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0944 007 968

TRÁVNIKOV
úprava terénu

0
8
-0
 T
T
16

SADENIE

KOSÍME

VŠETKO
KOSÍME

VŠETKO

3
9

-1
2

0
0

0
0

3
 T

T
0

1

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, kameňa
� Búracie práce
   s odvozom odpadu

800 € / 2 TÝŽDNE
ZAPICHOVANIE NA CHMEĽNICI

Obľúbená brigáda v  ČR. • Priemerný zárobok cca 800 €/2 týždne.                 
• Môžete pracovať aj dlhšie, ak chcete (a zarobiť ešte viac). • Výplata             
v hotovosti, zálohy každý týždeň. • Prac. zmena 10 hod, pracuje      
sa na úkol! • Ubytovanie a  cestovné zdarma. • Celodenná strava      
za symbolický príspevok. • Nástupy ihneď alebo dohodou.                              
• U nás vek nerozhoduje! • S nami sa covidu vyhnete na 100%. 
• Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). 
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- tradičné zárobky u tradičných partnerov.
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800 € / 2 TÝŽDNE
ZAVÁDZANIE CHMEĽA

Obľúbená brigáda v  ČR. • Priemerný zárobok cca 800 €/2 týždne.                  
• Môžete pracovať aj dlhšie, ak chcete (a zarobiť ešte viac). • Výplata              
v hotovosti, zálohy každý týždeň. • Prac. zmena 10 hod, pracuje     
sa na úkol! • Ubytovanie a  cestovné zdarma. • Celodenná strava     
za symbolický príspevok. • Nástupy od 6. 5. • U nás vek nerozhoduje!     
• S nami sa covidu vyhnete na 100%. 
• Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). 

- tradičné zárobky u tradičných partnerov.
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!

ZNOVUOTVORENIE

PONDELOK - 19.4.2021ZNOVUOTVORENIE

PONDELOK - 19.4.2021
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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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: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)

Duchovná znechutenosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zostal som vcelku prekvapený, keď 
som sa dočítal, že duchovná zne-
chutenosť je posledným z hriechov 
v našom práve sa končiacom seriá-
li cností a hriechov.

Duchovná znechutenosť, zleni-
velosť, apatia z dostatku, lenivosť, 
nevšímavosť. Takmer až duchovná 
prázdnota. Uspokojovanie svojich 
vlastných fyzických potrieb bez akej-
koľvek hodnotovej nadstavby. Zvlášt-
ne, ako sa tie hriechy z pôdy viery 
dajú čítať v každodennom živote, aj a 
najmä v tom materiálnom. Žiaľ, nie-
len.

Duchovná znechutenosť pustiť sa 
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo 
prínosom pre všetkých, nielen pre 
mňa samotného. Hlavne aj pre iných, 
pre okolie známe i neznáme, pre ľud-
ské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď 
sa z lenivosti stáva ľahostajnosť, člo-
vek prestáva byť človekom.

Mať svoj pokoj, mať svoje pohod-
lie, mať svoje ticho, mať naplnené 
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ, 
častý obraz zo života mnohých súčas-
níkov. Vycediť si tú svoju fľašku do 
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.

Dožadovať sa vlastných práv mož-

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako 
dožadujeme a hlavne aj osobne anga-
žujeme v odstraňovaní nepráv iných.  
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme 
aktívne, nielen zo spoločenskej nut-
nosti či až uniformity všímaví, ohľa-
duplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v 
mene dobra iných, ako som ja.

Preto je lenivosť hriechom, alebo 
inak, ťažkým prehreškom. Preto je ne-
všímavosť neľudskosťou a preto je du-
chovná znechutenosť iba prázdnym 
alibistickým gestom.

„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaují-
mam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prí-
padne - „ja voliť nechodím“ a potom 
iba štyri roky nadávať.

Duchovná znechutenosť je deš-
trukcia. Opustený dom, v ktorom 
nikto neupratuje, neskrášľuje ho, ne-
zametá, pred ktorým nikto nekosí zá-
hradku a na ktorej nepestu-
je kvetiny pre potešenie 
okoloidúcich.

Otvorené oči i dušu 
želá všetkým čitateľom
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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!

KAMENÁRSTVO
KAM-LA s. r. o. vzorková predajňa

Kátlovce v budove pošty

AKCIA -30%AKCIA -30%
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DOVOZ ZDARMA

www.lackova.eu �  0905 445 668
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1POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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INZERCIA
0905 333 832

1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné 

» KÚPIM STARÝ PIONIER 

MUSTANG SIMSON BABETA 

AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 

0915215406 

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-

el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 

0908205521 

» KÚPIM BABETTU alebo 

KORADO. LEN ZÁNOVNÉ. Tel. 

0910904599 

3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

» Dám do prenájmu RD 

v Zavare pre 12 osôb, tel: 

0940359951

» Prenajmem 2i byt TT pri 

Maxe, 550e 0910685246 

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 

0902570685 

» Hľadám dom/ pozemok 

na predaj. Trnava a okolie. 

0944068093 

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám mladé holuby na 

polievku, grilovat aj na chov, 

lacno. 0948014213

» Predám napárenú samicu 

zajaca na chov. 0948014213

11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje 

0902708047

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

» Predám pre postihnutých 

ľudí, stoličku na potrebu 

plus zdarma plienkové no-

havičky veľ. L 0907 261 532

14 RÔZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 

0944724181

» 46 ročný ženatý hľadá 

kamarátku aj staršiu 

0907328041 

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 

OPRAVA
�automatické

práèky
�elektrospotrebièe
�plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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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.

0948 011 605
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Prijmeme na TPP
aj brigádnicky

ženu / dievča / muža
na pozíciu čašník do pohostinstva

v Bíňovciach na krátky / dlhý

týždeň, nástup možný ihneď,

mzda 650 eur / 15 dní v čistom

+ stravné lístky + tringelty.

Iba seriózny záujem.
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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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Bučany motorest 17. 5.
Vlčkovce                17. 5.
Hrnčiarovce n. Parnou 17. 5.  

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
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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

NAJŠŤÝLOVEJŠIE 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%

Po - Pia 9:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 13:00
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jaká si bolavá, spývá sa v jednej ludovej pesnyč-
ke. Asi to tak bude a ja som pri pochoduváný po nej 
našla týto bolesci. Hnet, jak vystúpite v Trnave z au-
tobusu, už ste na bycyglovém chodnýku, ach, jáj. 
Vécka na autobusovej štáciji na zeleném kríčku už 
roky nefungujú a na druhej sú neny žádné, au,au. 
Chodnýk samá jama, že sa idete na nem zabyt. To 
už je dávno-pradávno realita. Ket mosíme cestuvat 
autobusom, nech len nefúka a neprší, neny sa pri če-
káný kam skovat, brrr. V Kamenáči je k záhratkám 
cesta zarúbaná, je tam zákaz vjazdu, uf,uf,uf. 
Na cinteroch sú na try zámky zavreté záchody, 

no a  čo čúl, nyšt. Očkuváný dezorganyzácija, pret 
centráma stojí aj padesát ludzí a to hlava na hlave, 
pleco pri pleci, fúj, fúj. Chválabohu našla sa aj taká, 
dze sa nečakalo. Jak stracíš doklady, nezaščepá ta, 
any neotestujú. Jak nemáš test, nepuscá ta k žandá-
rom pre nové, any do roboty, Bože, Bože. Do za to 
móže? Bycyglové chodnýky odkrojily z cesty a zúžily 
chodnýky, na nékerých sa nevyhnú any dva kočáre, 
buch, buch. A parkuváný pri špitály a nemocenskej 
a k temu tá bezbarjérovost, to je teda prastatá bolest, 
ach, ach. 
Na pešej zóne každý druhý ob-

chot zavretý, už aby si každý na-
šól svojeho pána, potom bude 
v meste živo, tak, tak. Bolá ma 
aj tý meské bycygle a kolobež-
ky „otparkuvané“ dze-kade. 
Ludé sa o nych potkýnajú, bum-
-bác. Mosím uznat, že Trnava 
opeknela a ozelenela, aj ket má bo-
lesci na keré treba dochtora 
aby bola ešče krajšá. Hurá.

Trnava, Trnava,

» bapka Blašková

Hromadná doprava
Aj neskúsený vodič

v Trnave rád šoférovať skúsi,
keď na cestu mu nakreslia
jazdné pásy pre autobusy.

Pre udržanie rovnováhy
Keď otvorených prevádzok

už bude celá spústa, 
musíme niečo zatvoriť,

možno ľuďom ústa.
Počkajte chvíľu

Ak neveríte na koniec sveta,
nebudeme sa vám priečiť,

diaľkovo skončíme medicínu 
a budeme vás online liečiť. 

Vyhosťovanie
Ukážte prstom 

na toho, kto je vinný,
že sme prestali 

byť národ pohostinný.

Prvomájové 
vyznamenávanie

Chceli sme vyznamenať 
tých,

čo urobili dobrých skut-
kov veľa,

ale poslali nám návrh iba
na jedného ústavného 

činiteľa.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Coburgova 82/A � Trnava 917 02
www.cavojsky.sk � e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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OKNÁ�DVERE�PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
DOPRAVNÁ TRNAVA
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Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033-552 11 61, e-mail: spsd�@stonline.sk, www.spsd�.sk

ďalej ponúkame

Viac informácií na: www.spsd�.sk

Partnerská škola Fakul� elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzi�
Škola zapojená do programu

ponúkame v rámci celoživotného
vzdelávania a vzdelávania dospelých

• štúdium na získanie odbornej elektrotechnickej kvalifikácie (vrátane Vyhlášky 508/2009 Z.z.)
• štúdium na získanie kvalifikácie pre elektrotechnické profesie
   a pre elektrotechnické profesie v doprave a telekomunikáciách
• podmienky prijatia: maturitná skúška z gymnázia, alebo iného neelektrotechnického odboru
• prihlášky prijímame do 31. 5. 2021

Od 1.9.2021 1-ročné externé štúdium odborných predmetov večernou a dištančnou formou študijného
odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách ukončené maturitnou skúškou

• na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ponúkame akreditované kurzy podľa 
   Vyhlášky 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21, §22, §23 - elektrické zariadenia
   do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A, taktiež ponúkame AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU
• na základe udelenej akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkame akreditovaný
   vzdelávací program "Elektrotechnické minimum" na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov
   stredných škôl neelektrotechnických smerov
• na základe udelenej akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkame akreditovaný
   vzdelávací program Logistika v preprave tovarov
• pripravujeme na skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
   v kurze Dopravca v cestnej doprave
• ponúkame i kurz podvojného účtovníctva
• ponúkame jazykové kurzy v akreditovanej Jazykovej škole i pre verejnosť

Ak ste nenašli v ponuke kurz, ktorý potrebujete, vieme Vám podľa personálnych a materiálnych
možností školy po vzájomnej dohode pripraviť pre ucelené skupiny kurz podľa Vašich požiadaviek.
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

349 € 399 €

520 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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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 :

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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• 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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AIW - Práca pre opatrovateľky  seniorov v Rakúsku

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk

Máme zástupcov 

v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Kritériá 
pre spoluprácu:

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža
• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• vždy informujeme, ako cestovať cez hranice

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

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

4
1
-0

0
3
0

Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

09

w

V ponuke máme stále 
mládky Dominant v rôznych farbách. 

Po dohode možnosť dovozu. Predávame 
aj kŕmne zmesi od belgického 

výrobcu Versele Laga.

Dovezieme až do vášho kurníka!

Miesto výkonu práce: Trnava

Životopis posielajte na yzamer@yzamer.sk

Ponuka práce:

INŠTALATÉR/ZÁMOČNÍK
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� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

MURÁROVMURÁROV do Belgicka
Prijmeme spoľahlivých

Požiadavky: skúsenosť s el. ručným náradím, fyz. zdatnosť.

Nástup: máj/2021. Plat: 1 800 eur (podľa výkonu).

Práca na jednu zmenu.

Prijmeme SZČO na opravu
drevených paliet v Trnave.

0903 210 999 | info@paletakontakt.sk
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v pneuservise alebo online
w w w. m i ko n a . s k
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  r. v. 2018/2019

42,36 € 24,90 €

195/65 R 15 V

ROYAL PASSENGER
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*
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TRNAVSKO

Č. 17 / 30. APRÍL 2021 / 25. ROČNÍK

EXTRA

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
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AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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SKLADNÍKSKLADNÍK

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

Náplň práce:

• manipulácia s hotovými výrobkami, príjem hotových výrobkov
  z výroby a ich uskladnenie na presne určené skladové miesto,
• zaskladnenie a vyskladnenie výrobkov v rámci informačného systému,
• kontrola presného označenia tovaru na etiketách pred nakládkou,
• príprava nakládok na expedíciu výrobkov zákazníkovi,
  v prípade potreby rozbalenie štandardného balenia výrobkov
  a opätovné zabalenie presne objednaného počtu výrobkov,
• práca na 3 zmeny

Požiadavky:

• skúsenosť s prácou  VZV – Retrak PODMIENKOU
• skúsenosť s prácou so skenerom
• zodpovednosť a zmysel pre presnosť

Mzdové podmienky 855 €  - Mesačný bonus 24 % (cca 200 €)
 - Ročný bonus 9 %
 - Stravné 4,20 €

Miesto práce: bývalá TAZ Trnava

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS
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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

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
ZĽAVA

35%
0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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7OBKLADY-DLAŽBY
0940 359 951

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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Mesto Trnava plánuje komplexnú 
obnovu mestského parku pri Kal-
várii. Vzniknúť má priestor vhodný 
na relax, komorného miestami až 
pietneho charakteru. Svoje miesto 
tam bude mať aj prezentácia nále-
zov starších architektúr, či už ide o 
zaniknutý lazaret, alebo oplotenie 
cintorína. Pribudnúť by mala cyk-
lotrasa, stojany na bicykle, pitná 
fontánka, lavičky i prevádzka s ob-
čerstvením.

Kompozícia parku má byť jednodu-
chá. Mala by zachovať kultúrno-histo-
rického ducha miesta s tradičným vyu-
žitím Krížovej cesty na pobožnosti a tiež 
vhodne dopĺňať prezentácie národných 
kultúrnych pamiatok, ktoré sa na tomto 
území nachádzajú. Ide o kalváriu, býva-
lý cintorín a zaniknutý špitálik – laza-
ret. „Prezentáciu zaniknutého lazaretu 
je potrebné realizovať v plnom pôdorys-
nom rozsahu a v skutočnej šírke murív. 
V priestore parku je potrebné uvažovať 
s ponechaním jestvujúcich pomníkov 
a hrobov, rešpektovať ich polohu a po-
nechanie riešiť bez spevnených plôch 
len voľne v trávnikoch,“ uvádza sa v 
podkladoch k verejnému obstarávaniu. 
K príjemnej atmosfére parku by mohlo 
prispieť aj nasvietenie sôch kalvárie, 
jednotlivých zastavení, lazaretu, ako aj 
niektorých stromov.

Nové chodníky aj cyklotrasa
Súčasťou rekonštrukcie parku pri 

Kalvárii bude aj obnova a vybudova-
nie chodníkov. Hlavný vstup do areálu 
bude naďalej zo strany Trstínskej ulice 
cez súčasný tehlový most. Ako súčasť 
pôvodného vstupu do cintorína pri so-

che Sv. Vendelína plánuje samospráva 
vytvoriť aspoň náznak pôvodnej brány 
oplotenia cintorína, napríklad vo for-
me nosných pilierov, náznaku pilierov 
alebo fragmentov živého plota. V seve-
rovýchodnej časti areálu by mali ako 
súčasť cyklotrasy pribudnúť chránené 
cyklostojiská pod prístreškom. „Ako 
súčasť cyklostojísk je požiadavka na vy-
tvorenie malej prevádzky občerstvenia, 
napríklad formou dočasnej stavby, pre-
dajného stánku alebo drobnej dočasnej 
stavby slúžiacej pre cyklistov a návštev-
níkov parku. Ako súčasť tejto stavby je 
potrebné navrhnúť aj prístrešok, kde 
môže nájsť uplatnenie plocha pre let-

né exteriérové sedenie a cyklostojany, 
je potrebné vytvoriť taktiež toalety pre 
návštevníkov,“ píše sa v podkladoch.

Pribudnú lavičky aj pitná fontána
V parku mesto plánuje doplniť aj ve-

rejné osvetlenie, odpadkové koše, sto-
jany pre bicykle či lavičky. V priestore 
občerstvovacieho zariadenia by svoje 
miesto mala nájsť aj pitná fontána s vý-
dajom vody aj do PET fliaš a s miskou 
v spodnej časti pre zvieratá – psov. V 
rámci riešeného územia by mal byť in-
štalovaný aj kamerový systém, a chýbať 
by nemalo ani WIFI pokrytie.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Začína sa 
asistované 
sčítanie 
obyvateľov 
Po elektronickom, takzvanom 
samosčítaní obyvateľov, prichá-
dza na rad asistované sčítanie. 
Prebiehať bude na celom území 
Slovenska od pondelka 3. mája 
až do 13. júna 2021. Určené je pre 
všetkých, ktorí sa v uplynulých 
týždňoch sčítania obyvateľov ne-
mohli sčítať sami.

Služby asistovaného sčítania za-
bezpečí každá obec a mesto  po dobu 
6 týždňov. Do sčítania obyvateľov má 
zo zákona povinnosť zapojiť sa každý, 
kto má v Slovenskej republike trvalý, 
prechodný alebo tolerovaný pobyt. 
Asistenti na kontaktných miestach, 
ktoré zriadia obce a mestá ako aj mo-
bilní asistenti budú pomáhať osobám, 
ktoré sa nemohli sčítať samosčítaním z 
dôvodu, že nemali prístup na internet, 
nemajú počítač, tablet alebo sa neve-
deli elektronicky sčítať.

Obyvatelia, ktorí budú mať záujem 
o asistované sčítanie priamo v ich 
domácnosti, budú môcť požiadať Šta-
tistický úrad SR o pomoc mobilného 
asistenta a to od pondelka 3. mája na 
telefónnom čísle: 02 20 92 49 19

V Trnave chystajú 
šesť kontaktných miest

„V Trnave budeme mať šesť stacio-
nárnych miest pre verejnosť, dve ďalšie 
sa otvoria v zariadeniach pre seniorov 
výlučne pre ich klientov,“ hovorí Mar-
tina Stanová, vedúca odboru organi-
začného a vnútornej správy Mestského 
úradu v Trnave.

Zoznam stacionárnych miest, na kto-
rých vám v Trnave so sčítaním pomôžu 
asistenti:

Základná škola Maxima Gorkého 
21, Základná škola Kornela Mahra 11, 
Základná škola Námestie Slovenského 
učeného tovarišstva, Základná škola 
Spartakovská 5, Denné centrum Mod-
ranka - Dedinská 9, Mestský úrad v 
Trnave - Trhová 3.            

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Mesto Trnava chce vytvoriť priestor vhodný na relax

Park pri Kalvárii čaká obnova

2

Park pri Kalvárii by mal byť po obnove miestom pokoja a oddychu.

Otváracia doba 
stacionárnych miest

 v Trnave:

Pondelok: 14.00 – 18.00 h
Utorok: 8.00 – 12.00 h
Streda: 14.00 – 18.00 h
Štvrtok: 8.00 – 12.00 h
Piatok: 10.00 – 14.00 h

Fakultná nemocnica (FN) Trna-
va spúšťa do prevádzky vlastnú 
magnetickú rezonanciu. Pribudla 
na Rádiologickej klinike trnavskej 
nemocnice, čím sa toto pracovis-
ko rozširuje o ďalšiu diagnostickú 
metódu.

Magnetická rezonancia (MR) bola 
obstaraná v spolupráci s Ministerstvom 
zdravotníctva SR a ide o najmodernejší 
MR prístroj s najkomplexnejšou tech-
nickou výbavou na Slovensku. „Pod 
jednou strechou Rádiologickej kliniky 
FN Trnava sa nachádza najmodernejšia 
zobrazovacia technika ako CT, angio-
graf, mamograf, ultrazvuky a do tejto 
rodiny pribudla aj nová magnetická 
rezonancia, ktorá umožní komplexnú 
diagnostiku a liečbu našich pacientov,“ 
uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav 
Šrojta. Fakultná nemocnica Trnava zre-
konštruovala aj priestory čakárne a prí-
pravovne pre pacientov a popisovacích 

miestností, ktoré sú súčasťou nového 
MR pracoviska.

Prínos pre pacientov, 
lekárov a študentov

Nový MR prístroj zásadne rozšíri mož-
nosti diagnostiky pre rozsiahlu skupi-
nu pacientov vrátane onkologických, 
neurologických, kardiologických, uro-
logických pacientov, gynekologických 
pacientiek ale aj ďalších. Bude sa dať na 
ňom realizovať široká škála MR vyšetre-
ní, ako sú napríklad MR mozgu, chrb-
tice, muskuloskeletálneho systému, 
abdomenu, malej panvy, prostaty a iné. 
Vďaka najmodernejšej technickej kon-
figurácii prístroja so širokým spektrom 
cievok a softvérov bude možné u pacien-
tov realizovať tiež rôzne špecializované 
MR vyšetrenia. „Nový MR prístroj vo 
Fakultnej nemocnici Trnava je skvelou 
správou nielen pre všetkých pacientov 
so zabezpečením špičkovej diagnostiky 
ale aj pre lekárov a študentov, keďže po 

dlhých rokoch čakania nastáva podobne 
ako pri lekárňach návrat magnetických 
rezonancií do vlastníctva nemocníc, čo 
výrazným spôsobom zlepší možnosti 
komplexného vzdelávania ako aj rozvoj 
a motiváciu lekárov i študentov“, pove-
dal Andrej Klepanec, primár Rádiologic-
kej kliniky FN Trnava.                              ren

Trnavská nemocnica má vlastnú 
magnetickú rezonanciu

Nová magnetická rezonancia v trnav-
skej nemocnici je najmodernejší MR 
prístroj s najkomplexnejšou technic-
kou výbavou na Slovensku. 

zdroj foto FN Trnava
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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
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
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��

6
3
-7
9

6
3
-0
6

0
8

-0
0

0
6

 T
T

1
00902 047 516

ZEMNEPRACETRNAVA.SK

SLUŽBY
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Biblia Johanna Dietenbergera bola 
najčastejšie tlačenou bibliou v ne-
meckých katolíckych oblastiach 
mimo Bavorsko a Rakúsko. Na Slo-
vensku môžeme nájsť len jediný 
výtlačok tejto vzácnej publikácie, 
uchováva ho historická knižnica 
Západoslovenského múzea (ZsM) 
v Trnave.

Dietenbergerova biblia - Starý aj 
Nový testament v jednom zväzku - je 
nazvaná podľa svojho prekladateľa 
Johanna Dietenbergera. Jej vydanie z 
roku 1575 sa nachádza aj v historickej 
knižnici trnavského Západoslovenské-
ho múzea a obsahuje množstvo nád-
herných drevorezových ilustrácií na 
vysokej umeleckej úrovni. „Kniha bola 
značne poškodená, bola napadnutá 
plesňou, papier bol krehký a rozpadal 
sa. Preto sa múzeum rozhodlo vypraco-
vať projekt a vďaka grantu i vlastným 
finančným zdrojom bola kniha zachrá-
nená,“ popisuje osud publikácie Milan 
Ševčík, kurátor historickej knižnice 
ZsM. „Reštaurovanie prebehlo v Slo-
venskej národnej knižnici. Pri samot-
nom reštaurovaní bola rozobraná kniž-
ná väzba, zreštaurované jej jednotlivé 
súčasti a nakoniec došlo k jej rekon-

štrukcii na základe pôvodných techno-
lógií. Celý zásah bol vedený tak, aby sa 
čo najviac zachovala historická identita 
reštaurovaného dokumentu. Toto dielo 
patrí medzi vzácne tlače nachádzajúce 
sa iba v niekoľkých historických kniž-
niciach sveta a na Slovensku evidujeme 
jediný exemplár,“ objasňuje odborník a 
dodáva, že Dietenbergerova biblia bola 
na rozdiel od Lutherovej biblie vytlače-

ná v hornonemeckej jazykovej podobe. 
„Kniha vyšla v rokoch 1540, 1550, 1556, 
1561, 1564, 1571 a 1575 v Kolíne nad Rý-
nom a v roku 1618 v Mainzi. Ďalšie vy-
dania sa objavili vo Würzburgu, Frank-
furte nad Mohanom a Norimbergu, 
posledné vydanie vyšlo v roku 1776 v 
Augsburgu,“ uzatvára rozprávanie Mi-
lan Ševčík.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

V Trnave uchovávajú jediný slovenský exemplár 

Vzácnu bibliu z roku 1575 
zachránili

Publikácia obsahuje množstvo nádherných drevorezových ilustrácií na vysokej 
umeleckej úrovni.                                         zdroj foto historická knižnica Zsm v Trnave

Trnavské námestia sa môžu po-
chváliť skutočnými skvostmi - sú 
nimi stĺpy, odkazujúce na histó-
riu. Na území mesta nájdete nielen 
stĺp, ktorý je vďakou za prekona-
nie morovej epidémie, ale aj stĺp 
chrániaci mesto pred morom.

Pri potulkách historickou Trnavou 
upúta pozornosť morový stĺp, nachá-
dzajúci sa na Námestí sv. Mikuláša. 
Trojičné námestie je zasa miestom, kde 
nájdete Súsošie Najsvätejšej Trojice. No 
práve „Trojička“, ako stĺp ľudia zvyknú 
nazývať, nie je morovým stĺpom v pra-
vom slova zmysle. Ide o stĺp, ktorý má 
slúžiť ako ochrana pred morom. „Úze-
mie a obyvatelia Trnavy boli v minu-
losti zasiahnutí viacerými epidémiami. 
Stĺpy, ktoré zdobia naše námestia sú 
dôkazom toho, že Trnavčania vedia pre-
konať aj ťažké časy,“ hovorí Alexander 
Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ 
oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Trnava Tourism.

Morový stĺp 
na Námestí svätého Mikuláša

Morový stĺ na Námestí svätého Miku-
láša postavili v roku 1731 ako pamiatku 
konca jednej z veľkých morových epi-

démií, ktoré zvierali nielen Trnavu, ale 
celú Európu a je zasvätený sv. Jozefo-
vi, ktorý sa nachádza na jeho vrchole. 
Okrem neho sú na stĺpe vyobrazení sv. 
Rochus, sv. Rozália a sv. Sebastián. Svo-
je miesto na historickej pamiatke našiel 
aj Karol Boromejský a sv. Mikuláš spolu 
so sv. Katarínou Alexandrijskou, ktorá 
je patrónkou ošetrovateľov. Na stĺpe je 
dodnes aj laterna, teda pouličná lampa, 
ktorá v minulosti slúžila pre modlitbu 
ľuďom postihnutým morom.

Súsošie najsvätejšej trojice
Ďalší historický unikát s názvom Sú-

sošie najsvätejšej trojice, nachádzajúci 
sa na Trojičnom námestí, má chrániť 
pred prírodnými nešťastiami a nákaza-
mi. V bývalom Uhorsku existovali dva 
druhy barokových stĺpov. Jedným boli 
mariánske stĺpy, ktoré vyobrazovali 
Pannu Máriu. Druhým sú trojičné stĺpy, 
ktoré zobrazujú Svätú Trojicu. Trnav-
ské Súsošie Najsvätejšej Trojice je ich 
kombináciou. Základ tohto barokového 
diela pozostáva zo sôch sv. Floriána, 
sv. Agáty, sv. Antona Paduánskeho, sv. 
Františka Xaverského a sv. Rozálie. Na 
vrchole stĺpu je umiestnená svätá tro-
jica, ktorá korunuje Pannu Máriu. V 
spodnej časti stĺpu je v súčasnosti erb 

Trnavy a erb donátorov stĺpu. Súsošie 
má za sebou komplikovanú históriu. 
Z trnavského námestia zmizlo v roku 
1949, kedy ho odstránili predstavitelia 
komunistického režimu pod zámienkou 
jeho premiestnenia na iné miesto. Na 
námestie sa vrátilo až po 44 rokoch, v 
novembri 1993. Keďže po desiatkach ro-
kov sa už nepodarilo nájsť všetky diely 
súsošia, niektoré museli byť vyrobené 
nanovo podľa zachovaných fotografií. 
Vďaka tomu môžete na stĺpe v súčas-
nosti vidieť farebné odlišnosti. Béžové 
časti sú pôvodné, sivé boli vyrobené 
opätovne.                                                        ren

Morový stĺp i „Trojička“ odkazujú na históriu 
Trnava má na námestiach skvosty

4

ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Žihľava prečistí 
organizmus
Pŕhľava dvojdomá alebo ľudovo 
žihľava je liečivá bylinka, ktorá je 
pre množstvo zdraviu prospešných 
látok hojne využívaná aj v ľudovom 
liečiteľstve. Už naše staré mamy ju 
v podobe čajovej kúry využívali na 
detoxikáciu organizmu a zlepšenie 
stavu pokožky či ako výživu pre vla-
sy. Jej zber sa práve začína.

Žihľava je známa najmä pre jej schop-
nosť popŕhliť našu pokožku. Nie všetci 
možno vedia, že má veľa priaznivých 
účinkov na naše zdravie a krásu. Vhod-
ná je na vnútorné i vonkajšie použitie.

Liečivé účinky
Pŕhľava dvojdomá obsahuje mag-

nézium, vápnik, železo, fosfor, sodík, 
ale aj mnoho vitamínov. Pripisujú sa jej 
priaznivé účinky na obličky, žlčník či pe-
čeň. Rovnako však čistí krv, podporuje 
krvotvorbu a pomáha pri liečbe rôznych 
kožných ochorení. Čaj sa používa aj pri 
zápaloch močových ciest a osteoporóze.

Zber
Sezóna zberu pŕhľavy začína v aprí-

li a končí v septembri. Zbierajte mladé 
listy z rastlín, ktoré nekvitnú. Odporú-
čame však na tento účel použiť rukavice, 
pretože na povrchu listov sa vyskytujú 
drobné chĺpky, ktoré spôsobujú pŕhlenie 
s následným začerveňaním pokožky a 
tvorbou drobných pľuzgierikov. Na zber 
si vyberajte čisté miesta.

Náš tip:
Ak nazbierate viac pŕhľavy ako stačí-

te spotrebovať, jednoducho si ju môžete 

usušiť. Listy rozprestrite na podnos tak, 
aby sa neprekrývali a umiestnite na 
vzdušné tmavé miesto.

Pripravte si čaj: 1 čajovú lyžičku suše-
nej pŕhľavy zalejte 250 ml vriacej vody a 
lúhujte v prikrytej nádobe  10 až 15 mi-
nút. Čaj môžete piť vlažný dva až trikrát 
denne a pripravujte si ho vždy čerstvý.

Pripravte si výluh: Na posilnenie vla-
sov si pripravte výluh a to tak, že približ-
ne dve hrste čerstvo nazberanej žihľavy 
povarte v 500 ml vody. Vlažným výlu-
hom si potom oplachujte vlasy.

Pozor!
Čaj zo žihľavy pite maximálne tri týžd-

ne. Potom si doprajte niekoľko týždňov 
prestávku. Čaj nie je hodný pre deti do 15 
rokov, tehotné a dojčiace ženy.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ, 
zdroj foto pixabay

Morový stĺp na námestí sv. Mikuláša. 
zdroj foto Trnava Tourism, 

autor foto Alexandra Galambová
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Hľadá do tímu
AUTOMECHANIKA

Požiadavky: Výučný list v odbore automechanik
Prax výhodou
Vodičský preukaz sk. B

Miesto výkonu
práce:

Pracovná náplň:  

Zamest. výhody, 
benefity:

Trstínska cesta 28, Trnava

Nástupný plat:  1 200 € (brutto) / mesiac

Kontrola technického stavu vozidiel
Vykonávanie servisných prehliadok 
a opráv podľa opravárenských manuálov
Pneuservis
Diagnostikovanie závad  a ich odstránenie

Práca v stabilnej a prosperujúcej slovenskej 
spoločnosti
Možnosť osobného rozvoja a profesijného rastu
Široký vzdelávací program a možnosť 
zvyšovania kvalifikácii
Sociálny program a zľavy pre zamestnancov
Špičkové technické vybavenie dielní
Motivujúce platové ohodnotenie podľa výkonov

AUTO - IMPEX spol. s r.o.

Kontakt: personalne@auto-impex.sk, 0911 954 014
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Až jedna tretina zástupcov NR 
SR žije v Bratislave. Je to 44 po-
slancov zo 150-tich. Možno aj boli 
niekedy v Zákamennom, v Krupi-
ne, Dunajskej Strede, vo Svidníku 
či v Plaveckom Podhradí, možno 
sa tam aj zhovárali s ľuďmi. Zažitý 
ten svet ale mať nemôžu. Dnešná 
pandemická doba nám v ruko-
lapných súvislostiach ukázala,                                                               
že z rečí sa človek nenaje, že slová 
nás neuzdravia a že pomáhať 
treba srdcom a rukami, nie hes-
lami. 

Aj veľkokapacitné očkovacie 
centrá v samosprávnych krajoch 
sú toho dôkazom. Ich fungovanie 
v krízovej situácii nenastavili po-
slanci z bratislavského hradného 
kopca, nastavili sme ju my, župani 
z celého Slovenska. Vieme, čo je 
dôležité pre obce, mestá, dediny. 

KDH podporuje zavedenie 8 vo-
lebných obvodov pre voľby do NR 
SR, čo umožní zvoliť si poslanca 
zo svojho regiónu. Decentralizá-
cia verejnej správy je proces, ktorý 
zvýši kvalitu života nás všetkých. 
Zabezpečí väčšiu dostupnosť                                                                
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu 
tam, kde sú najviac potrebné. 

KDH má 220 starostov a primáto-
rov, 2994 miestnych a regionálnych 
poslancov, vieme, o čom hovoríme 
a čo na Slovensku potrebujeme. 
Len poctivou prácou, každoden-
nou a bez chaosu, sa obnoví dôvera 
ľudí vo fungovanie našej krajiny.  

Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči 
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  do 15. 5. 2021

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

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

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

ZADARMO: w
w

w
.k

am
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

Gravírovaný ornament do 15. 5. ZDARMA
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a.s. Špačincea.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 7. mája 2021 t. j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod. 

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH

živé brojlerové
kurèatá

Cena
za 1 kg

vrátane
DPH.1,38€ vrátane
DPH.1,38€

Cena
za 1 kg
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Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 7.4.2021

do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením “prenájom - bufet”.

Informácie o prenájme nebytových priestorov
na č. 033/590 35 18 od 9:00 do 11:00 hod.

DÁVA DO PRENÁJMU
NEBYTOVÝ PRIESTOR

školský bufet 19m 
a priestory príslušenstva 2,85m
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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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• 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

Vzácne expozície 
sú už opäť otvorené

●  Slovenské národné múzeum – to je 18 špecializo-
vaných múzeí po celom Slovensku. V akej kondícii ste 
po pandemickej nútenej prestávke otvorili vaše ex-
pozície?

   Roky 2020 a 2021 sa stanú určite našimi medzníkmi, 
ktoré, ako všetci dúfame, sa nebudú tak skoro 
opakovať. Už tretie otvorenie múzeí dokážeme 
zvládnuť veľmi rýchlo. Pre nás to nie je len povinnosť, 
ale aj nevyhnutnosť. Naše múzeum je veľmi závislé 
od príjmov od návštevníkov, napriek pomoci 
zriaďovateľa v  minulom roku musíme zabezpečiť 
fi nancie aj na rok 2021. Druhým aspektom, a dá sa 
pokojne povedať aj hlavným, je otvorenie múzea 
pre návštevníkov, ktorí u nás môžu stráviť niekoľko 
hodín. Či už individuálne alebo so svojimi rodinami. 
SNM ponúka priestory od klasických kamenných 
múzeí, parky, záhrady alebo skanzeny. Smozrejme 
nesmieme zabudnúť, že múzeum sprostredkováva 
aj nové poznatky z našich dejín, života v minulosti, 
alebo u nás môže návštevník poznávať prírodu. 
 
●  Pod Slovenské národné múzeum spadajú aj hrady 
Spišský hrad a Krásna Hôrka. Čo sa na oboch hradoch 
podarilo SNM za posledné roky  urobiť z hľadiska ich 
obnovy?

Obidva hrady, Spišský hrad aj Krásna Hôrka, 
sa nachádzajú v  kľúčovom období. V  prípade 
Spišského hradu z  pohľadu nutnosti opravy ešte 

vážnejšom. V súčasnosti prebieha proces verejného 
obstarávania. Po jeho skončení verím, že budeme 
môcť začať novú éru  - obnovu Románskeho paláca 
a  západných palácov. Bude znamenať aj určité 
obmedzenie pre návštevníkov, ktorí sa nedostanú 

do niektorých častí. Ale na jej konci budú môcť 
návštevníci vidieť nové expozície a miesta, ktoré boli 
desaťročia neprístupné. V  prípade Krásnej Hôrky 
sme v  stave dokončovania projektov, stavebných 
povolení a súhlasov s  realizáciou. Tento rok máme 
v  pláne začať verejné obstarávanie a  veríme, že 
veľká obnova začne v roku 2022. Tento rok sa však 
stavebný ruch na hrade nezastaví a  kontinuálne 
budú prebiehať niektoré predstavebné práce. 

● Prečo sú múzeá dôležité pre verejnosť                   
a spoločnosť? V čom je ich  poslanie?

   Múzeá môžu ľudia vnímať rozlične, ako miesta 
trávenia voľného času, miesta poznania, alebo ako sa 
im páči. Je to úplne v poriadku a je to tak správne. To,  
čo návštevník nevidí je práca v zákulisí – uchovávanie 
nášho dedičstva – či už kultúrneho alebo prírodného. 
Možno sa nám v  súčasnosti niektoré veci zdajú 
samozrejmé, ale o pár rokov mnohé z nich nájdeme 
už len v múzeu. Múzeá uchovávajú odkaz minulosti, 
dokumentujú súčasnosť. Jedným z  veľkých cieľov 
múzeí je aj vysvetľovanie udalostí v minulosti – ktorá 
nie je až tak ďaleká, ale prináša rôzne traumy pre 
celú spoločnosť. Jedným z takýchto projektov, ktorý 
v súčasnosti vzniká na pôde Slovenského národného 
múzea je Múzeum 20. storočia. 

Pokračovanie budúci týždeň. 
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk

            

               »  Zhováral sa Jozef Bednár

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky              
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých 
expozitúr SNM. 
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.

Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

Bratislavský hrad: Trianon – zrod novej hranice
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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
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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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0911 051 189

• osadenie obrubníkov,

   žľabov, palisád

• spevnenie lôžka

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKEV  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ
AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNYBRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

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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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB

RESPIRATOR
3
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w.markbal.sk

ve
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od obalových materiálov a papiera

FFP2
0,48€

0
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...
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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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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
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NZ    34.140 Novozámocko
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
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