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Chcete mať zdravé, krásne a pevné nechty bez nanesenia umelého materiálu?
Vyskúšajte živé BIO pokrytie nechtov, ktoré je ochranné, posilňujúce a pevné pokrytie
pre prirodzené nechty.
Obsahuje jedinečné zloženie so špeciálnou väzbou, ktoré nespôsobuje stenčenie nechtovej platničky, pocity bolesti pri odstraňovaní ani alergické reakcie, navyše zvyšuje regeneráciu keratínových štruktúr nechta. Neobsahuje kyseliny, lúhy, toluén ani formaldehyd.
Bio pokrytie nechtov spraví z Vašich slabých, poškodených a krátkych nechtov dokonalé
umelé dielo.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a uvidíte, že tento spôsob manikúry si jednoducho zamilujete. Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...
Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00, tel.: 0917 378 512

08-0 TT20

Revolučné Bio pokrytie nechtov už aj v Trnave

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
ZEMNEPRACETRNAVA.SK

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

39-0004 TT21

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
nebytové priestory
a dielňu

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

0917 102 255

39-1200003 TT01

0902 047 516

08-0006 TT10

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

AKCIOVÉ CENY!
0908 447 006

39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU

SK, s.r.o.

REALIZÁCIA
TRÁVNIKOV

0905 497 437 | www.jotoma.sk

MAĽOVANIE

ZÁHRAD
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0903 783 800
Zakrývanie interiéru GRÁTIS

08-0004 TT01

08-0001 TT01

STIERKOVANIE
08-0 TT22

úprava
KO S Í M E terénu
V Š E T KO0 9 4 4 007 968

08-0 TT22

39-0 TT11

VÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇA

minibager
minidamper
vibračná doska
kolísková píla
stavebné stroje
pôdna ryhovacia fréza...

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, STAVBA, GASTRO
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prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

JÚN – JÚL
2021

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
●
●
●

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

seriózne, kv
alitne,
bez zá

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
Jaslovské Bohunice
ZĽAVA

01-000 TT17

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

35%
0905 541 285

KAMENÁRSTVO 0910 444 002, 0944 707 746
MÁJ - JÚN

AKCIA -35 %

na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

Najčítanejšie regionálne noviny

Upečiem i zabezpečím Máj, máj, máj

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,
obnova písma.
BEZ ZÁLOHY

10-0079

Redakcia:

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

16-0039

TRNAVSKO

08-0037 TT12
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Velice friško to prelecelo a už je konec mája a ten
tehoročný bol nenormálny. Má to na svedomý dzivé
počasý. Raz horko, až tricátky, potom mrazy keré zasáhly stromy v plném kvete.Tak marhule, breskyne,
aj čerešne sú zavarené, aj lekvár hotový, marhulovica vypálená. Čo už, šak dovezeme za tažké penáze.
Aj ket máj má vácej svátkov a to svátek práce, Den
vítastva nad fašizmom, aj Den maték, šecky týto
svátky sa oslavuvaly nenormálne, pocichu, né hromadne, veselo s programom a muzyku jak nedávno.
Aj u nás v dzedzine postavyly tento rok hasiči
máj bez obecenstva a programu, tajne a pocichu.
Den maték bol smutnejší jako býva. Program vysílaly cez obecnú televíziju, gratulácije pri bráne,
k temu kvecina do každého domu dze je matka.
Takto to vymyslel obecný úrat. Pekne, spomenuly si!
Bývaly máje, aj manyfestácije a heslá, zástavy, mávatká a alegorické vozy. Nékedy bolo teplo, nékedy
zima. Pochoduvaly zme aj v papýrových sukénkách,
v spartakyjádnem, pionýrském, alebo zvazáckém
úbore. Též aj v kožuchoch, alebo zimnýkoch.
Vtedy zme maly v termoske čaj z rumom, ten nás
zehrál. Na Den vítataztva bývaly honosné prehlátky.
Vojsko vytáhlo do ulíc šecku vojenskú technyku a bolo na čo kukat.
Čúl sa pár zamaskuvaných ludzí
poklonylo pri památnýku a položilo vence. Taký bol ten posledný máj. Tešíme sa, že budúci
bude už konečne normálny, taký
májový, bez masék a z majálesom,
z tancom a muzyku.

» bapka Blašková

Možno je to tak
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Kamarát radí
Veľa nejesť a nepiť,
dobrá rada čo sa ráta
a ďalšia ešte lepšia,
nájdi si iného kamaráta.

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

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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Zákusky od Zuzky

torty, štrúdle, koláče

Trnava

Absolútnu demokraciu
tu máme zase,
roky nadávame na vládu
a ešte stále
nesedíme všetci v base.

Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov
a slaného pečiva z kvalitných
surovín. Chute starých
dobrých časov,
aj moderné
dezerty.

Retro je v móde
Myšlienka to nie je márna
stačí požiť sto dva rokov
a máš doma retro zdarma.
Čo len bude v júni
V máji mrzlo, padal dážď,
NAKA, aj polícia
a v júni sa, podľa CIA,
očakáva normalizácia.

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Boli to krásne časy
Ideológiu
nechajme teraz bokom,
za socializmu sme mali
síce menej peňazí,
ale aj menej rokov.

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava
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SLUŽBY, STAVBA

TRNAVSKO

Recyklácia vozidiel

KAMENÁRSTVO KAJAL
tel.:

3

ZADARMO

0948 312 754

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

• Najväčšia výstava náhrobných
kameňov v širokom okolí
• Výrazné zľavy pre každého záujemcu

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

0915 261 120
0907 793 056

Platba možná
aj s platobnou kartou.

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

801210006

PLATÍME

50 €/1 TONA

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

36-0018

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

32-0055-1

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

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE

KAMENÁRSTVO
NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia 9:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 13:00

Trnava

O
M
R
ADA

Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339

D
30
1991-2021

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

TT21-22-strana
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08-0002 TT15

Z
A
V
A
OPR

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SLUŽBY, STAVBA, DEŤOM

1-hrob od 1250€ •2-hrob od 1550 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2350 € • 1-hrob od 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA JÚN 2021

0910 902 635•0905 323 022

markb
wo.d obalových materiálova

bch

k
l.aspapiera

hydinárska farma topoLnica

KAMENÁRSTVO

Ponúka na predaj:

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

KAM-LA s. r. o. vzorková predajňa
Kátlovce v budove pošty

36-0006

(pri galante)

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA
www.la c ko v a .e u • 0905 445 668

01-0 TT17

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

01-0075 TT20

Zámková dlažba
Zavarský

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

TT21-22-strana
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39-0 TT08

0904 237 414

p
ul. 3
03

ŽALÚZIE
ROLETY

na
4 4 va
8

stretch
potravinárske

výroba
oprava

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ -

39-0011 TT18

FÓLIE

veľko
o

ww

75-49

AKCIA na farebné zákryty

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

TRNAVSKO
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VLADIMÍR BILČÍK: Strana SPOLU nabrala nové
osobnosti a ponúka alternatívu voči chaosu i maﬁi
Vladimír Bilčík (45) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU - občianska demokracia.
Zaoberá sa ochranou právneho štátu, bojom s dezinformáciami, zahraničnou politikou a rozšírením
EÚ na západnom Balkáne. Pôsobí v najsilnejšej politickej skupine Európskeho parlamentu - Európskej
ľudovej strane (EĽS). V posledných mesiacoch jeho práca v Európskom parlamente súvisí s úsilím o obnovu
spravodlivosti u nás. Ako je dianie na Slovensku vnímané v Európe sa dozviete v tomto rozhovore.
krajine. Strana SPOLU chce meniť Slovensko na
modernú európsku krajinu a kladie dôraz aj na
zelené témy, ktoré čoraz viac hýbu i európskou
politikou. Chceme osloviť nových ľudí a v politike
pracovať aktívne aj s generáciou mladých ľudí.
■ Do SPOLU v posledných týždňoch vstúpil
poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár
a aj lekárka Andrea Letanovská, ktorí pôsobili
v strane Za ľudí. Pomohlo to aj preferenciám
SPOLU, ktoré sa v posledných prieskumoch
mierne zdvihli, ale stále sa pohybujú len okolo
1,5%.

Ľudia na Slovensku by podľa mňa boli
prekvapení, ako podrobne je Európsky parlament
informovaný o dianí u nás. Po vraždách Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej vznikla Stála
monitorovacia skupina Európskeho parlamentu
pre demokraciu, právny štát a základné práva
(DRFMG), v ktorej pôsobím ako jediný Slovák.
Skupina dohliada na nezávislé vyšetrovanie vrážd,
europarlament ešte pred pandémiou navštívil
Slovensko, aby sme zmeny preverovali aj v teréne.
Chystáme ďalšiu misiu na Slovensko, akonáhle
to pandemické podmienky dovolia. Tu sa však
naše aktivity zďaleka nekončia. Monitorovacia
skupina sa usiluje o to, aby sme na Slovensku
prijali systémové zmeny na obnovu spravodlivosti.
Vypočúvali sme v tejto súvislosti opakovane
pani ministerku Kolíkovú aj bývalého premiéra
Matoviča.

■ Sledovala táto skupina aj samovraždu
bývalého policajného prezidenta Lučanského?

Áno, pretože to úzko súvisí so spravodlivosťou
na Slovensku. Vypočúvali sme ľudí z vyšetrovacej
komisie, ktorú zriadila ministerka Kolíková. Aj na
európskej úrovni sa kotlebovský europoslanec
Radačovský snažil mútiť vodu v prípade tragickej
smrti bývalého policajného prezidenta. Je
prirodzené, že europoslanci sa snažia získať
podporu pre svoje domáce záujmy na európskej
úrovni, ale Európsky parlament si dáva veľký
pozor a dôsledne overuje, z akých informácií
■ Prečo sa zriadila práve takáto Stála skupina vychádza pri svojom rozhodovaní a diskusiách.
zameraná na Slovensko? Ostatné krajiny
nemajú problémy? A čo je predmetom takéhoto ■ Do Európskeho parlamentu ste sa dostali
vypočúvania?
ako nominant strany SPOLU, ktorá v
koalícii PS/SPOLU vyhrala európske voľ by,
Vražda novinára, ktorá by mala politický no v parlamentných voľ bách pred rokom
motív je veľmi vážna vec pre demokraciu. Ak sa neprekročila 7% volebný prah pre koalície a
novinári obávajú o svoju bezpečnosť, demokracia zostala pred parlamentnými bránami. Čo je váš
ťahá za kratší koniec, pretože politici nie sú ďalší plán?
dostatočne kontrolovaní. Vraždy Jána Kuciaka a
Martiny Kušnírovej otriasli nielen Slovenskom,
V SPOLU sme sa nevzdali a pokračujeme, v
ale aj celou Európou a Európsky parlament si posledných týždňoch sme nabrali druhý dych,
chce byť istý, že sa situácia so spravodlivosťou i pretože cítime dopyt ľudí po konštruktívnej
ochranou novinárov zlepší. Presne o tom sú naše a odbornej opozičnej alternatíve v slovenskej
vypočúvania - pýtame sa pani ministerky Kolíkovej politike. Naším novým predsedom sa stal Juraj
napríklad na pripravovanú reformou slovenskej Hipš, učiteľ, ktorý žije na lazoch na strednom
justície a hodnotíme, ako sa zlepšuje fungovanie Slovensku a vníma situáciu ľudí z rôznych
a nezávislosť slovenskej spravodlivosti. Naša prostredí. Má jasnú predstavu, ako zmeniť naše
skupina sa však venuje celej EÚ.
školstvo, ale aj zdravotníctvo a spravodlivosť v
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extrémne ťažké. Teraz však máme priestor získať
podporu pre naše návrhy, napríklad sme predložili
zákon o zavedení hmotnej zodpovednosti
politikov, pretože súčasná vláda si dáva načas.

V ďalších voľbách si už nemôžeme dovoliť,
aby naši voliči a naše voličky zostali bez
parlamentného zastúpenia. Ľudia cítia, že
moderný a praktický pohľad na svet v parlamente
chýba. Súčasné parlamentné škriepky, vládny
chaos a zdiskreditovaná opozícia musia mať
protiváhu. Keď sa budú blížiť voľby, určite si
v SPOLU zodpovedne vyhodnotíme situáciu a
naložíme s podporou ľudí tak, aby sa ich hlas pre
nás nestratil.

Vladimír Bilčík s Miroslavom Kollárom

33-0040

■ Na Slovensku bolo v posledných mesiacoch
obvinených množstvo politicky aktívnych ľudí
z trestných činov. Aké je vnímanie stavu na
Slovensku v Európskom parlamente?

Spomeniem aj príchod Silvie Shahzad,
ktorá sa venuje záujmom ľudí so zdravotným
znevýhodnením. Preferencie teraz nie sú
podstatné, dôležitejšie je, že aj napriek nim sa
v SPOLU zbiera veľký ľudský potenciál. Som
rád, že sme vďaka Mirovi Kollárovi opäť získali
možnosť presadzovať našu víziu aj v slovenskom
■ A ako to ide? Dôveruje Európsky parlament parlamente, dostali sme vďaka tomu novú chuť
zmenám, ktoré robíme na Slovensku?
do roboty. Silu nám dodáva aj neexistencia
riadnej parlamentnej opozície - Smer, hlasosmer
Áno, Mária Kolíková má nateraz dôveru Stálej ani momentálne rozštiepená extrémna pravica
monitorovacej skupiny. Vláda však zatiaľ nekoná nemajú prečo v budúcnosti osloviť ľudí.
v oblasti médií a zlepšovaní podmienok pre prácu
novinárov, aj keď to sľubovala. Áno, bola pandémia, ■ Chcete sa dostať samostatne do parlamentu?
ale stíhali sa aj iné, menej podstatné zákony. Opäť
sme svedkami štvania proti novinárom zo strany
Nechávam na ľudí, ako vyhodnotia našu
niektorých predstaviteľov vlády.
ponuku. Uvedomujeme si samozrejme, že to bude

DOMÁCNOSŤ, STAVBA, ZAMESTNANIE
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DVERE DO
KAŽDEJ VANE
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Spoločnosť Dr.Oetker, s.r.o.,
hľadá do svojho tímu vo výrobnom závode Boleráz
nového kolegu na pozíciu

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

68-19

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

08-0006 TT01

09-07

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

Podmienky prijatia: vyhl.č. 508/2009, min.§ 22, prax pri opravách
elektrických aj elektronických častí výrobných zariadení, VP sk. B, ďalej
požadujeme zodpovednosť, bezúhonnosť, dobrú pracovnú morálku,
dodržiavanie hygienických predpisov.
Práca je v 2-zmennej prevádzke. Vybraných uchádzačov prijmeme
na dobu určitú, po osvedčení sa zmení na dobu neurčitú.
Cieľový plat pozície je 8,64
8,77 €/hod brutto, nástupný plat je 8,17 €/hod
brutto. Ďaľšie
Ďaľšie ponúkané
ponúkanébeneﬁty:
beneﬁty:stravné,
stravnénápoje
lístky, na
nápoje
pracovisku
na pracovisku
zdarma,
zdarma,
práca
v príjemnej
práca v príjemnej
atmosfére.
atmosfére.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so stručným životopisom zasielajte
na adresu: jobs@oetker.sk

01-0 TT16

ELEKTRIKÁR – Elektromechanik
výrobných zariadení

Frézovanie

komínov

EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

ZĽAVAEZ
ER

TT21-22-strana

10-0007

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155
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Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0084

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

41-60

0800 500 091

85_03478

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:


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

•vodičov •dispečera/-ku
01-0005 TT20

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

hľadá:

UPRATOVAČOV
A UPRATOVAČKY
Sereď
TPP - 4,00 € / SZČO - 5,50 €
e-mail: nabor@slovclean.sk

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

85_0321

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na predaj stavebného pozemku

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

TT21-22-strana

v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a Obch. zák.
01-0001 TT01

- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

TEL.: 0950 301 301

Obec Dobrá Voda

7

Bližšie info na tel.: 0917/789 773, 0905/739 465
a na www.obecdobravoda.eu.

01-0 TT22

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

94-0048

Bezplatná linka: 0800 555 777

TRADÍCIE / SLUŽBY, STAVBA, OPLATÍSA.SK

8
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EXPRESNÁ LINKA

už
od

1,-€

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
k

85_0399

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y !
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kd

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

TT21-22-strana

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

8

87-0026

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje

Č. 22 / 4. JÚN 2021 / 25. ROČNÍK

TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

• hydroizolácie

033/55 13 185

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com 0905 575 191

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

39-0008 TT01

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

Electronic Systems s. r. o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava
pr ijm e

• spodné izolácie

0902 842 539
fb: Hydroizolacie
plochych striech R.V

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

OPERÁTORKY MONTÁŽE SVIETIDIEL
Náplň práce:

s možnosťou zateplenia

01-0004 TT01

Skvelé
ceny na

plochých striech

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

jednoduchá montáž
balenie setov pre inštaláciu svietidiel

0905 655 750

01-0080 TT21

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

01-0 TT20

Najčítanejšie regionálne noviny

01-0006 TT01

01-0 TT22

Kontakt: p. Petráš 0903 419 289, fp@elsystems.sk

39-0 TT22

Práca na 1 zmenu. Pre matky po MD možnosť
dohodnúť iný pracovný čas, prípadne skrátený úväzok.

Domáci trnavský predajca

s. r. o.

www.mamix.sk Najväčší výber poťahových látok!
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

K
SUplaPtíEdRo A
30. júna

TRÁPIA VÁS DLHY A EXEKÚCIE?
Poradíme ako sa ich zbaviť!

-40%

Dovoz, vykládka

A
a montáž novej
TOP KVALIT
IU
Š
sedačky
ZDARMA
P
d
E
re
volať vop
ZA NAJL
+ možnosť odvozu
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!
po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

TTzel21-22-strana 1

01-0 TT22

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-0 TT20

39-0043 TT17

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

0910 364 002

VEĽKÁCIA

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

SPRAVODAJSTVO

2
2

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Otvorili kúpalisko
Castiglione
na Družbe
Hoci počasie ešte kúpania sa chtivým Trnavčanom veľmi nepraje,
kúpalisko Castiglione na sídlisku
Družba je už otvorené a voda vo
veľkom bazéne je vyhriata na 28
stupňov Celzia. Kamenáč je zatiaľ
bez vody, hľadajú plavčíkov.
Ak teda máte chuť zaplávať si, na
trnavskom sídlisku Družba už je to
možné, areál prírodného kúpaliska v
Kamennom mlyne plánujú sprístupniť
v najbližších dňoch. Návštevníci ho
však budú môcť zatiaľ využívať len na

ilustračné foto

Najčítanejšie regionálne noviny

zdroj pixabay

športovanie či voľnočasové aktivity. K
dispozícii by mali byť aj sprchy a stánky s občerstvením. Kúpanie na tomto
obľúbenom kúpalisku zatiaľ nebude
možné, mesto rieši problém s nedostatkom plavčíkov. „V polovici mesiaca
by sme radi začali napúšťať bazén, bez
dostatočného počtu personálu to však
nie je možné. Na prírodnom kúpalisku
potrebujeme osem plavčíkov, hľadáme
ich prostredníctvom pracovných inzerátov i výziev v médiách,“ hovorí Peter
Pčolka, riaditeľ Správy majetku mesta
Trnava.
ren

Stačí stlačiť gombík a pomoc je na ceste

Bezplatná služba domáceho
tiesňového volania pre seniorov
Trnavská župa poskytuje osamelým seniorom bezplatnú službu
domáceho tiesňového volania.
Jednoduchým stlačením SOS gombíka si môžu v krízových situáciách privolať pomoc. Ku koncu
mája túto službu klienti využili už
349-krát.
Trnavský samosprávny kraj už vyše
pol roka prevádzkuje unikátnu službu
domáceho tiesňového volania. Jej cieľom je poskytnúť možnosť osamelo bývajúcim seniorom či fyzicky zdravotne
znevýhodneným obyvateľom privolať
si pomoc stlačením SOS gombíka v krízových situáciách, ako sú pády, závraty
alebo sťažené dýchanie. „Takto zvyšujeme pocit bezpečia samotným obyvateľom, ako aj ich rodinným príslušníkom.
Túto službu bezplatne poskytujeme
už 80 obyvateľom 23 obcí a miest. Do
konca roka máme v pláne navýšiť počet užívateľov na 200 po celom kraji,“
upresnil trnavský župan Jozef Viskupič
s dôvetkom, že župa je ďalej otvorená
spolupráci s obcami a mestami, ktoré
aktívne oslovuje.

Stlačením gombíka
si privoláte pomoc
Tlačidlo tiesňového volania je ľahko
prenosné, možno ho nosiť ako náramok
na zápästí alebo prívesok na krku. Je
odolné voči vode a vlhkosti, čo umožňuje mať ho na dosah napríklad aj pri

Služba domáceho tiesňového volania umožňuje klientom privolať si pomoc, zatiaľ ju využíva 80 ľudí.
zdroj foto TTSK
mácnosti klienta, ako aj služby nonstop dispečingu v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky.
„Služba domáceho tiesňového volania
umožňuje klientom zavolať pomoc. Vyškolený personál dispečingu následne
situáciu vyhodnotí a skoordinuje ďalší
postup. Medzi alternatívy riešenia patrí
Osamelo bývajúci seniori či
konzultácia s lekárom alebo privolanie
fyzicky zdravotne znevýhodnení
obyvatelia trnavskej župy, ktorí majú pomoci. Ku koncu mája túto službu
klienti využili už 349-krát, pričom v 13
o službu záujem, môžu kontaktovať
obecný úrad či priamo svojho staros- prípadoch bola privolaná záchranná
zdravotná služba,“ skonštatoval župan
tu, ten bude následne kontaktovať
Viskupič s tým, že dispečing súčasne
TTSK.
vykonáva preventívne volania klientom
za účelom preverenia ich zdravotného
spojené s inštaláciou základne v do- stavu.
ren
sprchovaní. Pevná základňa, ktorá je
v domácnosti strategicky umiestnená, zabezpečuje telefonické spojenie s
dispečingom po stlačení SOS tlačidla.
Trnavská župa hradí všetky náklady

Kultúrne centrum
Malý Berlín
Zlomatka, Lunapark v hlave aj Mizantrop
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli
na prvom poschodí meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Celý
program: www.malyberlin.sk
08. 06. o 18.00 h
Online diskusia:
Svet bez ľudí? Post-humanizmus
v sci-fi literatúre
V sci-fi dielach sa už od počiatkov tohto žánru pracuje s predstavou transformovania človeka. V rôznych podobách
príbehov zachytáva stret ľudí s transformovaným človekom alebo mimozemšťanom. Poďte sa s nami pozrieť na
súčasné i klasické diela sci-fi literatúry
očami filozofov, literárnych vedcov a
politológov. Zdarma.
11. 06. o 20.00 h
Koncert unMUTE:
SWAG ensemble
Pozývame vás na ďalší živý koncert!
Spúšťame novú sériu koncertov experimentálnej hudby unMUTE. Prvým
účinkujúcim bude hudobné zoskupenie SWAG ensemble. Tvoria ho skúsení hudobníci, ktorí sa v spoločnom
projekte venujú voľným hudobným
improvizáciám.
ren

Festival premiér v trnavskom divadle
Trnavské divadlo Jána Palárika
otvorilo po dlhom čase svoje brány
a divákov pozýva na „festival premiér“, ktorý sľubuje počas troch
piatkov tri premiéry a tri nezabudnuteľné zážitky.

stvý absolvent VŠMU Matúš Beniak.

Mizantrop

Premiérový maratón uzavrie 2. júla
posledná premiéra tejto sezóny – dlho
Ďalší piatok 25. júna príde na rad očakávaná inscenácia Mizantrop. Klainscenácia o živote a diele Lawrenca sickú Molièrovu komédiu uvádza trFerlighettiho. Mladý tvorivý tím na čele navské divadlo v aktualizovanej verzii
s debutujúcim režisérom Máriom Dr- britského dramatika Martina Crimpa,
Hoci boli brány divadiel pre divákov goňom zavedie divákov do „lunaparku v ktorú špeciálne preň prebásnil Ľuboviac ako polroka zatvorené, v trnav- hlave“ jedného z najvýznamnejších bás- mír Feldek. V hlavných úlohách uvidíte
skom divadle sa život nezastavil, na- nikov 20. storočia. Hlavnú úlohu stvárni najnovšieho člena hereckého súboru
opak pre svojich divákov tam umelci bard trnavského divadla a výnimočný Martina Hronského a vzácnu hostku,
ktorou bude Vica Kerekes.
chystali nové inscenácie.
interpret poézie Vladimír Jedľovský.
ren

Lunapark v hlave

Zlomatka
Priaznivci divadla sa už 18. júna môžu
tešiť na výnimočnú inscenáciu Zlomatka o milujúcej ale konzervatívnej matke,
ktorá nedokáže prijať inakosť svojho
syna. V hre plnej humoru a talianskeho
temperamentu sa syn a matka dostávajú do groteskných situácií, v ktorých sú
schopní všetkého, len nie porozumenia.
Pozvanie naštudovať hru talianskeho
dramatika Maria Gelardiho prijala medzinárodne uznávaná režisérka a herečka Enikő Eszenyi. V hlavných úlohách
sa predstavia Tatiana Kulíšková a čer-

Trnavské divadlo prichádza s festivalom premiér.
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zdroj foto DJP v Trnave

SLUZBY
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SobrasWeld s.r.o.
vás pozýva 10. júna 2021
na predvádzaciu akciu

elektrického ručného náradia,
zváracej a nabíjacej techniky
€
0
9
,
49
119,90 €

!
a
k
u
r
á
z
y
3 rok
Počas tejto akcie len 1x v roku vám ponúkame

Suchovská cesta č. 5, Trnava (bývalá Drevona)
sobrasweld@sobrasweld.sk, 0948 026 500, www.sobrasweld.sk
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BEZKONKURENČNÉ CENY!!!

ny
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SPOLOČNOSŤ
ZDRAVIE

RU BR IK A
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POTULKY SLOVENSKOM

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Objavte zrúcaninu Uhrovského hradu
Naplánujte si turistiku do pohoria
Strážovských vrchov a nechajte
sa očariť pôsobivou zrúcaninou
Uhrovského hradu. Vypína sa
nad obcou Uhrovské podhradie
a odvážnejším ponúka i možnosť
nocľahu za múrmi, ktoré dýchajú
históriou.
Na hrad Uhrovec môžete vyraziť z
obce Uhrovské Podhradie, pričom si
môžete vybrať z dvoch trás. Ak zvolíte tú
kratšiu, pripravte sa na náročné a strmé
stúpanie vhodné skôr pre skúsených a
zdatných turistov. Bežní výletníci ocenia skôr druhú, síce o čosi dlhšiu, no zároveň pohodlnejšiu trasu, po ktorej cesta k zrúcanine potrvá približne hodinu.
Odmenou vám bude úžasná atmosféra
Uhrovského hradu, ktorého počiatky
siahajú do druhej polovice 13. storočia. Má zachovanú neskororománsku
kaplnku a veže, rozsiahly renesančný
palác s mnohými architektonickými detailami, krbmi, záchodmi, či cisternami,
ktoré sa na iných hradných zrúcaninách
nezachovali. Ak túžite nasať históriu a
pobudnúť dlhšie, môžete po dohode s
tamojším kastelánom na hrade aj prenocovať.

baštami. Jednalo sa o vysokú trojbokú
vežu na čele, menšiu hranolovú vežu na
juhozápade a na najvyššom mieste stála
predpokladaná vežovitá obytná stavba
- donjon. Neskôr bola pristavená neskororománska kaplnka s emporou, ktorá
vďaka úplnej zachovalosti patrí k unikátom svojho druhu u nás. V 15.storočí
pribudol nový palác pozdĺž severnej
hradby a cisterna na nádvorí. Na konci
stredoveku bolo vybudované murované
predbránie a až potom došlo k rozšíreniu hradu o rozsiahle predhradie. Prístup do podhradia zabezpečoval most
cez priekopu a brána bola chránená
oválnou delovou baštou. Obranyschopnosť hradu zvyšovala obranná pavlač.
Hrad bol spoľahlivým útočiskom v časoch tureckého nebezpečenstva, no zničil ho požiar v 18.storočí.

Prebieha postupná
obnova hradu

V roku 1995 sa začalo s čistením hradu, neskôr došlo aj k archeologickému
výskumu, a postupne od začiatku 21.storočia došlo k zabezpečovaniu statiky a
spevňovaniu múrov. Obnovil sa pôvodný vstup do hradu po moste, vyčistila sa
cisterna, dostavala a zrekonštruovala sa
hospodárska budova, zastrešil sa palác,
zrekonštruovala sa zrútená klenba v paHrad zničil požiar
láci, portál bránovej budovy a prebehlo
v 18. storočí
Hrad Uhrovec kedysi vymedzovala mnoho ďalších opráv. Od r.2015 na hrakamenná hradba s troma nárožnými de pôsobí Občianske združenie Hrad

Uhrovec, ktoré tu výnimočným spôso- ceho sa v potoku a trafila ho veľmi presbom a pôvodnými metódami naďalej ným zásahom. „Číra voda potoka zmútvykonáva rekonštrukčné práce.
nela tureckou krvou. Turci stŕpli nad
účinkom babskej strely a hneď si predstavili,
čo sa asi bude diať, keď po nich
Nebojácna
V Malých
Karpatochhradná
pribudlipani
nové turistické
trasy.
Hrady a zámky sú často opradené začnú strieľať muži. Nečakali ani minúrôznymi povesťami či legendami. Inak tu a zutekali tak, že ani na sto koňoch
tomu nie je ani v prípade Uhrovského by ich nedohonili,“ píše sa v povesti.
hradu. Jedna z nich hovorí o tom, ako sa Na mieste, kde turecký veliteľ zahynul,
jedného dňa pod Uhrovcom na brehoch sa vraj od tých čias za mesačných nocí
potoka zjavili Turci, ktorí chceli zaútočiť zjavujú krvavé škvrny.
na hrad. Odvážna hradná pani si však
Zdroj informácií a foto: hrady-zamky.sk
vyhliadla z hradieb ich veliteľa kúpajúSPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pri Piešťanoch odkryli archeológovia
osídlenie z obdobia paleolitu
V obci Banka pri Piešťanoch odhalili archeológovia vzácny objav
pravekého osídlenia, siahajúceho
do obdobia až 40-tisíc rokov pred
Kristom. Našli aj kosti veľkých cicavcov, pričom by podľa predbežných analýz mohlo ísť o pozostatky
mamuta srstnatého a pravdepodobne i nosorožca srstnatého.
V dedinke pri Piešťanoch robili archeológovia sondážny archeologický
výskum v súvislosti s plánovanou výstavbou obytného súboru. Podarilo sa im počas neho odhaliť časť osídlenia z obdobia
mladšieho paleolitu starého vyše 20 tisíc
rokov, ktoré pravdepodobne patrilo nositeľom takzvanej gravettienskej kultúry.
„Išlo o kultúru lovcov, ktorí sú napríklad

známi vytvorením Moravianskej venuše,
nájdenej v susednom katastri Moravian
nad Váhom. Táto pôsobivá plastika z
mamutieho kla je najstarším dokladom
umenia na Slovensku,“ hovorí Peter Grznár, archeológ z Krajského pamiatkového
úradu Trnava. Na mieste archeológovia
objavili aj viac ako tristo kusov štiepanej
kamennej industrie, prevažne odpadu,
ktorý vznikal pri výrobe kamenných nástrojov. „Gravettienskí lovci osídľovali
vyvýšené polohy, kde mali dobrý výhľad
na stáda divej zveri putujúce údolím Považia k už vtedy existujúcim teplým prameňom pri Piešťanoch. Uvedený spôsob
života potvrdzujú i nálezy kostí veľkých
cicavcov. Predbežné analýzy ich určili
ako pozostatky mamuta srstnatého a
pravdepodobne i nosorožca srstnatého,“
objasňuje odborník.
tu, spájajúcej sa s kultúrou lovcov takzvaného szeletienu, no definitívnu odpoveď
dá až ďalší výskum. „Takýchto lokalít je
Na rovnakom mieste, len o kúsok ďa- na Slovensku málo a ide skutočne o vzáclej, potešili archeológov mimoriadne cen- ny objav pravekého osídlenia nachádzané a ešte omnoho staršie nálezy. Odhalili júceho sa na svojom pôvodnom mieste, z
ich počas výkopových prác súvisiacich obdobia asi 32-tisíc až 40-tisíc rokov pred
s výstavbou vodojemu. V hĺbke viac ako Kristom,“ neskrýva nadšenie archeológ.
štyri metre našli fragmenty ďalšej kosti Doposiaľ sa podľa jeho slov podarilo
pravekého živočícha. Podľa predpokla- identifikovať viac ako dvesto kusov kadov by mohlo ísť o paleolitické osídlenie mennej štiepanej industrie a desiatky uhz obdobia včasnej fázy mladého paleoli- líkov. „Z tohto dôvodu boli na toto miesto

Vzácny objav pravekého
osídlenia budú ešte skúmať
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prizvaní ďalší archeológovia a odborníci
špecializujúci sa na paleolit z iných inštitúcií. Na výskumnej ploche odoberali
vzorky napríklad geológovia a paleontológovia zo Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra, s ambíciou bližšie určiť
podobu prírodného prostredia v minulosti, spresniť datovanie nálezov, ako aj
zistiť bližšie informácie o prehistorickej
flóre a faune,“ uzatvára Peter Grznár.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
autor foto: Peter Grznár

TRNAVSKO

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

vedúci študentskej jedálne
Pracovný pomer na určitú dobu jeden rok (s možnosťou ďalšieho predĺženia na neurčitý čas).
Kvaliﬁkačné požiadavky:
- úplné stredné vzdelanie, smer gastronómia, ekonomika alebo manažment,
- ovládanie príslušnej legislatívy z oblasti verejného stravovania, normovania jedál,
ovládanie nástrojov podnikateľskej činnosti,
- odborná prax minimálne tri roky v oblasti bufetovej prevádzky, alebo prevádzky stravovacieho zariadenia,
- manažérske zručnosti,
- organizačné a komunikačné schopnosti,
- znalosti v oblasti fakturácie, pokladní a skladového hospodárstva,
- ovládanie práce s PC,
- zdravotný preukaz,
- bezúhonnosť.
Popis pracovnej činnosti:
Riadenie prevádzky študentskej jedálne a bufetov, koordinácia práce pri výrobe, výdaji a predaji jedál, zostavenie
a sledovanie čerpania rozpočtu študentskej jedálne, organizačné zabezpečovanie akcií poriadaných študentskou jedálňou.
Platové podmienky:
Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný nástup do zamestnania: 15. júl 2021

Korešpondenčná adresa:

Trnavská univerzita v Trnave
Oddelenie pre riadenie ľudských zdrojov
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

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

01-0007 TT11

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!
0903 794 548 f.masaryk@gmail.com
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01-0 TT22

K žiadosti o účasť na výberovom konaní treba doložiť: štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas
so spracúvaním osobných údajov (formulár na stiahnutie nájdete na web stránke: www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov). Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi prijímame výlučne v písomnej forme
najneskôr do 24.6.2021.

SPOLOČNOSŤ
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: 8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené

INZERCIA PLATÍ OD 7.6.2021 DO 20.6.2021
1.5. a 8.5. SVIATOK - ZATVORENÉ

Šunka chlebíčková

Smotana na varenie 10%
500ml
Rajo

Kupón

j.c. 2,300 €/l

1,29
Cena po zľave:

1,15€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 7.6.2021
do 20.6.2021.

5,19
Cena po zľave:

3,

45

€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 7.6.2021
do 20.6.2021.

9,90
Cena po zľave:

6,90€
Fén Orava HD402
2 rýchlosti, 1000W

14,99
Cena po zľave:

9,99€
j.c. 0,996 €/kg

€

Mlieko

trvanlivé 1,5%
1l

4,99

6,

99

€

ilustračný obrázok

Zmrzka

Brownie, malina
Hollandia
470ml

4,39€
Niťovky Gyermelyi
vaječné
250g

j.c. 2,760 €/kg

5,99

3,89€

0,69€

Cukor želírujúci Super

Káva Caffé Espresso
a Barista Espresso zrno

Marlenka

3:1
500g

j.c. 3,380 €/kg

2,19

500g BOP

j.c. 11,380 €/kg

6,90

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 7.6.2021
do 20.6.2021.

142588

10,90

8,99€

Lucka dojčenská

Pivo Gambrinus 10%

Víno Malý vinár

0,79

160577

j.c. 11,237 €/kg

4,29€
pl.0,5l

j.c. 0,980 €/l

j.c. 0,300 €/l

Kupón

kakao, med
800g

1,69€

18093

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 7.6.2021
do 20.6.2021.

0,99

0,45€

neperlivá
1,5l

Sušiak na bielizeň
Econ 16M

39

0,59

4196

Kupón

j.c. 3,632 €/l

zrezané
kg

kg

10,90

5,99

4,

Bravčové rebrá

Saláma Flamenco

j.c. 8,276 €/kg

Krezosan
dezinfekcia
950ml

kg

0,69

Muller Thurgau, Veltlínske zelené,
Rizling vlašský,
Cabernet sauvignon
1l

1,99

0,45€

0,49€

1,59€

Surf White

Coccolino

Domestos WC

j.c. 0,099 €/PD

j.c. 1,793 €/l

j.c. 1,533 €/l

5.2kg 80 pracích dávok

1.45l

750ml

11,90

4,60

1,99

7,90€

2,69€

1,15€

Cif tabletky

Cif Power&Shine

Lopta

j.c. 0,150 €/ks

j.c. 3,133 €/l

do umývačky riadu All in 1
26ks

kuchyňa, kúpeľna
750ml

23cm

4,69

3,49

4,90

3,89€

2,35€

2,90€

Altánok Clinton

Tácka na gril

Brikety, Drevené uhlie

j.c. 0,330 €/ks

j.c. 1,036 €/kg

3x3m

29,90

23x35/3ks

1,69

27,90€ 0,99€

TTzel21-22-strana 6

2,5kg

2,99

2,59€

TRADÍCIE
/ STAVBA,
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Tel. Vivax

Anténa DVB-T Solight

energ.trieda A, uhl.139 cm (55 “)
4K Ultra HD, DVB-T2 / C / S2
Smart TV

Klimatizácia mobilná Orava Konvica ECG Grey/White Glass Nôž elektrický TKG

príjem DVB-T aj DVB-T2 signálu

399,00

energ. trieda: A,
chladiaci výkon: 2,05 kW

24,90

1800-2200W, objem 2L

339,00

95W, dve čepele

18,99

7

Mikrovlnka ECG
výkon 700W

59,90

34,90

369,00€ 15,90€ 299,00€ 15,99€ 28,90€ 49,90€
Sporák Mora

kombinovaný, 4 plynové horáky,
multifunkčná rúra – MF8,
el. iskra, Stop Gas, energ.trieda A

Sporák Mora

Pračka Vivax

249,00

209,00

elektrický 3 varné zóny,
elektrická rúra, 220V

Pračka Electrolux

Pračka so sušičkou Candy Chladnička Hyundai

náplň 6kg/1000ot.min,
energ.trieda A++

náplň 5kg/1000ot/min
energ.trieda A+

8kg prania/5kg sušenia,
energ.trieda A,
14, 30 a44 min. program

+ darček plech
na pečenie
zadarmo

199,00

346,00

energ.trieda A+
objem 46L

429,00

539,00

269,00€ 229,00€ 179,00€ 319,00€ 399,00€ 99,00€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

už od 0 € v hotovosti
sami si zvolíte dĺžku splácania
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Kosačka mot.4.65SP-B

+ 3v1 Classic, motor Briggs & Stratton Series 500 E
záber 46 cm, Pohon kolies:1 rýchlosť,
Objem koša:65 l Záruka 5 rokov

329,00

309,00€

+ 12 pív 0.5l zdarma

Kosačka mot.46.0 SP-B Comfort

4v1 motor Briggs & Stratton Series 500 E, objem
60l, záber 46cm, s 1-rýchlostným pohonom kolies
Záruka 5 rokov + 12 pív 0.5l zdarma

349,00

349,00
327
,00€

327,

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Kosačka mot.470 VS-B29,00
Premium
Motor: Briggs&Stratton Series 650 Exi,
Šírka záberu: 46 cm,
Objem koša: 70 l, záruka 5 rokov

469, €

+ 18 pív 0.5l zdarma

Kosačka mot.520 VS Premium
Motor: Briggs&Stratton Series 675 Exi,
Šírka záberu: 51 cm, Objem koša: 70 l,
záruka 5 rokov + 18 pív 0.5l zdarma

519,00

519,00
499
,00

€

29,00

motor Briggs & Stratton 675 series,
záber 60cm

+ 18 pív 0.5l zdarma
stierací
získajtevyhrajte
a
žreb
00€
až 35.0

729, €
00

00

84, €

199, €
Kosačka mot. Alko 4.66 SP-A Edition
90

Motor: AL-KO Pro 125, Šírka záberu: 46 cm,
Objem koša: 65 l s pohonom
záruka 5 rokov + 6 pív 0.5l zdarma

245,00

245,00
229
,00€

229,

stierací
získajtevyhrajte
a
žreb
00€
až 35.0

00

€

výkon 1000W, záber 31cm
objem koša 28l

55, €

+ 6 pív 0.5l zdarma

Kosačka el.Vari FM 3813

+ 6 pív 0.5l zdarma
stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

29,00

299,00€

104,90

79
,€
85,90
00

99
,00€
104,90

79,

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

€

Typ akumulátora 40V/5Ah/Li-Ion
objem koša 70l, súčasťou balenia
je nabíjačka+ baterka

189,00

499, €
00

235,00

519,00

499, € 199,
00

869
,00€í
519,00
stierac
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

00

€

Kosačka aku AL-KO 34.8 Li
Akumulátor: 20 V / 2.5 Ah
Šírka záberu: 34 cm
Objem koša: 30 L

+ 6 pív 0.5l zdarma
stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

519,00

239,90€

519,00

99,

90

+ 6 pív 0.5l zdarma
stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

+ 6 pív 0.5l zdarma

90

Príkon: 1300 W, Šírka záberu: 38 cm,
Objem koša: 40 l + 6 pív 0.5l zdarma

+
6 pív 0.5l zdarma
85,90

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

139,00

Príkon 1000 W, Šírka záberu: 32 cm
Objem koša: 30 l

Kosačka el.3.85E Classic Alko

výkon 1300W, záber 37cm
objem koša 35l

Kosačka aku 38.5Li Moveo Energy Kosačka aku 46.0 SP Moveo
Akumulátor: 36V/4Ah/Li-Ion
Šírka záberu: 37 cm, Objem koša: 45 l,
súčasťou balenia je nabíjačka+ baterka

779, €

499, € 499, € 499,
00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Kosačka el.3.25E Classic Alko

+ 6 pív 0.5l zdarma

+ 18 pív 0.5l zdarma

+
18 pív 0.5l zdarma
519,00

00

205,00

motor XP 200, záber 60cm, výška strniska 35mm,
pojazd
00

motor: Honda GCV 160, záber: 60 cm,
výška strniska: 35 mm, pojazd

Kosačka mot.Alko 4.66 P-A Classic Kosačka el.Vari FM 331053,90
Motor: AL-KO Pro 125, Šírka záberu: 46 cm,
Objem koša: 65 l záruka 5 rokov

Kosačka bub.DS 521 Z29,00
Agáta
Kosačka bub.DS 521H Agáta

519,00

€

00

00

Kosačka bub.Stela Garden BDR

00

€

Elektrobicykel
159,90 Dema IMPERIA 5

2149,00€

499,

00

€

Elektrobicykel
205,00 Kellys THEOS i50

3999,00€

139,00

00

€

119,

00

€

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.
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Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101
Auto-moto/predaj
/ iné
202
AutoAUTO-MOTO
moto/iné
» CZ 175 JAWA 90 PIONIER STADION
MUSTANG SIMSON BABETA KÚPIM TIETO
MOTORKY 0915 215 406
BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom
» Dám do prenájmu izbu, kuchyňu,
kúpeľňu, wc, nealkoholik. 0948 014 213
REALITY / iné
707
REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902 570 685
HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
a ŠPORT
» Kúpim akordeón, heligónku, husle,
saxafón. 0915 876 860
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047
» Predam chovné holuby poštové, dohoda istá. 0948 014 213

22 121 0004

16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 34 R. CHALAN RÁD SPOZNÁ STARŠIU
ŽENU 0940 246 539
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA
NA ZOZNÁMENIE 0944 724 181
» 46 ročný ženatý - hľadá kamarátku aj staršiu 0907 328 041
» Hľadám partnerku, mladú rómku
do 40 rokov na spoločný život. Tel
0940 736 816
» Hľadám partnerku, mladú rómku
do 40 rokov na spoločný život. Tel
0940 736 816

TTzel21-22-strana 8

BÝVANIE

9

63-36
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Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

41-08

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
349 €

399 €
520 €

16-0001

41-05

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

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

INZERCIA
0905 943 528

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

2-0002-6

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

www.promontglass.sk

TTzel21-22-strana 10

0918 623 064

87-0011

Promont Glass sro

SLUŽBY, BÝVANIE, ZVERINEC

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

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

- 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

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

08-0033 TT13

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

Zámer prenechať majetok do nájmu
formou priameho nájmu č. 3/2021

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
12.45 - 13.00 h.

Bližšie inf.: 033/599 1898
www.sose-trnava.edupage.sk

75-15

Bučany motorest 7. a 21. 6.
Vlčkovce 7. a 21. 6.
Hrnčiarovce n. Parn. 7. a 21. 6.
Drahovce 7. a 21. 6.

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava zverejňuje

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

39-00 TT21

•PREDAJ KAMENIVA

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
PALIVOVÉ
DREVO

ánkom?

Máte problém so sp

Vyrieši vám
ho kvalitný
slovenský matrac.

37-080

MP47 HECTORRA 3

predaj agátových kolov - od 0,60€/bm

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

bch

01-0 TT19

FÓLIE
stretch
potravinárske

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

39-0011 TT18

w w w. miko na. sk

na
4 4 va
8

porez guľatiny

v pneuservise alebo online

markb
wo.d obalových materiálova

veľko
o

27,90 €

01-0222 TT22

46,20 €

ww

r. v. 2020/21

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

k
l.aspapiera

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY
wood

155/80 R 13 79 T

p
ul. 3
03

VÝPREDA J

63-06

0948 667 507

POLIENKA BUK, HRAB

16-0115

www.krtkovaniezsk.sk

781210004-1

NON - STOP 0905 351 406

01-0003 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

0911 421 691

TTzel21-22-strana 11

59-132

39-0006 TT01

Suchovská 5, Trnava

REALITY
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Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

0907 599 777

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

39-0 TT17

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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