivničných kobiek .
 
Viac o projekte nájdete na : https://www.byvanieopoj.sk/lokalita/ 

Začiatok výstavby najneskôr október 2020
Kolaudácia – do konca roka 2021  
Novovzniknutá lokalita v obci Opoj ponúka bývanie pre tých, ktorí majú radi pokojné prostredie, 
ale súčasne chcú byť v blízkosti mesta.
V areály objektu bude výsadba zelene, detské ihrisko a potraviny.
Celý objekt je bezbariérový.

Daná lokalita disponuje výbornou 
napojenosťou na Diaľnicu D1 a R1. 

Rovnakou výhodou je aj blízkosť 
krajských miest : Trnava (do 5 km), 

Nitra ( 40 km ), 
Bratislava ( 50 km ).www.byvanieopoj.sk www.byvanieopoj.sk 

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.
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IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)


	TT20-37-strana.pdf
	TTzel20-37-strana.pdf

