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Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?
 0905 638 627  finančná ochrana

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!

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

S
m

e
r S

e
re

ď

Prie
mys

elná

AUTOSKLO

H&D

N
itria

n
ska

Nit
ria
ns
ka

AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!

termín nástupu dohodou, práca vhodná aj pre absolventa – zaškolíme,

 mzda 1100 € + odmeny a benefity

0905 777 192

www.hanes-slovakia.sk

PRIJMEME
SERVISNÉHO TECHNIKA

DO TPP

0
1-
0
0
6
4
 T
T
14

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
ZĽAVA

35%
0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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ZEMNEPRACETRNAVA.SK
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so  sídlom  v  Trnave

BYTOVÉ  DRUŽSTVO Voľby 2021
Oznamujeme svojim členom,

že prihlášky k voľbám
do orgánov BD môžu

posielať do 15. 4. 2021.

Všetky informácie sú dostupné
na stránke www.bd-trnava.sk
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Wellness & SPA

Košolná 161, 0911 497 556

Salónna úprava psov do 10 kg
(kúpanie, strihanie srsti a  pazúrikov, 

čistenie očí a  uší), dentálna hygiena bez 

narkózy, SPA liečebné a relaxačné kúpele      

s  ozónom. Svetríky na mieru. Po-Pi. po 

17.oo (dohody). Víkendy a sviatky podľa 

dohody. Agresívnych psíkov nestrihám.
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INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

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

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
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O dobrom i zlom hneve

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre 
veriacich. Pretože hriechom je tiež  a 
najmä činnosť v rozpore s morálnymi 
normami zavedenými v spoločnosti. 
To by mali vedieť predovšetkým tí, 
ktorí sú presvedčení, že aj z takých 
amorálností, akými sa verejne a často 
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne-
zbavujeme ako odpadku zahodením 
niekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur-
čitých okolností – napríklad, iba ak už 
sa vedome nebude opakovať. Celkom 
pobavene si predstavujem púť mnohých 
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo-
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím 
neobmedzený pozemský a na úkor iných 
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo 
ich čaká aj PO :-)

„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja-
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami 
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že 
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj 
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného 
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo 
nejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku 
na svojho druha. Ale ak niekto krivde 
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do-
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil 
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to 

hovoril už  Marcus Tullius Cicero, rímsky 
filozof a štátnik pol storočia pred našim 
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vá-
žení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí, 
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje 
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých – 
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne 
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!

Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr 
hnev potláčať, než ho otvorene vyjadro-
vať. Potláčanie hnevu je ospravedňova-
nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti. 
Voľná cesta pre hriešnych.

Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu 
je ohrozením vzťahu. 

„…poznal som, ako málo stačí, aby 
génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k 
bezprostrednej skutočnosti - toto práve 
ho privádza do zúrivosti.“ Autor výro-
ku je ruský spisovateľ  Boris Leonidovič 
Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z 
nás v posledných mesiacoch 
doslova nazúrení?

Pozitívny primeraný 
hnev a schopnosť povedať 
si, čo sa vám nepáči a tak-
tiež kto, to vám želám do 
ďalšieho týždňa. S 
pozdravom
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tel. 0940 355 660

• rekonštrukcie 
   bytov
• sadrokartónové
   systémy
• oplotenia

• zámkové dlažby
• maliarske a murárske
   práce všetkého druhu
• vypratávanie priestorov
   a búracie práce

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

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

-40%

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!
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maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

0918 425 978
      realizujeme.sk
0918 425 978
      realizujeme.sk

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS

John Donne   
Žiadna jar, ani letná krása nemá taký pôvab, Aký som videl v jed-
nej jesennej tvári.

C i t á t y Čínske príslovie    
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar - 
lieky.

C i t á t y
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Súkromná spoločnosť
prijme

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

0902 953 066

PREDAVAČKU
na skrátený pracovný

úväzok do trafiky v Trnave,

minimálny zárobok 700,- Eur

brutto + zákonom 

stanovené príplatky.
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
O viac informácií volajte na t. č.

Predajne s vystavenými pomníkmi:

Najväčší výrobca a predajca žuly

za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

DOPRAVA ZADARMO

ČASOVO 

OBMEDZENÁ AKCIA

ZĽAVY PRE SENIOROV

30
1991-2021 -40%
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

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

0903 794 548       f.masaryk@gmail.com
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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

pokládka: • zámkovej dlažby

 • strojové/ručné ukladanie

zhotovenie: • plotov • trávnikov

 • závlah

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

3
9
-0
 T
T
0
8

0
1-
0
0
0
1 
T
T
0
1

ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...
Lev Nikolajevič Tolstoj    
Jar je čas plánov a projektov.

C i t á t y
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Ždycky na jar očúvam o  dyjetách. Každý sce 
zhodzit to, čo v zime nabral, aby sa mescil do pla-
vék. Tehoto roku to bude ešče taščé jako tý minulé. 
Pandémyja nás zavrela doma, tak bolo mén pohybu 
a vác zme jedly. Teda vác pribraly. A do plavék? No 
nevým, či sa tento rok dostaneme k vode, či slanej, 
alebo slatkej. To nám najskór pový tá korona, kerá sa 
sem nastahuvala, okupuje nás a nesce odéjst. Ja to 
vydzím tak, že do tých plavék chudneme zbytečne. 
Budeme sa móct v nych promenáduvat len po dvore, 
pri vlasném bazéne, alebo na balkóne. 
No nékerý chudnú aj bez dyjety, aj ket nescú 

a to pre chorobu. Je to smutné chudnucí. Ja též o tem 
néčo vým. Ja hovorým, že nech zme jaký zme, len 
nech zme zdravý. A  pykošku - zaujímavost, aj tú 
mám. Mala som kolegu, suseda, ale teho osud od-
vál z fabryky aj z Trnavy. Jeho manželka, fešanda, 
ale ekstrémne ščíhla. Kúpil jej osobnú váhu a hnet 
k temu pridal slub, že ket pribere kylo, dostane pet 
stovék (vtedy boly ešče koruny). 
Jak sa snažila, tak sa snažila, jej muž nemosel 

čahat do budelára. Kým ešče bývaly tu, nezarobyla 
nyšt. Čúl, ket sú daleko, už nevým jak to dopadlo. 
Vým len to, že čo by nékerý ludé daly 
za to, keby mohly jest čokolvek 
a  kolkokolvek a  né dyjetuvat. 
Šak zme šelijaký, keby zme boly 
šeci pekný, modrooký, z boha-
tú hustú hryvu a ščíhly, mosely 
by zme mat na čele číslo, aby nás 
rozeznaly. A je to dobre tak, jak to 
je, či už s dyjetu, alebo bez nej.

Dyjeta, dyjeta?

» bapka Blašková

Vyhrala tá najlepšia
Išlo to s nami z kopca dolu,

zima sa veru nehrala,
skoro všetci sme mali smolu,

len Vlhová to vyhrala.

Pomaturitné 2030
Najkrajšiu babu si chcem

konečne zobrať na mušku,
len neviem ako na to,

poznám ju iba po rúšku.

Raz a navždy
Ak si si našiel inú, 

buď rád a nechaj si ju,
nemusíš mi podávať

každý týždeň demisiu.

Nová šľachta
Milovať svojho blížneho

to ľudí síce šľachtí,
ale národ sa, ako vždy,
veľmi rád zbaví šľachty.

Uvoľňovanie
Aby tú pandémiu skaza vzala,

veď už aj zbojníci
v Terchovej uvoľňujú bralá.

Aktuálne retro
Mladí ľudia si retro

spred dvadsiatich rokov 
natočia

a čo potom na to my,
pamätníci z minulého 

storočia?

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

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

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

Hľadám
KRAJČÍRKU
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0948 081 090
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0911 051 189

• osadenie obrubníkov,

   žľabov, palisád

• spevnenie lôžka

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
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0914 378 167 / 0905 904 844

KONTAJNERY AUTODOPRAVAKONTAJNERY AUTODOPRAVA

0914 378 167 / 0905 904 844

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
KONTAJNERY NA PRISTAVENIE 5m/7m

DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON
SKLÁPAČE S HYDRAULICKOU RUKOU 6/9 TON

PALETOVÝ TOVAR, PLOCHA PRE 9 EUROPALIET

1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné 

» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG 
SIMSON BABETA AJ POKAZENÉ 
NEKOMPLETNÉ 0915215406 
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom stave 
alebo nepojazdný. 0949350195 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521 
3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

» Ponúkame od 1. 5. do dlhodobé-
ho prenájmu zariadený 2-izb. byt 
na Hospodárskej ul. Cena: 500€/
mes. V cene su zahrhnuté energie 
a internet. 0949 888 957
» Prenájom 1izbový byt 
0918807241 
5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

» Predám pozemok 0949374002 
7 REALITY/iné

8 STAVBA

» Kúpim stavebné stojky 
0951233787 
9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje 0902708047
12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

» Predám pre postihnutých ľudí, 
stoličku na potrebu plus zdarma 
plienkové nohavičky veľ. L 0907 
261 532 
» Predám pšenicu. 0902695325 
14 RÔZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

 ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATE-
ĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181 

Občianska
riadková
inzercia

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 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 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 

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

01
-0

00
5 

T
T0

1

7
8
12
10
0
0
4
-1



TT21-14-strana 6

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

08
-0

04
0 

T
T1

3

3
2
-0
0
3
5

Príjmeme 
do zamestnania

alebo na živnosť:

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

tesára / vodára / INŠtaLatéra 
KLaMPIara / PoKrývača 

IZoLatéra / oKNára 
stroJNíKa / vodIča 

Cena práce v závislosti od pozície: od 7,- € / hod. brutto

Práce pre:

P
rá

ca
 v

 N
e

m
e

c
k
u

8
5

_
0

2
190950 301 301 Práca na TPP

Sadrokartonista
Tesár 

ubytovanie hradí firma

11-14€/ hod.NETTO
+ možné príplatky
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
B
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Strojárenský pracovník
– zvárací robot (ABB skele�)
Strojárenský pracovník
– zvárací robot (ABB skele�)

Teamleader na Linke povrchovej
úpravy - navešiavač
Teamleader na Linke povrchovej
úpravy - navešiavač

Kontakt: 0911 33 11 33 • praca@ajmetaldesign.sk

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• samostatný výkon práce – zapnutie stroja a spustenie linky

• nastavenie a korekcie CNC programov;

• kontrola kvali� výrobku podľa výkresovej dokumentácie

   a evidencia kontroly podľa MP

• práca na 3 zmeny

Mzdové podmienky   do 1 100 €  - 5,55 €/hod., po zaučení 5,85 €/hod.

  - mesačný bonus 24 %

  - Ročný bonus 9 %

Miesto práce               bývalá TAZ Trnava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Zapojený je do práce na Linke povrchovej úpravy

• Zabezpečuje komunikáciu tímu so zmenovým vedúcim a manipulantmi

• Vedie prevádzkovú dokumentáciu pracoviska

• Zaškoľuje a vedie pridelených pracovníkov

• práca na 2 a 3 zmeny 

Mzdové podmienky   do 1 030 € - 5,10 €/hod., po zaučení 5,25 €/hod.

 - mesačný bonus 25 %

 - Ročný bonus 9 %

Miesto práce               bývalá TAZ Trnava
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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FFP2 0,7€ / FFP3 2€

od 8€/ksSamosterilizačné

s covid certifikáciou

český výrobca RESPILONčeský výrobca RESPILON

smarTTshop.sk
predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

RESPIRÁTORYRESPIRÁTORY
3
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www.autojj.sk
033/55 32 613-615

Priemyselná 9, Trnava

NEZÁVISLÝ SERVIS PRE VOZIDLÁ FORD VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

- brzdový systém
- podvozok
- tlmiče
- výfukové potrubie

- osvetlenie vozidla
- akumulátor
- prevádzkové kvapaliny
- pneumatiky

19,-Eur
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100% dobrý zárobok + na 100% sa vyhnúť covidu!
Naše absolútne izolované strediska vám poskytnú nie len záruku

vyhnúť sa covidu, ale aj zarobiť peniaze ako málokde inde!

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Obľúbené práce na chmeľniciach (zapichovanie a  zatáčanie)        
v Českej republike, s priemerným zárobkom cca 1000 - 1200 € 
/ mesačne! Možnosť pokračovať aj na vinohradoch. Za 3 mesiace 
si tak u nás zarobíte cca 3.000 – 3.300 € (80.000 - 90.000 Kč). 
Môžete pracovať aj kratšiu dobu. Výplata v hotovosti, zálohy každý 
týždeň. Prac. zmena 10 hod, pracuje sa na úkol! Ubytovanie           
a bezpečné cestovanie zo Žiliny až na ubytovňu zdarma. 
Strava za symbolický príspevok. Práca nie je ťažká, ale hľadáme 
prednostne ľudí, zvyknutých na fyzickú prácu. Práca vhodná pre ženy, 
mužov aj páry. Nástupy od 15.04.2021 alebo dohodou. U nás 
vek nerozhoduje! Istota aj celoročnej práce, dôchodku aj na HPP. 
Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.

...S nami CHYTRO PREĽSTÍTE A PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. Už nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne 
zaistili príjem pre vašu rodinu! Máme dokonalý systém izolovaných a bezpečných stredísk, ktoré úplne 

zamedzujú riziku nákazy. Dôkazom je, že sme doteraz nemali ani jeden pozitívny prípad covidu!
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• zrovnávanie pozemkov
• navážanie kameniva
• presun materiálov
• doprava: štrky, piesky, kameň

0905 621 441
ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA

- profizatepľovanie budov a domov
   (certifikát tsus)
- rekonštrukcie budov RD a bytov
- zámkové dlažby a výstavba
  betónových plotov
- sadrokartónové konštrukcie a maľovky

obhliadky: 0903 233 423 / všetky
informácie nájdete aj na www.m-unit.sk
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1POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644

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

- a iného materiálu
do 2,2 tony

Multicar
trojstranný

0903 793 488
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Mesto Trnava pripravilo koncept 
regulácie statickej dopravy, ktorý 
má priniesť zlepšenie dopravnej 
situácie v problematických loka-
litách mesta. Poplatky za parko-
vanie však stúpnu. K spoplatne-
ným parkovacím zónam A, B a C 
sa pridá aj prvá rezidentská zóna. 
Nachádzať sa bude na sídlisku 
Ľudmily Podjavorinskej a zadarmo 
tam už nezaparkujete.

Opatrenia smerujúce k zlepšeniu do-
pravnej situácie v meste pripravovala 
samospráva už dlhšiu dobu. V rámci 
regulácie parkovania budú uprednost-
není Trnavčania s trvalým pobytom 
v meste pred ostatnými obyvateľmi a 
návštevníkmi mesta. Bude tomu tak 
napríklad v prípade parkovacích kariet. 
Cez SMS správy, aplikáciu či v parkova-
cích automatoch zaplatí vodič rovnakú 
čiastku bez ohľadu na to, či je Trnavčan 
alebo nie.

Parkovné pôjde nahor
Samospráva chystá výrazné zvýšenie 

poplatku za parkovanie v centre mesta. 
Nové všeobecne záväzné nariadenie o 
dočasnom parkovaní ale umožní platiť 
nielen za celé hodiny, ale aj za kratšie 
časové úseky v trvaní už od 15 minút. 
Vodiči tak napríklad pri platbe platob-
nou kartou zaplatia za parkovací lístok 
zakúpený v parkovacom automate 0,70 
eura za prvých začatých 30 minút a po-
tom 0,35 eura za každých ďalších zača-
tých 15 minút parkovania vozidla. V prí-
pade platby prostredníctvom sms vás 
parkovanie v centre vyjde na 1,60 eura 
za každú začatú hodinu parkovania. 
Počas víkendov a sviatkov by malo byť 
parkovanie v centre mesta bezplatné.

Parkovacie karty 
zvýhodnia Trnavčanov

Pokiaľ bude mať vodič záujem o par-
kovaciu kartu, je trvalý pobyt v Trnave 
rozhodujúcim kritériom pri tom, koľko 
za ňu zaplatí. Obyvatelia Trnavy s tr-
valým pobytom, teda rezidenti mesta, 
budú mať parkovacie karty k dispozícii 
za nižšie ceny než ostatní. Najvýhod-
nejšie podmienky budú mať tí, ktorí 
majú v spoplatnenej zóne trvalý alebo 
prechodný pobyt, pri ktorom je pod-
mienkou trvalý pobyt na inom mieste 
v Trnave. „Tieto financie sú najvýznam-
nejším zdrojom príjmov samosprávy, 
vďaka ktorým môže mesto ďalej rásť a 
skvalitňovať verejné priestory a služby. 
Za ľudí, ktorí v Trnave žijú bez trvalého 
pobytu, dostávajú financie obce, kde sú 
prihlásení, a tam aj smerujú ich miestne 
dane. V našej parkovacej politike preto 
chceme ako benefit uprednostniť Trnav-
čanov s trvalým pobytom. Zavedenie 
regulácie parkovania a zvýhodnenie 
rezidentov vnímame aj ako motivačný 

prvok na prihlásenie trvalého pobytu 
do Trnavy,” vysvetľuje primátor Trnavy 
Peter Bročka.

Rezidentská zóna 
na Podjavorinskej

Okrem úprav podmienok parkovania 
v centre prichádza Mesto Trnava s kon-
ceptom prvej rezidentskej zóny so spo-
platneným parkovaním, ktorou bude 

sídlisko Ľudmily Podjavorinskej. Parko-
vať tu už nebude možné zadarmo. Oby-
vatelia s trvalým pobytom v tejto zóne, 
teda rezidenti si budú môcť kúpiť par-
kovaciu kartu za jedno euro na rok pre 
prvé auto a za 99 eur na rok pre druhé 
auto. „Obyvateľom zón s regulovaným 
parkovaním pomôže nová úprava s do-
pravnými problémami, ktorým každo-
denne čelia. Konkrétne na Podjavorin-
skej, ktorá bude označená ako Zóna R1, 
bývajú ulice počas celého dňa obsade-
né vozidlami zamestnancov okolitých 
prevádzok a návštevníkov mesta. Ta-

mojší obyvatelia nemajú kde zaparko-
vať, po návrate z práce bezradne krúžia 
autami po sídlisku. Míňa sa čas, benzín 
aj trpezlivosť, zahusťuje sa doprava a 
produkujú sa emisie,“ popisuje situáciu 
Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta 
a vedúca úseku komunikácie a marke-
tingu. Mesto v tejto lokalite vlani vyzna-
čilo legálne parkovacie miesta a pridalo 
aj nové. „Matematika však nepustí, čiže 
bez regulácie, je áut stále viac než miest 
pre ne. V čase výstavby sídlisk sa rátalo 
s jedným automobilom na dve rodiny, 
dnes má nezriedka jedna domácnosť 
dve aj viac vozidiel. Stavať nové parko-
viská sa však nedá donekonečna, mu-
seli by sme búrať budovy alebo zastavať 
zeleň. Výstavba podzemných parkovísk 
je zas extrémne finančne náročná a nie 
všade je vôbec možná,“ objasňuje ho-
vorkyňa.

Zaplatíte aj cez mobilnú aplikáciu
K súčasným spôsobom úhrady par-

kovného, ktorými sú SMS správy, par-
kovacie karty a automaty, ktoré chce 
samospráva vymeniť za modernejšie s 
rozšírenými funkciami, by mal pribud-
núť nový spôsob platby – mobilná apli-
kácia, cez ktorú bude možné požiadať 
aj o vydanie parkovacej karty. Tie už po 
novom nebudú papierové, ale virtuálne.

Návrh všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN) o dočasnom parkovaní moto-
rových vozidiel na území mesta Trnava, 
ktorý zahŕňa pripravovanú reguláciu 
statickej dopravy, bude predmetom 
aprílového rokovania mestského za-
stupiteľstva. Návrh je zverejnený od 
utorka 6. apríla na webstránke mesta. V 
prípade, že mestské zastupiteľstvo ná-
vrh VZN na svojom zasadnutí v utorok 
27. apríla 2021 schváli, začne regulácia 
statickej dopravy platiť po nadobudnutí 
účinnosti VZN od 1. augusta 2021.

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Župa spustila 
čakáreň pre ľudí 
s chronickými 
chorobami 
Trnavský samosprávny kraj spus-
til cakarenTT.SK. Ide o systém 
prihlasovania sa na očkovanie 
proti ochoreniu Covid-19 pre oby-
vateľov kraja vo veku od 18 rokov 
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím alebo trpiacich na chronic-
ké ochorenia. Prvých z nich už v 
uplynulých dňoch zaočkovali.

Na očkovanie sa cez župný for-
mulár sa môžu jednoducho a rýchlo 
prihlásiť ľudia s ťažkým zdravotným 
postihnutím a osoby so závažnou 
alebo stredne závažnou chorobou vý-
znamne zvyšujúcou riziko závažného 
priebehu ochorenia Covid-19, ktoré ne-
spĺňajú kritérium veku na prihlásenie 
sa do centrálnej „čakárne“. Príležitosť 
prihlásiť sa majú aj vybrané skupiny 
zamestnancov s vekom najmenej 50 
rokov. Záujemcovia budú pozvaní na 
očkovanie vakcínou od spoločnosti 
AstraZeneca do jedného z troch žup-

ných veľkokapacitných očkovacích 
centier. „Teším sa, že sa nám podarilo 
spustiť vlastný prihlasovací systém pre 
obyvateľov so zdravotným postihnu-
tím alebo diagnózou zvyšujúcou riziko 
ťažkého priebehu ochorenia Covid-19. 
Veľkou výhodou je, že ak sa do očko-
vacieho centra nedostavia osoby, ktoré 
boli zaregistrované cez centrálny ob-
jednávací systém alebo sa na očkova-
nie v daný deň prihlásilo menej ľudí, 
ako je dostupný počet vakcín, vieme 

reagovať a pozvať na očkovanie záu-
jemcov z rizikových skupín,“ uviedol 
trnavský župan Jozef Viskupič a dopl-
nil, že počas Veľkej noci zaočkovali pr-
vých 350 obyvateľov Trnavského kraja, 
ktorí sa ako náhradníci prihlásili práve 
cez cakarenTT.SK.                                   ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Za parkovanie si motoristi v Trnave priplatia

Parkovanie v Trnave čakajú 
zmeny

SPraVODaJStVO Najčítanejšie regionálne noviny
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Na očkovanie sa cez župný formulár 
sa môžu  prihlásiť ľudia s ťažkým zdra-
votným postihnutím alebo trpiaci na 
chronické ochorenia.    zdroj foto TTSK

Na Podjavorinskej vznikne rezidentská zóna.                  autor foto renáta kopáčováNetreba sa registrovať dvakrát
Registrácia pre čakateľov je 

určená iba pre osoby, ktoré nie sú 
registrované na stránke vakcinacia.

nczisk.sk. V prípade registrácie 
na stránke cakarenTT.SK už nie je 
potrebné sa registrovať na stránke 

vakcinacia.nczisk.sk.

Pripomienky môžete podať 
do 15. apríla 

Návrh nového VZN o dočasnom 
parkovaní je možné pripomienkovať 
v písomnej forme alebo elektronicky 

na adresu infoservis@trnava.sk, 
alebo ústne do zápisnice na MsÚ. 

Pripomienkou možno v určenej lehote 
navrhnúť nový text alebo odporučiť 

úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvod-
ného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí spracovateľ naria-

denia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 
nie sú zdôvodnené. Na pripomienky 
uplatnené po desaťdňovej lehote sa 

nemusí prihliadať.
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Mesto Trnava pripravilo koncept 
regulácie statickej dopravy, ktorý 
má priniesť zlepšenie dopravnej 
situácie v problematických loka-
litách mesta. Poplatky za parko-
vanie však stúpnu. K spoplatne-
ným parkovacím zónam A, B a C 
sa pridá aj prvá rezidentská zóna. 
Nachádzať sa bude na sídlisku 
Ľudmily Podjavorinskej a zadarmo 
tam už nezaparkujete.

Opatrenia smerujúce k zlepšeniu do-
pravnej situácie v meste pripravovala 
samospráva už dlhšiu dobu. V rámci 
regulácie parkovania budú uprednost-
není Trnavčania s trvalým pobytom 
v meste pred ostatnými obyvateľmi a 
návštevníkmi mesta. Bude tomu tak 
napríklad v prípade parkovacích kariet. 
Cez SMS správy, aplikáciu či v parkova-
cích automatoch zaplatí vodič rovnakú 
čiastku bez ohľadu na to, či je Trnavčan 
alebo nie.

Parkovné pôjde nahor
Samospráva chystá výrazné zvýšenie 

poplatku za parkovanie v centre mesta. 
Nové všeobecne záväzné nariadenie o 
dočasnom parkovaní ale umožní platiť 
nielen za celé hodiny, ale aj za kratšie 
časové úseky v trvaní už od 15 minút. 
Vodiči tak napríklad pri platbe platob-
nou kartou zaplatia za parkovací lístok 
zakúpený v parkovacom automate 0,70 
eura za prvých začatých 30 minút a po-
tom 0,35 eura za každých ďalších zača-
tých 15 minút parkovania vozidla. V prí-
pade platby prostredníctvom sms vás 
parkovanie v centre vyjde na 1,60 eura 
za každú začatú hodinu parkovania. 
Počas víkendov a sviatkov by malo byť 
parkovanie v centre mesta bezplatné.

Parkovacie karty 
zvýhodnia Trnavčanov

Pokiaľ bude mať vodič záujem o par-
kovaciu kartu, je trvalý pobyt v Trnave 
rozhodujúcim kritériom pri tom, koľko 
za ňu zaplatí. Obyvatelia Trnavy s tr-
valým pobytom, teda rezidenti mesta, 
budú mať parkovacie karty k dispozícii 
za nižšie ceny než ostatní. Najvýhod-
nejšie podmienky budú mať tí, ktorí 
majú v spoplatnenej zóne trvalý alebo 
prechodný pobyt, pri ktorom je pod-
mienkou trvalý pobyt na inom mieste 
v Trnave. „Tieto financie sú najvýznam-
nejším zdrojom príjmov samosprávy, 
vďaka ktorým môže mesto ďalej rásť a 
skvalitňovať verejné priestory a služby. 
Za ľudí, ktorí v Trnave žijú bez trvalého 
pobytu, dostávajú financie obce, kde sú 
prihlásení, a tam aj smerujú ich miestne 
dane. V našej parkovacej politike preto 
chceme ako benefit uprednostniť Trnav-
čanov s trvalým pobytom. Zavedenie 
regulácie parkovania a zvýhodnenie 
rezidentov vnímame aj ako motivačný 

prvok na prihlásenie trvalého pobytu 
do Trnavy,” vysvetľuje primátor Trnavy 
Peter Bročka.

Rezidentská zóna 
na Podjavorinskej

Okrem úprav podmienok parkovania 
v centre prichádza Mesto Trnava s kon-
ceptom prvej rezidentskej zóny so spo-
platneným parkovaním, ktorou bude 

sídlisko Ľudmily Podjavorinskej. Parko-
vať tu už nebude možné zadarmo. Oby-
vatelia s trvalým pobytom v tejto zóne, 
teda rezidenti si budú môcť kúpiť par-
kovaciu kartu za jedno euro na rok pre 
prvé auto a za 99 eur na rok pre druhé 
auto. „Obyvateľom zón s regulovaným 
parkovaním pomôže nová úprava s do-
pravnými problémami, ktorým každo-
denne čelia. Konkrétne na Podjavorin-
skej, ktorá bude označená ako Zóna R1, 
bývajú ulice počas celého dňa obsade-
né vozidlami zamestnancov okolitých 
prevádzok a návštevníkov mesta. Ta-

mojší obyvatelia nemajú kde zaparko-
vať, po návrate z práce bezradne krúžia 
autami po sídlisku. Míňa sa čas, benzín 
aj trpezlivosť, zahusťuje sa doprava a 
produkujú sa emisie,“ popisuje situáciu 
Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta 
a vedúca úseku komunikácie a marke-
tingu. Mesto v tejto lokalite vlani vyzna-
čilo legálne parkovacie miesta a pridalo 
aj nové. „Matematika však nepustí, čiže 
bez regulácie, je áut stále viac než miest 
pre ne. V čase výstavby sídlisk sa rátalo 
s jedným automobilom na dve rodiny, 
dnes má nezriedka jedna domácnosť 
dve aj viac vozidiel. Stavať nové parko-
viská sa však nedá donekonečna, mu-
seli by sme búrať budovy alebo zastavať 
zeleň. Výstavba podzemných parkovísk 
je zas extrémne finančne náročná a nie 
všade je vôbec možná,“ objasňuje ho-
vorkyňa.

Zaplatíte aj cez mobilnú aplikáciu
K súčasným spôsobom úhrady par-

kovného, ktorými sú SMS správy, par-
kovacie karty a automaty, ktoré chce 
samospráva vymeniť za modernejšie s 
rozšírenými funkciami, by mal pribud-
núť nový spôsob platby – mobilná apli-
kácia, cez ktorú bude možné požiadať 
aj o vydanie parkovacej karty. Tie už po 
novom nebudú papierové, ale virtuálne.

Návrh všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN) o dočasnom parkovaní moto-
rových vozidiel na území mesta Trnava, 
ktorý zahŕňa pripravovanú reguláciu 
statickej dopravy, bude predmetom 
aprílového rokovania mestského za-
stupiteľstva. Návrh je zverejnený od 
utorka 6. apríla na webstránke mesta. V 
prípade, že mestské zastupiteľstvo ná-
vrh VZN na svojom zasadnutí v utorok 
27. apríla 2021 schváli, začne regulácia 
statickej dopravy platiť po nadobudnutí 
účinnosti VZN od 1. augusta 2021.

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Župa spustila 
čakáreň pre ľudí 
s chronickými 
chorobami 
Trnavský samosprávny kraj spus-
til cakarenTT.SK. Ide o systém 
prihlasovania sa na očkovanie 
proti ochoreniu Covid-19 pre oby-
vateľov kraja vo veku od 18 rokov 
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím alebo trpiacich na chronic-
ké ochorenia. Prvých z nich už v 
uplynulých dňoch zaočkovali.

Na očkovanie sa cez župný for-
mulár sa môžu jednoducho a rýchlo 
prihlásiť ľudia s ťažkým zdravotným 
postihnutím a osoby so závažnou 
alebo stredne závažnou chorobou vý-
znamne zvyšujúcou riziko závažného 
priebehu ochorenia Covid-19, ktoré ne-
spĺňajú kritérium veku na prihlásenie 
sa do centrálnej „čakárne“. Príležitosť 
prihlásiť sa majú aj vybrané skupiny 
zamestnancov s vekom najmenej 50 
rokov. Záujemcovia budú pozvaní na 
očkovanie vakcínou od spoločnosti 
AstraZeneca do jedného z troch žup-

ných veľkokapacitných očkovacích 
centier. „Teším sa, že sa nám podarilo 
spustiť vlastný prihlasovací systém pre 
obyvateľov so zdravotným postihnu-
tím alebo diagnózou zvyšujúcou riziko 
ťažkého priebehu ochorenia Covid-19. 
Veľkou výhodou je, že ak sa do očko-
vacieho centra nedostavia osoby, ktoré 
boli zaregistrované cez centrálny ob-
jednávací systém alebo sa na očkova-
nie v daný deň prihlásilo menej ľudí, 
ako je dostupný počet vakcín, vieme 

reagovať a pozvať na očkovanie záu-
jemcov z rizikových skupín,“ uviedol 
trnavský župan Jozef Viskupič a dopl-
nil, že počas Veľkej noci zaočkovali pr-
vých 350 obyvateľov Trnavského kraja, 
ktorí sa ako náhradníci prihlásili práve 
cez cakarenTT.SK.                                   ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Za parkovanie si motoristi v Trnave priplatia

Parkovanie v Trnave čakajú 
zmeny

Na očkovanie sa cez župný formulár 
sa môžu  prihlásiť ľudia s ťažkým zdra-
votným postihnutím alebo trpiaci na 
chronické ochorenia.    zdroj foto TTSK

Na Podjavorinskej vznikne rezidentská zóna.                  autor foto renáta kopáčováNetreba sa registrovať dvakrát
Registrácia pre čakateľov je 

určená iba pre osoby, ktoré nie sú 
registrované na stránke vakcinacia.

nczisk.sk. V prípade registrácie 
na stránke cakarenTT.SK už nie je 
potrebné sa registrovať na stránke 

vakcinacia.nczisk.sk.

Pripomienky môžete podať 
do 15. apríla 

Návrh nového VZN o dočasnom 
parkovaní je možné pripomienkovať 
v písomnej forme alebo elektronicky 

na adresu infoservis@trnava.sk, 
alebo ústne do zápisnice na MsÚ. 

Pripomienkou možno v určenej lehote 
navrhnúť nový text alebo odporučiť 

úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvod-
ného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí spracovateľ naria-

denia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 
nie sú zdôvodnené. Na pripomienky 
uplatnené po desaťdňovej lehote sa 

nemusí prihliadať.
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:
• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky ROZVOZ

Zabezpečíme
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Lev Nikolajevič Tolstoj    
Jar je čas plánov a projektov.

C i t á t y
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Umývanie a náter fasád

 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  apríl  2021

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 1490 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €
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Centrum Koburgovo, n. o. realizovalo 
v školskom roku 2020/2021 projekt “Vy-
rovnanie šancí na vzdelanie”, ktorý pod-
porila Nadácia detí Slovenska z  fondu 
Hodina deťom 2020. Týmto projektom 
sme nadviazali na činnosť organizácie, 
ktorá už od roku 2013 realizuje preven-
tívne programy a  voľnočasové aktivi-
ty zamerané na sociálne začleňovanie 
detí ohrozených sociálnym vylúčením.  
V doterajšej činnosti sme sa zame-
riavali nielen na rozvoj tvorivosti  
a kompetencií detí, ale aj na pomoc pri 
vstupe do formálnych vzdelávacích zaria-
dení. Snažili sme sa vytvoriť podmienky  
na rozvoj detí a podporu talentov v ich 
prirodzenom prostredí. Upriamili sme 
pozornosť aj na potrebu odstraňovania 
spoločenských, kultúrnych a komuni-
kačných bariér medzi deťmi z rôznych 
sociálnych prostredí formou organizova-
nia komunitných aktivít pre širokú verej-
nosť. V roku 2020 s nástupom pandémie 

a  zavedením dištančného vzdelávania  
sa cieľová skupina detí a rodičov dosta-
la do priepasti, nakoľko nemali vhodné 
podmienky, ktoré by umožňovali domá-
ce vzdelávanie. U detí sa ukázal výrazný 
pokles vo vedomostnej úrovni. Preto 
bolo našim hlavným cieľom zvýšiť pri-
pravenosť detí na vzdelávací proces ale aj 
podporiť ich zdravý osobnostný rozvoj. 
Cieľom projektu bolo vytvoriť primera-
né edukačné prostredie v Centre Kobur-
govo, n.o. pre deti z marginalizovanej 
rómskej komunity, aby sme zvýšili ich 
šance na lepšie vzdelanie. Zabezpečili 
sme systematickú činnosť pod vedením 
špeciálneho pedagóga a psychológa, kto-
rý realizoval diagnostiku a aktivity pre 
deti vo forme doučovania a realizácie 
nízkoprahových aktivít. Snažili sme sa 
odstraňovať bariéry a problémy vo vý-
chove a vzdelávaní spôsobené krízovou 
situáciou výberom vhodných foriem, 
metód a pomôcok. V priebehu celé-

ho projektu sme pracovali s deťmi 
všetkých vekových kategórií do 15 
rokov-predškolákov sme pripra-
vovali na vstup do školy, školákom 
sme pomáhali dobehnúť základné 
vzdelanie, pričom sme vychádzali  
z požiadaviek školy a spolupracovali 
s učiteľmi. Rodičov sme tiež zapoji-
li do projektu. Zabezpečili sme im 
hygienické a  ochranné pomôcky 
a poskytovali sociálne poraden-
stvo na zlepšenie krízovej situácie  
v rodine. Cez letné prázdniny sme 
zorganizovali motivačný pobyt, kde 
sme vytvorili deťom hravou formou 
vzdelávaciu školu.

Centrum Koburgovo, n. o.

Vyrovnanie šancí na vzdelanie

Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové 
pôstne obdobie, ktoré sa pre mno-
hých nieslo v  znamení pôstnych 
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli 
využiť tento čas na modlitbu, pomoc 
núdznym, iní obmedzili aktivitu na 
sociálnych sieťach, uskromnili sa 
v jedle, či v nákupoch.

Je však možnosť práce na sebe a 
duchovného rastu obmedzená len na 
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich 
dá pokračovať, aj keď dni zovšednejú 
a ovládne nás rutina a stereotyp?

Pápežská nadácia ACN – Pomoc tr-
piacej Cirkvi vytvorila krátku online prí-
ručku, ktorá ponúka 5 „tradične netra-
dičných“ tipov na oživenie a posilnenie 
duchovného života. Je určená pre všet-
kých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti 
dobre padlo povzbudenie, či nový uhol 
pohľadu.

V úvode príručky sa píše: Každý sa 
občas pristihneme pri tom, že nášmu 
duchovnému životu chýba vášeň, odda-
nosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspek-
ty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním 
opätovne pozýva. Momenty sklamania 
však určite neznamenajú, že by tvoja 
snaha nemala zmysel – práve naopak, je 
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto 
situácie nikdy nie je negativizmus, se-
baľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec 
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy 
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so 
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“

Nejde teda o žiadne „zázračné“ ná-
vody či instantné riešenia. Materiál však 
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií 
pre každodenný, bežný život. Dozvieme 
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odo-
vzdávať svoj deň Bohu, alebo akými 
netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť 
jednotlivé sviatky liturgického roka.

Príručka tiež vyvedie z omylu všet-
kých, ktorí si myslia, že duchovný život 
prebieha len za múrmi kostola, či vo 
chvíľach tichej modlitby. Ale  čo je naj-
dôležitejšie, pozve nás objavovať ten 
najväčší dar duchovného života – dar 
s veľkým D.

Online materiál o duchovnom živote 
si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 zá-
ujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpiro-
vali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na 
webovej stránke www.acnslovensko.sk.

Ako oživiť svoj duchovný život: 
5 tradične netradičných tipov

» Zdroj: ACN Slovensko
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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    42.810 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
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�

4
1
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Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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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 
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Križovany nad Dudváhom, Lošo-
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nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk
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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    42.810 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
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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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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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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.

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

48 € 29,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
OMIETKY,POTERY

RESPIRATOR
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8
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w.markbal.sk
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od obalových materiálov a papiera
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0,48€
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