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Rozíny Lehotskej - Bollovej

Dobrá Voda 217

TRNAVSKO

OBRAZOV
• IHNEĎ K ODBERU
• NA OBJEDNÁVKU

TIP NA
DARČEK

0918 558 248

Týždenne do 46 550 domácností

08-0 TT44
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VEĽKÝ VÝBER

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek
- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky, oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel

Domáci trnavský predajca

REALIZUJE VŠETKY PRÁCE NA KOMPLET

• rekonštrukcie bytov, RD, priemyselných budov
• rekonštrukcie kúpeľní a bytových jadier
• maliarske a murárske práce
• sadrokartón a zatepľovanie
• voda, plyn, kúrenie
• elektroinštalácie
• obklady, dlažby, zámková dlažba
• murované ploty - drevené altánky
• plávajúce, vinylové podlahy, parkety
PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

www.mamix.sk
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

ANOČNÁ

SUPERAK
CIA

TIENIACA TECHNIKA

L. v. Beethovena 29, Trnava (NC Cassalle)
Otváracie hodiny: od 9:00 do 16:00, pon - pia

MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD

39-0 TT46

(vonkajšie a interiérové žalúzie, pergoly, rolety, markízy)

-40%

Najväčší výber poťahových látok!

VEĽKÁ VI

• fasádne presklenia a hliníkové konštrukcie
• garážové brány

0917 304 721 | 0910 728 870
completmont@gmail.com

0907 731 635

regionpress.sk

www.

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

-40%

Dovoz, vykládka
A
a montáž novej
TOP KVALIT
sedačky
ZDARMA
IU
Š
ZA NAJLEP
volať vopred
+ možnosť odvozu
033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!
CENU
po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

01-0 TT46

COMPLET-MONT, s.r.o.

Hypotéky, spotrebné
úvery, poistenie.

8

NA STRANE č.

46-0002

08-0001 TT01

NEVIETE
VYBAVIŤ ÚVER?

???

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT47

J&J

od 1.3. 2022

www.autojj.sk

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO

PREDAJ
MLÁDOK

AKCIA TRVÁ OD 2. 12. DO 31. 12. 2021 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.

LACNÁ PYROTECHNIKA

ať tovar
kpt. Nálepku 39
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2.12.2021
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KONTAKT? Peter Zvonár - JANPET light
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0907 774 096
To
ára
mimo otv
Pri preberaní tovaru si každý môže vytočiť zľavu!
lacnapyrotechnika.sk@gmail.com hodín, alebo

PREDAJ KVALITNEJ, CERTIFIKOVANEJ ZÁBAVNEJ A PROFESIONÁLNEJ PYROTECHNIKY A OHŇOSTROJOV ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.
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Západné Slovensko

ZĽAVAEZ
ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 943 528

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
399 €

0903 342 475

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

800

10% ZĽAVA

449 €

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

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

2300

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

komínov

1500

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

86.750
87.350
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

Frézovanie

1500

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

Známy komentátor sa vo svojom naj- článok spotrebiteľského reťazca – obnovšom článku zaoberá hľadaním čan. Lenže, ono to donekonečna nejde.
odpovede na otázku, prečo je naša A starobné dôchodky tiež nie sú nafuspoločnosť tak rozoštvaná a rozde- kovacie balóniky. Mimochodom, keď sa
lená. Pritom celý život ju vo svojich znižuje kúpna sila obyvateľstva, logicčlánkoch rozoštváva a rozdeľuje. A ky sa prepúšťa, lebo niet komu ponúkať
služby či tovar. Keď sa prepúšťa, kúpna
nie sám.
sila sa opäť zníži. A špirála chudoby
Podnikatelia a podnikateľské sub- všetkých sa smutne zdvíha do vyšších
jekty do veľkej miery právom plačú, že a vyšších poschodí. Teda, všetkých,
štát zakazuje občanom, aby u nich na- okrem našich politikov. Časť ich výdavkupovali či od nich odoberali služby. kov, ktoré si bežný občan či živnostník
Pritom, v akejsi snahe mať aspoň nejaké platí z vlastného, im hradí štát v podobe
tržby zdražujú svoju ponuku a tak sa dopravy, priestorov, pracovnej techniky
pripravujú sami aj o to málo, ktoré mohli a iných benefitov vrátane občerstvenia
utŕžiť. Život u nás stráca akúkoľvek logi- na poradách a večných koaličných raku. Koľko asi návštevníkov vo veku nad dách o ničom a zvyšnú časť výdavkov
sedemdesiat rokov má bežná mestská im valorizuje zákon. Živnostníkovi sa
plaváreň? A práve ona z dôvodu nižšej akurát tak valorizujú odvody a pomaly
návštevnosti ruší zľavy pre plavcov nad sa už na živnosť ani neoplatí pracovať. A
sedemdesiat rokov, čím im zdražuje čo sa ešte len chystá, vieme všetci.
Žijeme zvláštne zvláštnu
svoje služby o sto percent. Koľkí z nich
ešte prídu? No asi nikto. A tak je to vša- dobu, rozoštvanú a rozde. Ceny musia ísť hore, lebo... To všetci delenú, dobu nenávisti.
vieme. Lenže, vyššie ceny znamenajú A zúfalstva. Teraz už len
oveľa menší obrat. To vieme tiež všetci. vedieť, čo s tým...
Pekný a hlavne v
Ľudia nemajú bezodné peňaženky. A
to, o čo nás všetkých oberá štát svojou zdraví prežitý týžneznalosťou (podpredsedníčka vlády deň, vážení čitanepozná ani ten základ – výšku DPH) telia!
akosi nelogicky má zaplatiť ten najnižší
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

10-0007

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

Redakcia:

Žijeme zvláštne zvláštnu dobu

1500
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Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
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

63-06

BJ
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TT21-48-strana

2

SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

TRNAVSKO

3

0905 141 167

08-0 TT44

MONTÁŽ
INTERIÉROVÝCH
DVERÍ A PODLÁH

ANTIGÉNOVÉ TESTY

Vianočné respirátory FFP2

Objednávaj na
(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185
0905 575 191

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
01-0004 TT01

Skvelé
ceny na

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

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

2-0002-10

Hviezdoslavova 3, Trnava

www.lekarenplus.sk

85_0936

SKLADOM!!!

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
A
AD

D
30
1991-2021

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991
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Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339
%
0
4
A
I
C
K
A
Á
N
M
I
Z
IOROV
ZĽAVY PRE SEN
3

08-0002 TT48

Z
A
V
A
OPR

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

ŠKOLA, STAVBA, SLUŽBY
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ TRNAVA
Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033/552 11 61, e-mail: spsdtt@zupa-tt.sk
www.spsdtt.sk

Pre absolventov ZŠ ponúkame študijné odbory s maturitou:
• 2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
• 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť
• 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave
• 3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
• 3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

Ponúkame i akreditovanú Jazykovú školu a vzdelávacie kurzy pre dospelých
• kurzy cudzích jazykov https://spsdtt.edupage.org/a/jazykova-skola
• elektrotechnické minimum /3-mesačný akreditovaný kurz na získanie elektrotechnickej kvalifikácie/
• kurzy pre elektrotechnikov podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. /§21-23 na získanie, alebo obnovenie elektrotechnickej spôsobilosti/
• externé 1-ročné štúdium odborných predmetov v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika
v doprave a telekomunikáciách /končiace maturitnou skúškou/
• kurz CISCO akadémie /medzinárodne akreditovaný kurz na získanie kvalifikácie špecialista počítačových sietí/
• kurz Dopravca v cestnej doprave /príprava na skúšku odbornej spôsobilosti
• kurz Logistika v preprave tovarov /akreditovaný rekvalifikačný kurz

1 135 

bola priemerná hrubá mesaèná
mzda absolventov

Pozrite naše prezentačné video: „Poď študovať na Dopravnú“: https://youtu.be/EotdsdfYabM

Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium u nás môžete i písať na spsdprijimacky@gmail.com. Všetky informácie nájdete na: www.spsdtt.sk
1/ Aké je zameranie školy? Akých absolventov posielate po ukončení fakultami Žilinskej univerzity a úzko spolupracujeme i s Materiálovotech- 3/ Aké študijné odbory sa u vás vyučujú? Prispôsobujete sa
nologickou fakultou STU v Trnave a Strojníckou fakultou STU v Bratislave. požiadavkám zamestnávateľov?
štúdia do praxe? Aké je ich uplatnenie na trhu práce?
SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje
absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave
a telekomunikáciách. Sme Centrum odborného vzdelávania a prípravy
pre dopravu a telekomunikácie, čím Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení, ktorá nám tento titul udelila, vyjadrila, že škola je
komplexnou vzdelávacou inštitúciou, má kvalitné personálne obsadenie
a materiálne vybavenie a vychováva kvalitných absolventov pre prax.
Zamestnanosť a uplatniteľnosť absolventov hovorí, že každý absolvent
školy, ktorý sa chce zamestnať, si nájde dobré uplatnenie. Dva naše
študijné odbory: 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy sú nedostatkové odbory na
trhu práce a študenti prvých dvoch ročníkov v tomto školskom roku preto
poberajú i motivačné štipendium. Máme spoluprácu s významnými
spoločnosťami na trhu práce: Železnice Slovenskej republiky, Železničná
spoločnosť Slovensko a.s., Stellantis (Peugeot) Trnava, Siemens Mobility,
Slovak Telekom a.s.
Taktiež spolupracujeme s univerzitami a udelenie titulu Partnerská
stredná škola Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
Žilinskej univerzity dokazuje, že škola pripravuje kvalitne absolventov
i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium. Spoluprácu máme i s ďalšími

2/ Čím je vaša škola výnimočná? Čo ponúkate študentom? (mimoškolské Dopravná priemyslovka ponúka študijné odbory s maturitou technického
aktivity, programy štúdia v zahraničí, moderne vybavenie učební, i ekonomického zamerania, ktorých náplň pravidelne konzultujeme
s našimi zmluvnými partnermi a zamestnávateľmi: 2675 M elektrotechnizaradenie do projektov...
ka – komunikačné a sieťové technológie • 3739 M elektrotechnika
Ponúkame okrem denného štúdia i nadštandardné vzdelávacie aktivity, v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná
ako medzinárodnú CISCO akadémia počítačových sietí, ktorá umožňuje bezpečnosť • 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika
študentom školy získať medzinárodne platný a uznávaný certifikát a podnikanie v doprave • 3765 M technika a prevádzka dopravy –
v oblasti počítačových sietí. Taktiež absolventi podľa jednotlivých automobilová technika • 3767 M dopravná akadémia – ekonomika
odborov majú možnosť získať certifikáty elektrotechnickej spôsobilosti, a manažment v doprave, zasielateľstvo
ale i v ďalších oblastiach (CAD systémy, ekonomické certifikáty). Škola je
súčasťou a partnerom projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR Každý študijný odbor má významného zmluvného partnera – firmu Študuj dopravu, v ktorom zamestnávatelia a školy úzko spolupracujú za v praxi, ako som uviedol už v odpovedi na prvú otázku, s ktorou
účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily zabezpečujeme praktické vyučovanie i prispôsobujeme Školský
v doprave a zamestnávatelia ponúkajú naším študentom i Štipendijný vzdelávací program požiadavkám zamestnávateľov.
program. Sme zapojení i do programu Erasmus plus a vybraní študenti
chodia na zahraničné odborné stáže a popri škole pôsobí naša akredito- Všetky informácie o nás a našej vzdelávacej ponuke nájdete na našej
vaná Jazyková škola, kde sa možno zdokonaliť v jazyku, prípadne webovej stránke: www.spsdtt.sk
študovať ďalší jazyk. Škola ponúka i vzdelávanie dospelých v externom
štúdiu i v akreditovaných kurzoch.
Ing. Peter Papík
Momentálne škola v rámci projektu IROP z eurofondov zabezpečuje
riaditeľ, SPŠ dopravná Trnava
modernizáciu odborných učební.

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.

Hľadám partiu živnostníkov aj jednotlivcov
na renováciu okien. 0948 144 844

01-0006 TT27

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk
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Je možné si dohodnúť i osobné stretnutie a prísť (rodič s deviatakom) - podáme Vám informácie o možnostiach štúdia.

KULTÚRA

5

33-0098

TRNAVSKO

Vianocne_predplatneKrabicky_Chalupa_2021.indd 2
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Občianska
riadková
inzercia

MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
» Predám 4pneu+disky 195/65/
R15,0910224746
2 Auto moto/iné

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

» Garsonku kúpim.0902 570685
» Kúpim 3i byt do 100 000eur
v hotovosti v TT a okolí,
0951676236
8 STAVBA

08 STAVBA

909
DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
10
a ZVERINEC
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám nádherné šteniatka
zlatého retrivera bez pp.Odber
ihneď.t.č.0902191709
» Kúpim továrenský traktor
TK10, TK14, MT8 alebo iný menší
0904274781
13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

» Predám palivové drevo, celú
jednu vlečku, cena 700eur, tel:
0904270466

14 RÔZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
ZOZNAMKA
16
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

TT21-48-strana
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75-49

01-0003 TT01

06 POZEMKY / predaj

www.cujte.sk

ECO-BIO
POHÁRE

p
ul. 3
03

» Predám RD novostavbu 4
izbový bungalov, Smolenice
0907370644
6 POZEMKY/predaj

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

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

39-0011 TT23

05 DOMY / predaj

na
4 4 va
8

5 DOMY/predaj

bch

04 BYTY / prenájom

veľko
o

4 Byty/prenájom

markb
wo.d obalových materiálova

k
l.aspapiera

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

03 BYTY / predaj

ww

47-022

» JAWA 350 KYVACKA PANELKA
634 KÚPIM TÚTO STARÚ MOTORKU
AJ POKAZENÚ SAMOTNÝ MOTOR
PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915215406
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Simson aj iné..
0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom
stave alebo nepojazdný. 0949
350 195
3 Byty/predaj

08-0 TT46

0944 19 43 41

02 AUTO-MOTO / iné

SLUŽBY, STAVBA, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO
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P R i J M E M E
• SKLADNÍK (Nemecko)
(možnosť brigády)
2300 €/mesačne Brutto
• MÄSIAR (Rakúsko)
3000 €/mesačne Brutto
• POMOCNÍK (Rakúsko)
2300 €/mesačne Brutto

Hľadáme

DISPEČERA /
DISPEČERKU

výroba
oprava

PRACUJEME

AUTOMATIZÁCIA
APLIKÁCIA
VÝSTUPY
ONLINE
KOMUNIKÁCIA

BEZPEČNÝ
PRÁVNY SERVIS

INZERCIA

PRÁCA V CHRÁNENEJ DIELNI
Polovičný úväzok, ZP, ZTP, 330 eur / mes. + 10% výkonnostné

Ružindolská, Trnava, 0918 918 236

08-0130 TT48

0905 943 528

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

08-00 TT47

www.adrireal.sk

ELEKTRIKÁR

PREDAVAČKU
16-0196

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

na skrátený pracovný
úväzok do novinového
stánku v Smoleniciach,
minimálny zárobok 600,- Eur
brutto + zákonom
stanovené príplatky.

Bližšie informácie poskytneme na tel. č.:

0902 953 066

trnava@adrireal.sk

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961


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

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

•vodičov •dispečera/-ku

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

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

80-0006

0915 261 120

+421 908 315 410

Svižne

Rýchlo

Súkromná spoločnosť
prijme

POLIENKA BUK, HRAB

Marek Pivka
Real Estate Consultant

Automatizovane

PALIVOVÉ
DREVO

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

ČO PRINÁŠAME?
Prinášame systém, ktorý Vám umožní jedným kliknutím
sledovať proces celého predaja, v akom štádiu sa práve
práca s Vašou nehnuteľnosťou nachádza a môžete sa
online zapojiť do celého priebehu. A to vždy vtedy, keď
máte čas Vy. Práve vtedy, keď to zaujíma Vás.

01-0 TT38

PRIPRAVENÝ NA PREDAJ/PRENÁJOM

BUĎTE NAŠIM ZÁKAZNÍKOM / PARTNEROM A UŽÍVAJTE SI NAŠE SLUŽBY ADRID REAL PREMIUM
Realitná spoločnosť ADRID REAL drží tempo s najnovšími trendami a najmä inováciami,
ktoré sa práve počas tejto doby dostávajú do popredia

01-0001 TT01

MARKETING
VIACJAZYČNOSŤ
SOCIÁLNE SIETE
VLASTNÝ WEB

MARKETINGOVO
ORIENTOVANÁ
CENOVÁ ANALÝZA

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT21-48-strana
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01-0005 TT23

0904 237 414

0908 93 93 93

01-00 TT48

ŽALÚZIE
ROLETY

Zárobok až do 1000 Eur.

01-0075 TT20

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 -

GASTRO, STAVBA, ZAMESTNANIE

10
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Výhody:
 jednoduchá práca  príjemný kolektív
 príjemné prostredie  nástup ihneď
 ubytovanie zdarma

www.pracahned.eu

0917
0917
0908
0948
0908

465
839
961
002
783

632
697
969
048
501

Zákusky od Zuzky
Trnava

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

torty, štrúdle, koláče

39-0008 TT01

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.

INZERCIA

0905 943 528

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

TT21-48-strana

10

34 13-36

Super výhodná práca
aj brigáda pri balení
veselých produktov

TRNAVSKO

ZAMESTNANIE

11

U nás si zarobíte !
Nielen pred Vianocami,
ale aj cez lockdown.
Najširšia ponuka práce a brigád.
Práca na TPP, dohodu aj živnosť.
Týždenné vyplácanie a ďalšie benefity ...
+421 903 702 333
www.proplusco.sk

benzoix - freepik.com

80-0189

Presvedčte
sa sami

32-0010-9

info@proplusco.sk

TT21-48-strana
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GASTRO
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47-001
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA

19 ROKOV NA TRHU

+420 702 193 121

85_0632

0800 500 091

32-0128

e-mail: velcon@velcon.sk

TT21-48-strana
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Týždenne do 46 550 domácností

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

09-07

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

OPATROVATEĽKY

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

PRE TRNAVU A OKOLIE

www.stara-trnava.sk

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

01-0 TT46

Upečiem i zabezpečím

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU
MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

TTzel21-48-strana 1

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
0903 783 800

08 TT35

08-0124 TT45

0948 052 566 | 0905 339 587

01-0 TT47

a výkup orechových kmeňov
od dĺžky 1,8 m+

Trnavská arcidiecézna charita,
0948 362 875, chsvr@charitatt.sk

01-000 TT17

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

Staráme sa s láskou.

01-0 TT48

POREZ GUĽATINY

750
01-0 TT47

0917 102 255

Zverte vášho seniora
organizácii, ktorej
môžete dôverovať.

01-0 TT22

39-1200003 TT01

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

2
Advent v Trnave
zrušili
Ak ste sa tešili na Advent v Trnave, neprinášame dobrú správu.
Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu pristúpila trnavská radnica k jeho zrušeniu. Neuskutočnia
sa tak adventné trhy ani sprievodné podujatia. Vstupné za lístky
ľuďom vrátia.
„Rešpektujeme rozhodnutie Vlády
SR a prosíme obyvateľov o dodržiavanie pravidiel počas lockdownu. Zrušenie adventných trhov bolo v súčasnosti
jediným možným krokom – i keby sa
lockdown ďalej nepredlžoval, je nevyhnutné byť zodpovedný a znížiť mobilitu. Je to aj prejavom solidárnosti voči
extrémne vyťaženým zdravotníkom,“
vysvetľuje primátor Trnavy Peter Bročka.

Vstupné vrátia

Za prenájom adventných stánkov,
ktoré boli na Trojičné námestie dovezené pred pár dňami, predajcovia mestu ešte neplatili. O zrušení trhov budú
informovaní priamo. Okrem adventných trhov sú zrušené aj podujatia,
ktoré mali fungovať podľa COVID auto-

ŠKOLA, STAVBA
SPRAVODAJSTVO

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Mesto spustilo centrálny dispečing zimnej údržby

Na zimu sú cestári pripravení

Sezóna zimnej údržby sa v Trnave oficiálne začína 1. decembra a
končí sa 28. februára, v praxi však
začiatok i koniec záleží na poveternostných podmienkach. Tento
rok začali s úpravami zjazdnosti
a schodnosti komunikácií o čosi
skôr. Mesto zavádza tiež novinku centrálny dispečing zimnej údržby.

Na tohtoročnú zimnú sezónu je
podľa informácií z trnavskej radnice v
meste pripravených 23 zásahových a
pomocných vozidiel a mechanizmov a
488 ton posypového materiálu, z toho
228 ton chemického, teda priemyselnej soli, a 260 ton inertného materiálu
– drveného kameniva. Zásoby budú
dopĺňať priebežne podľa potreby. „Robíme všetko pre to, aby komunikácie
boli čo najbezpečnejšie a dopady nepriaznivého počasia na život v meste
čo najmiernejšie. Hoci nemôžeme byť
na všetkých miestach naraz, robíme
maximum a prosíme ľudí o trpezlivosť
a pochopenie. Dôležitá je aj ohľaduplnosť a obozretnosť na strane vodičov i
chodcov, obzvlášť počas intenzívneho
sneženia či poľadovice,“ upozorňuje A.
Tomašovičová riaditeľka Mestských služieb mesta Trnava.

V hre sú najmä dve spoločnosti

Zimnú údržbu zabezpečujú v Trna-

Adventné trhy sa neuskutočnia.
autor foto renáta kopáčová
matu, teda Štyri adventné koncerty, divadelné predstavenia pre najmenších
aj Stredoveké adventné trhy. „Vstupné
za lístky na adventné koncerty zakúpené v Turistickom informačnom centre
- Región Trnava (mestská veža) bude
vrátené po opätovnom otvorení TIC po
ukončení lockdownu. Lístky zakúpené
v sieti Ticketportal vráti online predajca,“ informovala Veronika Majtánová,
hovokyňa Trnavy. Potvrdila tiež, že
Mikuláš, ktorý mal pôvodne so svojou družinou jazdiť na koči po meste
a obdarovávať okoloidúcich, bude rozdávať radosť inak, navštívi zariadenia
poskytujúce v Trnave sociálnu starostlivosť, ako to bolo aj vlani.

Primátor o očkovaní

„Čaká nás náročné obdobie, akým
sme si prešli už pred rokom. Teraz však
máme k dispozícii vakcínu, ktorá v boji
proti koronavírusu dokázateľne pomáha zvýšiť šancu vyhnúť sa náročnej
hospitalizácii. Ak váhate, či sa zaočkovať, zvážte, prosím, všetky dostupné informácie a poraďte sa so svojím
lekárom. Som zástancom slobody, ale
tá je aj o zodpovednosti. Zodpovednosti nie len za seba, svojich blízkych, ale
aj mesto a celú spoločnosť. Verím, že
možnosť dostupnej vakcinácie využije
čo najviac ľudí, aby sme všetci mohli
začať opäť normálne žiť,“ dodáva primátor.

Najčítanejšie regionálne noviny

Ilustračné foto

zdroj foto pixel 2013 pixabay

je jednak získavanie a spracovávanie
informácií o stave a predpovediach
počasia a výstrahách podľa meteorologických pozorovaní, monitoring stavu
ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, riadenie výkonu zimnej údržby
na spravovaných komunikáciách a koordinácia opatrení v mimoriadnych poveternostných podmienkach, a zároveň
komunikácia s verejnosťou o situácii v
meste z hľadiska plynulosti dopravy a
schodnosti a zjazdnosti verejných komunikácií. Dispečersko-spravodajská
Novinkou je
dispečersko-spravodajská služba služba je spustená od 1. decembra, obTrnavská samospráva prichádza čanom bude k dispozícii na e-mailovej
tento rok prostredníctvom Mestských adrese dispecing.zu@msmt.trnava.sk,
služieb s novinkou, ktorou je centrálny kam bude možné zasielať aj svoje pripodispečing zimnej údržby. Jeho úlohou mienky či návrhy.
ve predovšetkým spoločnosti STEFE
Trnava a I.P.R. Pezinok, ktoré majú
územie mesta rozdelené na rajóny. S
pomocnými službami ako dočisťovanie
ostrovčekov križovatiek, ručné a strojné
čistenie zastávok či lávok pre peších a
podobne vypomáhajú Mestské služby
mesta Trnava (MSMT). Rozsah, spôsob
a zabezpečenie zimnej údržby sa riadi
operačným plánom, ktorý je zverejnený
na webstránke samosprávy.

Krajskí cestári aj s novou technikou
Správa a údržba ciest Trnavského
samosprávneho kraja (SÚC TTSK)
má pripravené personálne, technické a materiálne kapacity na
zimnú údržbu ciest. Premiérovo
pri tom naplno využije kompletne
obmenený vozový park, do ktorého
župa investovala 11 miliónov eur.
„Prvých pár kusov z viac ako 300
kusov novej techniky sme stihli zapojiť
do uplynulej zimnej údržby. Ďalšie sme
využili v lete na zametanie, vysprávky
ciest alebo kosenie a mulčovanie trávy.
Na blížiacu sa zimu sme plne pripravení,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič a dodal, že v súčasnosti disponuje
župa dostatočným počtom vlastných
vozidiel, ktoré sú špecializované na
výkon zimnej údržby. „Ide najmä o 34
nových sypačov, 20 nových multifunkčných nosičov náradia a príslušenstvo.
Rovnako to výrazne zlepší podmienky
práce našim cestárom, z ktorých 150 je
vodičov,“ povedal Jozef Viskupič.

slov posýpajú efektívnejšie, čo je prospešnejšie aj pre životné prostredie i
rozpočet. „Očakávam, že nadviažeme
na minulú zimu, počas ktorej sa nám
pri výraznom zvýšení výkonov podarilo znížiť výdavky o takmer milión eur,

čujú zjazdnosť ciest.
Zimná údržba, ktorej termíny určuje
Slovenská správa ciest, sa štandardne
začína začiatkom novembra a v závislosti od vývoja počasia trvá do konca
marca. Vzhľadom na priaznivé pove-

Správa a údržba ciest TTSK premiérovo využije kompletne obmenený vozový park.
zdroj foto TTSK

pričom išlo o celkovo najnižšie náklady ternostné podmienky v Trnavskom
za posledných päť rokov,“ poznamenal kraji spúšťa SÚC TTSK zimnú údržbu
zvyčajne koncom novembra, respektíve
riaditeľ Trebichalský.
začiatkom decembra. Viac informácií je
dostupných na www.spravaciest.sk.
Vozidlá už vyrazili do terénu
Župná rozpočtová organizácia sa
bude starať počas tohotoročnej zimnej Kontakt na nonstop dispečing
sezóny o viac ako 1.600 kilometrov ciest
Naskladnili posypový materiál
Telefónne čísla nonstop dispečingu
„Na našich skladoch sa pred zimnou II. a III. triedy na území Trnavského zimnej údržby sú 033/ 55 31 344 pre
údržbou nachádza približne 4.680 ton kraja a na základe zmluvy so Sloven- okresy Galanta, Hlohovec, Piešťany a
soli, 6.460 ton kameniva, dvetisíc ton skou správou ciest aj o vybrané cesty Trnava, 031/ 55 22 422 pre okres Dunajzmiešaného posypového materiálu a I. triedy v Trnavskom a Bratislavskom ská Streda a 034/ 65 12 735 pre okresy
66-tisíc litrov soľanky,“ informoval ria- kraji. Správa a údržba ciest TTSK je pri- Skalica a Senica.
diteľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský. pravená na prvé rozsiahlejšie sneženie,
STRANU PRIPRAVILA:
Aj vďaka novej technike podľa jeho vozidlá už vyrazili do terénu a zabezpeRENÁTA KOPÁČOVÁ
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OKNÁ - DVERE, STAVBA, DOMÁCNOSŤ

TRNAVSKO

3

EUROOKNÁ A DVERE

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

39-0 TT11

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0084

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

781210004-1

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

39-0006 TT01

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

52-0009

0905 943 528

TTzel21-48-strana 3

AKCIA DECEMBER 2021

1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€

DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

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

ZNOVUOTVORENÁ
PREDAJŇA
Tmavý
žulovýV TAZ-ke
indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
PRACOVNÉ
ODEVY
ZADARMO:
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

01-0 TT26

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

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

SLUŽBY, STAVBA, OKNÁ - DVERE - BRÁNY
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0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

01-0 TT26

PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ VORENÁ
T
POMÔCKY ZPNROEVDUAOJŇA V TAZ

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

01-0 TT26

PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ
ORENÁ
POMÔCKY ZPNROEVDUAOJŇTVA V TAZ
ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

PRACOVNÉ ODEVY

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

01-0 TT26

A OCHRANNÉ POMÔCKY
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SLUŽBY, GASTRO
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Trstínska cesta 20, Trnava (smer Senica)

0918 877 578

eshop.zahradnictvobega.sk |
www.zahradnictvobega.sk • info@zahradnictvobega.sk

OTVÁRACIE HODINY pondelok - piatok 8:00-18:00 sobota 8:00-18:00

A
G
E
B
V
E
C
O
N
A
I
V
VIANOČNÉ

€

• Dekorácie
• Osvetlenie
• Stromčeky
rezané aj v kontajnery.

živá čečina, ikebany

JEDLIČKY, SMREKY
a BOROVICE

170 - 200 cm / od 14,90 €

Ďakujeme za priazeň v roku 2021
a v mene kolektívu želáme príjemné
prežitie vianočných sviatkov.
TTzel21-48-strana 5
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od 17. decembra
PREDAJ ŽIVÝCH KAPROV

POLITIKA
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V Európe rokuje s lídrami, doma rád varí rodine
Vladimír Bilčík (46) je od mája 2019 europoslancom zvoleným za stranu SPOLU. Zaoberá sa ochranou
právneho štátu, bojom s dezinformáciami a rozšírením EÚ na západný Balkán. Pred vstupom do
politiky učil na Katedre politológie Univerzity Komenského a viedol výskumný program o európskej
politike v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Pôsobí v najsilnejšej politickej
skupine Európskeho parlamentu - Európskej ľudovej strane.
■ Prednedávnom ste navštívili Čiernu Horu,
kde vás počas jedného dňa prijal prezident,
predseda parlamentu, premiér a vystúpili
ste v čiernohorskom parlamente. Podobné
návštevy robíte aj v Srbsku. Čo je vašou úlohou na Balkáne?
V Čiernej Hore som predsedom delegácie
Európskeho parlamentu a v Srbsku stálym
spravodajcom Európskeho parlamentu. Zjednodušene - europoslanci ma poverili, aby som
ich zastupoval v procese vstupu týchto krajín
do EÚ. Podobne ako u nás v deväťdesiatych
rokoch, vstup do EÚ je pre Srbov a Čiernohorcov
strategickou otázkou. Ak ju zvládnu, zlepší sa
kvalita života pre ľudí v týchto krajinách. Keďže
som v Podgorici či v Belehrade tvárou európskej
politiky, miestne médiá moje návštevy ostro
sledujú.

vrátil po ôsmich rokoch domov. Začal som sa
venovať európskej politike ako výskumník,
organizoval som verejné podujatia a diskusie
o potrebe vstupu do Európskej únie. Postupne
som sa usadil doma na Slovensku, založil si
rodinu, dokončil som si v Bratislave doktorát
a začal som učiť na vysokej škole.
■ Dlho ste učili európsku politiku na Katedre politológie v Bratislave. Plánujete sa k
tomuto povolaniu raz vrátiť?
Pedagogická a vedecká práca ma roky napĺňali, dnes však žijem naplno prácou europoslanca
a sústredím sa na to, aby som podal čo najlepší
výkon. Často stretávam študentov, ktorých som
učil a teším sa z toho, že sú úspešní profesionáli,
ktorí dnes pôsobia aj v médiách či vo verejnom
živote. Uvidím, čo život prinesie o pár rokov.

■ Čo je vašou špecialitou, ktorú by ste navarili, keby ste boli pozvaný do televíznej
relácie o varení?
Mám rád jednoduché a chutné veci. Pripravil
by som vegetariánske francúzske zemiaky, na
ktoré sa moje deti vždy tešia. Stačí mať kvalitné
zemiaky, kyslú smotanu, šľahačku, vajíčka, trochu olivového oleja, jenské sklo a na pár dní je
napečené. V lete by to bol zapečený ratatouille
z čerstvej sezónnej zeleniny s fetou, ktorý má
u nás doma tiež veľký úspech.
■ Zostáva vám nejaký voľný čas? Ak áno, čím
ho trávite?

Je ho málo, preto sa ho snažím využiť naplno
športom a v spoločnosti svojich najbližších.
V pracovných dňoch si chodím v Bruseli zabehať, cez víkendy sa venujem rodine - chodíme
■ Do Bruselu ste sa nepresťahovali a už ste napríklad na turistiku v okolí Bratislavy alebo
pomaly v polovici vášho mandátu. Ako zvlá- venčíme švagrovho psíka Fifka.
date dochádzanie?
Aj keď je náročné každý týždeň pendlovať
za rodinou, nesťažujem sa, žije tak množstvo
slovenských rodín a keď som doma, snažím sa
naplno venovať aj rodine a domácim prácam.
Výhodou je aj to, že nestrácam kontakt s dianím
na Slovensku a môžem vnímať náladu medzi
ľuďmi. Nechcem odísť zo Slovenska, moja žena
tu má prácu a deti majú doma svoje zázemie.
■ Čo vám doma ide najlepšie?

Robím, čo treba, aby sme spolu dobre fungova■ Bude aj pre Slovensko výhodné, ak sa EÚ li. Rád cez víkendy celej rodine navarím a zatiaľ
rozšíri?
nám doma všetkým chutí. Baví ma, keď pripravujeme jedlo so synom a dcérkou.
Rozhodne áno. Život v Európskej únii je
životom v mieri, pretože tesná spolupráca krajín
a spoločné európske hodnoty pomáhajú tlmiť
konflikty. Dôsledky vojen na západnom Balkáne
v deväťdesiatych rokoch sme cítili aj na Slovensku. Niektorí ľudia, ktorí utekali pred vojnou z
bývalej Juhoslávie, zostali žiť aj u nás. Balkán je
etnicky, politicky a nábožensky pestrý. Verím, že
práve členstvo v EÚ bude najlepšou prevenciou
pred ďalšími horúcimi stretmi v regióne. Pomôže
to aj našim podnikateľom - otvoria sa im naplno
nové európske trhy, zlepší sa tamojšia infraštruktúra. A aj ľudia by mohli jednoduchšie
a rýchlejšie cestovať napríklad na dovolenku do
Čiernej Hory.
■ Strednú školu a vysokú školu ste absolvovali v USA a neskôr ste vyštudovali európsku politiku na Oxforde. Prečo ste sa vrátili
na Slovensko?
Po konci Mečiarovej éry prišla nádej na zmenu,
ktorá mohla Slovensko posunúť na západ.
Chcel som byť pritom a na jeseň 1999 som sa

Vladimír Bilčík, foto: Boris Németh.

■ Kde budete tráviť vianočné sviatky?
Doma so svojimi najbližšími a verím, že
budeme všetci hlavne zdraví. Zimné prázdniny
aj tento rok využijeme na spoločnú dovolenku
vo Vysokých Tatrách, kde obyčajne trávime aj
časť leta. Cestujem veľa, preto najradšej trávim
voľné chvíle na Slovensku.
■ Ste známy aj ako fanúšik slovenského vína,
dokonca na sociálnych sieťach ste zdieľali
fotografiu, ako sa zúčastňujete jeho výroby.

Každú jeseň sa teším na rodinné prešovanie
hrozna, s ktorým spoločne s bratom pomáhame
našim rodičom. Môj dedko bol vinár a aj dnes
máme v širšej rodine viacerých vinárov. Keď je
na to vhodná príležitosť, snažím sa v Bruseli aj
na Balkáne robiť reklamu slovenským vínam,
pretože mnohé majú výbornú kvalitu. Pandémia
zasiahla aj našich vinárov, mám však v pláne po
otvorení europarlamentu pre verejnosť zorganizovať prezentáciu slovenských vín a pomôcť
S deťmi na turistike vo Vysokých Tatrách. Foto: Archív VB. ich tak propagovať v Európe.
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Vladimír Bilčík vystupuje v parlamente Čiernej Hory
(Foto: Čiernohorský parlament)
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

86.750
87.350
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
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

39-0 TT41

Východné Slovensko
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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
48.090
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

GASTRO
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