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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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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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OPRAVA
�automatické

práèky
�elektrospotrebièe
�plynospotebièe

0
8
-0

0
0
3
 T

T
0

1

033/5549 016
0915 756 849

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
ZĽAVA

35%
0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...
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Stavebná firma Hromex, s.r.o.

PRIJME

 len individuálne, nie partie!

- 2x murár (mzda brutto 900 €)

- 2x stavebný
robotník (mzda brutto 750 €)
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Tel.: 0903 768 490

do TPP alebo na živnosť

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55

PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143
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Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148

12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti

1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné 

» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný. 
0949350195 
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG 
STADION SIMSON BABETA AJ 
POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 
0915215406 
» Kúpim motocykle Jawa/ CZ/ 
Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 
0949371361 

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom

5  DOMY/predaj

» Predám radový 5-izb. RD v 
Hrnčiarovciach/P., dvojpodlažný, 
celý podpivničený, ÚP 245 m2, 
záhradka 150 m2, garáž, 33-roč-
ný, rekonštrukcia v r. 2010. Cena 
250 tisíc. Volať v podvečer na č. 
0905 337 076, nie RK.

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 0902570685

8  STAVBA

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

» PREDÁM 16 TÝŽDN. KURIATKA 
LEGHORN, GAZDOVSKA HEMSIRKA, 
PÁSIKAVÉ. TČ. 0918137075 

11  HOBBY a ŠPORT

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj

» Predám pre postihnutých ľudí, 
stoličku na potrebu plus zdarma 
plienkové nohavičky veľ. L 0907 
261 532
» Predám bicykel AUTHOR 
CROSS-700X38, 40-622C, cena 
dohodou, pozrieť si ho môžete 
Zelenečská 99 Trnava, Tel: 
0910619128, volať do obeda.

14  RÔZNE/iné

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA

» 46 ročný ženatý hľadá kama-
rátku aj staršiu 0907328041 

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 

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.

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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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

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

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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SK, s.r.o.

VÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇAVÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇA
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0905 497 437 | www.jotoma.sk

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

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 � Trnava

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

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

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

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

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

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w.markbal.sk
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od obalových materiálov a papieraECO-BIO
POHÁRE
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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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Ludé, hlásim vám, že som dva razy zaščepená. Ute-
kala som hnet jako to bolo možné. Prečo? Scem si ešče 
trochu požit, scem sa stretávat z ludma a ešče scem vy-
dat a pokrscit pátu knyhu. Je to celkom dost dóvodov. 
A vy ostatný čo? Idete do teho? Mosíte!!! 
Tu sú názory na očkuváný, tak jak som ich očula:
„Naša babka nygdze nechodzí, nedám hu očkuvat, 

any seba“. Na to som ich vydzela sedzet bez rúška pret 
domom.

„Já idem“, povedala pany, „lebo Jednota dóchocov 
robý dobré výlety a nezebraly by ma“. 

Dalšá, „scem naščívyt dzeci a  vnúčence keré som 
dlho nevydzela, též idem“. 

Starší pán, „ja sa bojím inekcije aj násletkov, nedám 
sa ščepit“. 

Aj toto je reakcija, „mne nyšt neny, nedám sa pychat“. 
„Ja idem na svatbu, mosím mat očkuváný, ináč ma 

nehajú doma“. 
A jedna pany zebrala vnuka jako doprovot a išly na to 

spolu. Pomohla sebe, jemu, aj nám. 
A posledná hláška, „ket sa dala očkuvat prezidentka 

a pápeš, tak to bude dobré, idem aj ja“. 
Ludé, zabudly ste? My, staršá a stredná generácija, 

zme vyróstly na vakcínach. Nygdo sa 
nás nepýtal či áno, alebo né. Spo-
mente si na tých, čo koronu tažko 
prekonaly, aj na tých, kerých pre-
konala ona. Tak podme na nu, 
šak je to zadarmo a Slováci lúbá 
šecko, za čo nemosá placit. Podme 
a hromadne porazíme tú ..., jak zme 
z očkuváným znyčily nákazlivé cho-
roby. Dáme dole rúška a bu-
deme normálne žit, stojí to 
zato.

Ščepit, prečo, začo?

» bapka Blašková

Kúpaliská, divadlo, šport...
Už je všetko otvorené,
hlásia denné správy,

s kultúrou a na bicykli
vtrhlo leto do Trnavy.

Krutý hokejový debakel
Čakali sme sladké víťazstvo,

už sme boli skoro v cieli,
len čo keď nám včely
do Ameriky uleteli.

Fit centrum sľubuje
„Dokážeš viac, nemusíš sa trápiť“,

vrátil som sa do krčmy,
dobré heslo treba zapiť.

Parlamentné hlasovania
Každú chvíľu nová zostava,

niekto je vždy proti, niekto za,
čakáme či bude aspoň remíza,
veď čo iné občanovi zostáva.

Dobrá škola
Upratovať, poslúchať

a nestriedať ženy,
to bezpečne naučia

mužov iba vo väzení.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
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TRÁPIA VÁS DLHY A EXEKÚCIE?
Poradíme ako sa ich zbaviť!

0910 364 002 

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

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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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 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
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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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INZERCIA
0905 333 832

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

Oznam pre členov ČZ Trnava
Dozorný výbor Členskej základne Trnava pri COOP

Jednota Trnava SD, pozýva všetkých svojich členov na

ktorá sa uskutoční dňa 23. júna 2021 (streda)
o 16,00 hod. v priestoroch jedálne spoločnosti

Lefrox group s.r.o., Obchodný dom Jednota
na 3. poschodí, Trojičné námestie 9, Trnava.

Na Vašu účasť sa teší Dozorný výbor
Členská základňa Trnava

pri COOP Jednote Trnava, SD
0
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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
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Trnavská univerzita v Trnave

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

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

Kvalifikačné požiadavky:

- 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

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-os-
obnych-udajov). Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi prijímame výlučne  v písomnej forme 
najneskôr do 24.6.2021.

Korešpondenčná adresa: Trnavská univerzita v Trnave
 Oddelenie pre riadenie ľudských zdrojov
 Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%

KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

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

pri jme

OPERÁTORKY MONTÁŽE SVIETIDIELOPERÁTORKY MONTÁŽE SVIETIDIEL

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

39
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T2

2

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

Náplň práce: jednoduchá montáž

 balenie setov pre inštaláciu svietidiel
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00

so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

• Najväčšia výstava náhrobných

   kameňov v širokom okolí

• Výrazné zľavy pre každého záujemcu

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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  r. v. 2020/2021

82,80 € 38,90 €
v pneuservise alebo online

w w w. m i ko n a . s k

V
Ý

P
R

E
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A
J 205/55 R 16 91V

S FIT EQ

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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• hydroizolácie
plochých striech

s možnosťou zateplenia

• spodné izolácie
0902 842 539

fb: Hydroizolacie
plochych striech R.V
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0948 667 507

Vyrieši vám
ho kvalitný

slovenský matrac.

Máte problém so spánkom?
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LETNÁ AKCIALETNÁ AKCIA

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
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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

14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Lístok 

kúpite na 

bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ 

BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ 

MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 

kúpite na

bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už1,- €

3
2
-0
0
1
-3

AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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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

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091
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TRÁVNIKOV

úprava
terénu
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REALIZÁCIA

KOSÍME

VŠETKO
KOSÍME

VŠETKO

ZÁHRAD 

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

� Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
� Dovoz štrku, piesku, kameňa
� Búracie práce
   s odvozom odpadu
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ZEMNEPRACETRNAVA.SK
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

13. júna 1968  
vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. bola opätovne legalizovaná 
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku

Výročia a udalosti
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Trnavská samospráva plánuje 
v najbližších rokoch postupne 
obnoviť všetky vnútrobloky v 
meste. Do návrhov úprav týchto 
priestranstiev zapája prostredníc-
tvom participatívneho plánovania 
aj verejnosť. Rozpracovaných má 
aktuálne viacero projektov.

V rámci humanizácie priestorov me-
dzi bytovými domami plánuje mesto 
vytvoriť príjemné podmienky na zdru-
žovanie obyvateľom Tehelnej a Hlbo-
kej ulice. V dohľadnej dobe sa dočká 
komplexnej obnovy aj rozsiahly verejný 
priestor na Spartakovskej a najnovším 
projektom tohto druhu je revitalizácia 
vnútrobloku medzi Bučianskou, Vla-
dimíra Clementisa a Tehelnou. Verejné 
obstarávanie je vypísané na humani-
záciu obytného priestoru Na Hlinách - 
dvor za Kysucou.

Na Tehelnej a Hlbokej pribudne 
zeleň aj miesto pre hry a športové 
aktivity

Tri dvory medzi panelákmi na Tehel-
nej a Hlbokej ulici by mali podľa záme-
ru trnavskej radnice slúžiť miestnym 
obyvateľom každého veku na relax a 
voľnočasové aktivity v atraktívnom ko-
mornom prostredí s prírodným charak-
terom. V priestoroch dvorov pribudne 
zeleň, ktorá by mala nielen skrášľovať 
a sprírodňovať prostredie, ale aj zlep-
šovať jeho klímu. Projekt počíta s vytvo-
rením vegetačnej strechy či s výsadbou 
vertikálnej zelene, ktorá bude tieniť juž-
né a západné fasády domov. „Mamičky 
budú dohliadať na dvorné hry svojich 
detí v prostredí, kde môžu ticho rela-
xovať v tieni stromov,“ píše sa na webe 
trnavskej radnice. Pribudne miesto s 
grilom, komunitná knihovňa, pestova-
teľský záhon a miesta pre športové hry.

Spartakovská bude miestom pre 
relaxačno-športové a spoločen-
ské aktivity

Vnútroblok na Spartakovskej za 
zimným štadiónom by mal po obnove 
svojim obyvateľom ponúknuť možnosti 
relaxačno-športových a spoločenských 
aktivít pre všetky vekové kategórie. 
„Vybudované budú pobytové plochy a 
priestory s hernými, športovými i vod-
nými prvkami vrátane nového mobiliá-
ru, zelene, čiastočne spevnených plôch 
a prvkov technickej infraštruktúry. 
Nové možnosti aktívneho i pasívneho 
odpočinku majú prispieť k posilňova-
niu susedských vzťahov a odbúravaniu 
sídliskovej anonymity,“ informuje tr-
navská radnica na svojom webe.

Najnovším projektom je časť Bu-
čianska, Clementisa a Tehelná

V prípade plánovanej obnovy vnút-
robloku medzi Bučianskou, Vladimíra 
Clementisa a Tehelnou prichádzajú do 
úvahy oblasti pracovne nazvané Kopec, 
teda časť za pumpou na Bučianskej, 

Lúka, tu ide o priestor popod sídlom 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a 
Lesík, kde sa jedná o plochu nad býva-
lou školou V Jame.

Na Hlinách pribudne priestor pre 
oddych a šport ale aj fitness zóna

Humanizácia obytného priestoru Na 
Hlinách sa dotkne dvora za Kysucou. 
Celkové riešenie vychádza z požiada-
viek na vytvorenie podmienok pre hry 
detí oddelených vekových kategórií a 
športovania formou fitness zóny ale aj 
vytvorenie miesta pre posedenie s vý-
hľadom na dvor. Zároveň ide aj o rekon-
štrukciu jestvujúceho ihriska s asfalto-
vým povrchom a doplnenie mobiliáru a 
zelene v celom riešenom území. Plocha 
dvora bude vhodne doplnená o nové 
herné prvky usporiadané tak, aby boli 
funkčne oddelené pre rôzne zóny vy-
užitia a zároveň, aby sa zohľadnili ve-
kové kategórie detí v prípade detského 
ihriska. Zároveň bude vytvorený nový 
priestor pre posedenie a krátkodobý 
oddych.            TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Radnica má rozpracované projekty pre viacero lokalít

Trnavské sídliskové dvory 
sa dočkajú obnovy

2

Takto by mohla vyzerať humanizácia vnútrobloku Spartakovská I., za zimným 
štadiónom.                                                                                           zdroj foto mesto Trnava

Všetky rodiny s deťmi sa môžu 
prísť zabaviť do priestorov Nádvo-
ria jezuitov a tiež do Mariánskej 
sály. Počas tohtoročného poduja-
tia Deň rodiny s témou „otec na-
blízku“ čaká na návštevníkov veľa 
zaujímavých aktivít.

Centrum pomoci pre rodinu pripra-
vuje na nedeľu 27. júna od 15.00 do 
19.00 hodiny pre dospelých i deťúren-
ce pestrý program. Úvod slávnostného 
dňa bude patriť o 11.00 hod. v Kostole 
Najsvätejšej Trojice svätej omši za rodi-
ny, hlavný program začne o 15.00 hod. 
„Deti si budú môcť užiť aktivity, ktoré 
pre ne nachystali hasiči i dobrovoľníci 
z civilnej ochrany, tiež bude pre ne k 

dispozícii maľovanie na tvár či rozlič-
né nafukovacie atrakcie,“ prezrádza 
Michal Lipovský z trnavského Centra 
pomoci pre rodinu a dodáva, že zároveň 
sa budú môcť deťúrence pohrať i s veľ-
kým množstvom stavebníc. Na pódiu, 
ktoré bude tento rok umiestnené vedľa 
Mariánskej sály, vystúpi aj známy tr-
navský spevák BYSTRÍK. So zábavným 
programom sa predstavia tiež Šašo 
FIFO a VIERKA, ktorí pôjdu okolo sveta. 
Tešiť sa deti môžu aj na Michala Figuru 
s kúzelnou fyzikou. Predstavia sa trnav-
ské tanečné súbory a štúdiá ako naprí-
klad Alegria a Styleunits. Poteší aj vy-
stúpenie mladej Trnavčanky, speváčky 
Majky Valentovej. Vstup na podujatie je 
voľný.                                                             ren

Zaujme kúzelná fyzika, šašo aj pútavé vystúpenia

Deň rodiny v Trnave

Podujatie sa tradične teší veľkému zá-
ujmu Trnavčanov. 

foto zdroj archív Cppr v Trnave

Trnavské dni 
dizajnu
Už po tretíkrát sa na Nádvorí konajú 
Trnavské dni dizajnu. Príďte si vypo-
čuť v dňoch 16. až 19. júna zaujímavé 
diskusie a prezentácie umelcov a v 
sobotu si užite príjemný deň na di-
zajnovom trhu, vytvorte si jedinečné 
doplnky na workshopoch a podpor-
te ekologický a slovenský dizajn.

Počas Trnavských dní dizajnu čaká 
na návštevníkov množstvo zaujíma-
vých podujatí:

16. 06. o 19.00
Online diskusia: Ako nám Nový 
európsky Bauhaus pomôže zme-
niť život?
Organizátori podujatia pozývajú na online 
diskusiu o ambicióznom projekte Nového 
európskeho Bauhausu. Hosťami bude ku-
rátorka a členka okrúhleho stola predsed-
níčky Európskej komisie pre Nový európ-
sky Bauhaus - Mária Beňačková Rišková a 
dizajnér a pedagóg Tibor Uhrín.

17. 06. o 19.00
Diskusia: Dizajn made in Trnava
Nielen v hlavnom meste nájdete vynikajúce 
kreatívne štúdiá, v ktorých vzniká kvalitný 
grafický či produktový dizajn. O tom, ako sa 
na väčších i menších projektoch pracuje z 
Trnavy a ako sa rozvíja kreatívny priemysel 
v meste prídu porozprávať Juraj Demovič z 
Pergamenu a Ján Baláž z Cube to Cube.

18. 06. o 19.00
PechaKucha Night Trnava vol. 33
PechaKucha Night vznikla v Tokiu a v prie-
behu pár rokov sa rozšírila po celom svete. 
Ide o podujatie na ktorom sa predstavia 
zaujímaví hostia z prostredia vizuálneho 
umenia a dizajnu. Každý má k dispozícii 
len 20 obrázkov v prezentácii a na každý 20 
sekúnd. Myšlienkou podujatia je vyhnúť sa 
tak zdĺhavým prezentáciám a divákom pri-
niesť produktívne a zaujímavé myšlienky.

19. 6. 10.00 – 18.00 – Nádvorie
Malý dizajnový trh
V sobotu sa môžete tešiť na malý dizajnový 
trh. Čakajú vás predajcovia, ktorí okrem di-
zajnu dbajú aj na ekológiu a udržateľnosť. 
Okrem zakúpenia si výnimočných lokál-
nych výrobkov vás čaká bohatý program 
workshopov, prednášok a diskusií. Do-
zviete sa viac o tom ako vzniká modrotlač, 
môžete si vytvoriť originálnu linorytovú tlač 
alebo si vyrobíte vlastné nákupné vrecúška.

Podujatie organizujú Zdravé mesto 
Trnava, Publikum.sk a kultúrne cen-
trum Malý Berlín, ktoré sídli na prvom 
poschodí meštianskeho domu na Šte-
fánikovej 4. Celý program nájdete na 
www.malyberlin.sk                                  ren

Vyrazte na Trnavské dni dizajnu. 
autor foto Petra K. Adamková
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Nová výstavba vzbudzuje v ľu-
ďoch zvedavosť a niekedy aj 
obavy. Z úst do úst tak začínajú 
kolovať fámy a polopravdy. Aj in-
vestori projektu Pálenica Špačin-
ce sa stretli s otázkami, na ktoré je 
potrebné odpovedať. 

Konateľ spoločnosti Martin Junas 
hovorí o tom, aký zámer má spoloč-
nosť J-STAVING s lokalitou na okraji 
obce. 

Je pravdou, že v lokalite chcete 
postaviť ubytovňu?

V Špačinciach žiadnu ubytovňu ne-
staviame. Našim zámerom je postaviť 
príjemné bývanie, byty vyššieho štan-
dardu. Už skolaudovaný bytový dom 
Pálenica je ukážkou toho, že staviame 
kvalitne, dodržiavame termíny a sme 
spoľahliví.  

Z areálu na okraji obce vraj bude 
betónová džungľa.

Toto je absurdné. Záleží nám na tom, 
aby bola táto lokalita príjemná pre ži-
vot, veď si len položme otázku, kto by 
si v dnešnej dobe kúpil nehnuteľnosť 
v betónovej džungli. Zeleň je pevnou 
súčasťou nášho projektu. Pri bytovom 

dome sme už vysadili jedenásť plata-
nov a pribudnú ďalšie. Popri potoku sa 
bude tiahnuť relaxačná zóna s chodní-
kom a lavičkami, počítame s detským 
ihriskom, pri ktorom bude mini farma 
so zvieratami. 

Bytový dom Pálenica je skolau-
dovaný. Prečo momentálne vý-
stavba nepokračuje? 

Časť poslancov súčasného obecné-
ho zastupiteľstva ďalší rozvoj projektu 
blokuje. Kladú si neakceptovateľné 
podmienky, napríklad, že obecné za-
stupiteľstvo má rozhodovať o budúcich 
majiteľoch nehnuteľností. To je predsa 
nonsens. My sme obci ponúkli do daru 
časť pozemku na výstavbu materskej 
školy, keďže vieme, že jedna materská 
škola už v Špačinciach nepostačuje. Je 
na mieste položiť si otázku, či by toto 
pre obec urobil cezpoľný investor.

Aký má váš projekt pre Špačince 
význam?  

Oživujeme schátranú lokalitu, čo 
veľmi pozitívne vnímajú aj obyvatelia z 
okolitých domov. Zisk je cieľom každej 
činnosti, ktorú človek vykonáva, my 
sme sa však rozhodli kráčať po nároč-
nejšej ceste. Budovy s historickou hod-

notou ideme renovovať, nie búrať. Je to 
finančne náročné a znamená to aj isté 
riziko, lebo nikdy neviete, čo renovácia 

starých objektov odhalí. Sme však lo-
kálpatrioti a chceme, aby naša činnosť 
priniesla pre našu obec benefity.      red 

Sme lokálpatrioti, 
preto sme si vybrali náročnejšiu cestu

„Z lokality na okraji Špačiniec chceme urobiť príjemné miesto pre život,“ hovorí 
konateľ spoločnosti J-STAVING, Martin Junas.
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Krajskí poslanci budú udeľovať 
Cenu Trnavského samosprávneho 
kraja za rok 2020. Toto verejné oce-
nenie je každoročne určené pre jed-
notlivcov a kolektívy, ako aj osoby in 
memoriam, ktoré prispeli k rozvoju 
kraja a k šíreniu jeho dobrého mena. 
Nominácie v šiestich kategóriách 
môžu predkladať aj obyvatelia župy.

Cenu udeľuje Zastupiteľstvo Trnav-
ského samosprávneho kraja na návrh 
poslancov krajského, mestských a obec-
ných zastupiteľstiev, občianskych zdru-

žení a organizácií. Nominácie na ocene-
nie môže predkladať aj verejnosť. „Cena 
Trnavského samosprávneho kraja je ve-
rejným ocenením za mimoriadny prínos 
k rozvoju regiónu. Aj týmto spôsobom 
vyjadrujeme vďaku za vynikajúce tvori-
vé činy a výsledky dosiahnuté v rôznych 
oblastiach života. Možnosť poukázať na 
ľudí, ktorí robia náš život kvalitnejším a 
lepším, má aj verejnosť,“ uviedol trnav-
ský župan Jozef Viskupič.

Cena má päť kategórií
Cena Trnavského samosprávneho 

kraja má päť kategórií – školstvo, kul-
túra, šport, zdravotníctvo, sociálna 
starostlivosť a občianska spoločnosť. 
Udeľovaná je za prínos k rozvoju 
kraja v humanitárnej, charitatívnej, 
vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, 
umeleckej, publicistickej oblasti, v 
oblasti sociálnej starostlivosti, verej-
noprospešnej, podnikateľskej, tech-
nickej a športovej činnosti, ako aj za 
prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdin-
stva. Návrhy na ocenenie môžu pred-
kladať aj obyvatelia župy v termíne do 
30. júna 2021.                                                ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Udelia Cenu Trnavského 
samosprávneho kraja za rok 2020

V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
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ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Medovka lekárska 
zaženie nespavosť a 
uľaví od bolesti hlavy
Medovka lekárska je nenáročná 
bylinka s príjemnou citrónovou 
arómou a mnohorakým využitím 
pre naše zdravie. Pestovať ju mô-
žete v záhrade, ale darí sa jej aj v 
črepníku na terase či balkóne.

Liečivé účinky
Medovka lekárska upokojuje našu 

psychiku, vďaka čomu je výborným 
bojovníkom proti nespavosti, ale vy-
užitie nachádza aj pri liečbe ľahších 
foriem depresie. Pozitívny vplyv má 
medovka aj na naše trávenie, pomáha 
pri nechutenstve či nadúvaní. Zároveň 
táto rastlinka zlepšuje pamäť a uľaví 
pri bolesti hlavy.

Pestovanie
Medovka je nenáročná na pestova-

nie, zvládne slnko i polotieň. Dopes-
tovať si ju môžeme zo semiačok, alebo 
z priesad. Výsadbu z priesad do voľnej 
pôdy či kvetináčov zväčša realizujeme 
v mesiacoch apríl a máj, ale nič sa ne-
stane, keď ju zasadíte aj o čosi neskôr.

Zber
Z medovky zbierame najmä listy a to 

tesne pre obdobím kvetu, za suchého 
počasia a najlepšie v popoludňajších 
hodinách. Zbierať ich môžeme aj dva-
krát za sezónu, len treba počkať, kým 
po prvom zbere narastú nové asi 30 cm 
vysoké stonky.

Použitie
Z lístkov medovky si môžete uvariť 

čaj, či sirup, ale pridávať ich môžete 
aj do limonád a zeleninových či ovoc-
ných šalátov. Rovnako sa využívajú 
pri zdobení koktailov či múčnikov. Ak 
všetky lístočky nespotrebujete, môžete 
si ich usušiť. Stačí, ak ich rozložíte v 
jednej vrstve na plech a sušte na tep-
lom, suchom a dobre vetranom mieste.
Náš tip: Do nádobky určenej na výro-
bu kociek ľadu vložte celé lístky me-
dovky a zalejte vodou. Ľadové kocky 
vám potom výborne poslúžia pri prí-
prave nápojov.

Medovkový sirup:
Budeme potrebovať: hrnček vody, 

hrnček cukru a hrnček medovky
Postup: Do hrnca vlejte vodu, pridajte 
cukor a medovku. Varte, kým sa cukor 
nerozpustí. Potom sporák vypnite, 
hrniec prikryte pokrievkou a všetko 
nechajte aspoň tridsať minút odstáť. 
Následne preceďte do sklennej fľaše, 
nechajte celkom vychladnúť a uložte 
do chladničky. Takto pripravený sirup 
môžete po lyžičkách užívať na upo-
kojenie, alebo pridávať na ochutenie 
limonád.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

medovku lekársku používajte s mie-
rou.                   TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Súkromná základná umelecká ško-
la Pablo (SZUŠ) pozýva širokú ve-
rejnosť, rodičov i priateľov školy na 
výstavu Pablobienále III. V priesto-
roch Čajky na Halenárskej ulici 6 v 
Trnave môžu záujemcovia v čase od 
3. júna do 30. septembra 2021 obdi-
vovať výstavu výtvarných prác.

Pablobienále III, v poradí štvrtá výsta-
va SZUŠ Pablo uzatvára prvú jubilejnú 
dekádu existencie školy. Jej ideový rá-
mec, tvoriaci kontext výstavy, rezonuje 
s jej názvom Procesy a premeny. Práve 

tie štrukturujú koncepciu výberu štu-
dentských diel a úspešných konceptov 
pedagógov, pričom prevažujú tematické 
okruhy v podaní absolventských skupín 
starších žiakov. „Zámer predstaviť rodi-
čom a návštevníkom z radov širokej ve-
rejnosti priebeh niektorých výtvarných 
procesov násobí a prezentuje to isté 
dielko vo viacerých pracovných štádiách. 
Proces, posun, premena, sú dynamickou 
osou tvorivého laborovania a objavova-
nia výtvarných príbehov,“ hovorí Miloš 
Čápka, pedagóg SZUŠ Pablo.

Lineárna a priestorová kompozícia
V aktuálnom galerijnom šate výstava 

ponúka štyri miestnosti. Prvú z nich ob-
sadili námety dvoch tematických okru-
hov výtvarného jazyka. „Vo svojom raci-
onálno-analytickom duchu bod a línia 
rytmizujú plochy a vstupujú do vzájom-
ných kresliarskych vzťahov a objavujú 
tak lineárnu a priestorovú kompozíciu. 

Aspekty výstavby a kompozície dopĺňajú 
cvičenia s námetmi symetrie, asymetrie, 
rovnováhy, nerovnováhy, pohybu, per-
spektívy, kontrastu a súzvuku. Opaku-
júca sa mantra symetrie vo výrazných 
farebných a čiernych líniách nastavuje 
svoju tvár morálnej asymetrii dnešnej 
spoločnosti a frekvenčne vylaďuje divá-
ka,“ popisuje M. Čápka.

Obraz ako písmo
Druhá miestnosť kontruje tej prvej 

svojím expresívnym výrazom. Variácie 
šperku monumentalizujú jeho tvar a 
zvádzajú diváka k sochárskemu vnemu. 
„Tvary antických nádob v naliehavej čer-
veni demonštratívne predvádzajú svoju 
historickú úlohu. Barokové svetlo je vý-
chodiskom pre štylizovaný autoportrét 
vo farebných linorytoch. Spontánny pre-
pis naratívneho námetu či grafická tech-
nika linorytu, pozoruhodne abstrahuje v 
ideogram východnej filozofie v koncepte 
Obraz ako písmo. Derain a Matisse vo 
zväčšenej transpozícii odprezentovávajú 
impresívnu skúsenosť skupinovej maľby 
žiakov,“ približuje pedagóg.

Pabloplenér v Zaježovej
Tretí priestor patrí absolventským roč-

níkom. Pablo tu predstavuje projekt Pab-
loplenér v Zaježovej, inštalácie Land artu 
priamo v krajine, spolu s dokumentáciou 
v permakultúrnom duchu. „Koncept Pre-
meny a atribúty raja stvárňujú drevorezy 
s figurálnym motívom a linoryty s mo-

tívom autoportrétu. Študijné figurálne 
motívy pozoruhodne abstrahuje textil-
ná technika. Suchá ihla na CD nosičoch 
originálne stvárňuje historický portrét,“ 
objasňuje M. Čápka.

Pôvabné Stopy v snehu 
či aktuálne Hádaj, kto som

Komornosť poslednej štvrtej miest-
nosti ponúka aj hravejšie témy žiakov 
nižších ročníkov. Pôvabné Stopy v snehu, 
aktuálne Hádaj, kto som, hravé Ľadové 
medvede, vtipný Vtáčí príbeh, mystické 
Súhvezdia. Pieta a jej biblický príbeh v 
podaní najmenších detí v technike linory-
tu je dokonalým umeleckým dielkom, vy-
násobené a neopakovateľné počtom detí. 
Hravé Posuny vecne študovaného tvaru 
harmonicky rozvíjajú cítenie žiakov v 
abstrahovaní milých predmetov. Magické 
fotogramy a sureálne stretnutie umelec-
kých štýlov v kolážach s plátkovým zla-
tom uzatvárajú príbeh Pablobienále III.

Pripravili aj bonus
Aktuálny bonus ponúka návštevní-

kom stena pred vstupom do galerijného 
priestoru. Ide o výtvarne spracovanú 
dokumentáciu z online vyučovania. 
Pedagógmi citlivo volené témy rešpek-
tujú sociálno-psychologickú atmosféru, 
podnecujú dieťa k činnosti a k hľadaniu 
originálnych možností v domácom pro-
stredí. Tvorba krátkych animovaných 
video príbehov rozveselí aj toho najsmut-
nejšieho diváka.  

Procesy a premeny

Výstava Pablobienále III

Otváracie hodiny 
od 1.6. do 18. 7.

pondelok – piatok od 17.00 do 21.00 
sobota od 12.00 do 21.00 
nedeľa od 13.00 do 18.00 

 
od 19. 7. do 31. 8. návšteva výstavy 
možná pre skupinu po telefonickej 

dohode na čísle 0915 275 805 
 

od 1. 9. do 30. 9. 
pondelok – nedeľa od 17.00 do 21.00

Vstup voľný!

Výstava žiackych prác Súkromnej ZUŠ Pablo             autor foto: MgA. Lea Lovišková
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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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��
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 6. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Foto: suzuki
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
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PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- 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 

85
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32
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  JÚN 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 1250 € • 2-hrob od 1550 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI

A 
na

 fa
re

bn
é 

zá
kr

yt
y

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 2350 € • 1-hrob od 1650 €
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

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

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

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS
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a.s. Špačincea.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 501

odpredá v dòoch 17. až 18. júna 2021

živé nosnice
a kohúty

váha 4-6 kg

Cena za 1 ks

vrátane
DPH.4€ vrátane
DPH.4€

Cena za 1 ks

t. j. štvrtok až piatok v èase od 7:00 do 13:00 hod.
Prestávka od 10:00 do 10:30 hod.

Zákusky od Zuzky torty, štrúdle, koláče
Trnava

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

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.
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hľadá:

Bezplatná linka: 0800 555 777
e-mail: nabor@slovclean.sk

Sereď

UPRATOVAČOV

A UPRATOVAČKY

TPP - 4,00 € / SZČO - 5,50 €
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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 21. 6.
Vlčkovce                21. 6.
Hrnčiarovce n. Parn. 21. 6.

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

Drahovce 21. 6. 12.45 - 13.00 h.
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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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
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