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M i k o v í n i ho 7 • Trna va

Mik ovíniho 7 • Trnava

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

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

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

- 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

08-0 TT01
08-0008 TT01

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

08-0033 TT06

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

08-0033 TT06

SBS
LAMA SK

Zámková dlažba
Zavarský

príjme bezpečnostných
pracovníkov v obchodných
prevádzkach

0948 181 008

36-0005

1050€ brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

www.dekoracie-darceky.sk

Diskontný sklad

39-0 TT05

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

v Trnave

OČNÁ
VEĽKON %
0
AKCIA -2 VAR
K
O TO
NA VŠET ARCA
DO 31. M

pre maloobchod, hobby aj profi manažérov...

Veľkoobchod

výrazné zľavy už od 35 % po registrácii

Široká ponuka

umelých kvetov, bytových a sezónnych dekorácií,
pohrebných a spomienkových vencov a ikeban
veľkonočných kahancov a náhrobných náplní

Bratislavská 45, Trnava
tel.: 033/55 37 240

TT22-11-strana

Pondelok - Piatok:
7:00 - 15:30 hod.

1

01-0 TT11

V ponuke holandské črepníkové kvety.
08-00 TT01

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

- riečne:
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Urobme to tak,
ako to cítime
Žijeme zvláštne časy. Nosíme respirátory, skupujeme jódové tabletky, narýchlo vybavujeme pasy, zisťujeme,
kde sa v našej blízkosti nachádzajú
kryty civilnej obrany a čo si do nich so
sebou vziať. Kto by si ešte pred dvoma
rokmi pomyslel, že sa niečoho takého
dočkáme. Myslím, že nik.
Udalosti uplynulých dvoch rokov
hlboko zasiahli do našich životov a
poriadne poznačili aj našu psychiku.
Niet sa čo čudovať. Veď vysporiadať sa
s vírusom, o ktorom sme nič nevedeli a
denne zabíjal tisíce ľudí po celom svete,
je skutočne ťažké aj pre akokoľvek silné
povahy. A keď sme sa už ako tak začali nadychovať, doľahla na nás vojna u
našich východných susedov, ktorých
osudy nám nie sú ľahostajné.
Každý sa s tým, čo v týchto časoch
prežívame, potrebuje vysporiadať po
svojom. Niektorí v snahe zvládnuť to
obrovské napätie, radšej všetko popierajú, vytesňujú, iní si robia zásoby jedla
a vody, nakupujú jódové tablety, čakajú hodiny na vybavenie pasov, alebo si
pre prípad ohrozenia balia najnutnejšie
veci. Počúvala som rozhovor so skúse-

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

nou psychologičkou, ktorá povedala,
že to všetko, čo robíme, je len akousi
obrannou reakciou nášho organizmu
na to, čo sa okolo nás deje. Pomáha
nám to zvládnuť neľahkú situáciu. Dodáva nám to pocit, že veci, ktoré nás
ťažia a nevieme ich priamo ovplyvniť,
máme tak aspoň trošku pod kontrolou
a aj vďaka tomu nadobudneme dojem
určitej istoty a bezpečia.
Čeliť situáciám, ktoré sa nás veľmi
bytostne a osobne dotýkajú, sú neprehľadné a nevyspytateľné, nie je ľahké.
Aj preto potrebujeme nejaký pevný
bod, akúsi barličku, o ktorú sa môžeme
oprieť, keď je všetko okolo nás neisté.
Práve ona nám môže pomôcť prekonať
ten namáhavý úsek cesty, to nejasné,
nepredvídateľné obdobie, ktoré máme pred
sebou. Ak ňou majú
byť jódové tablety v
našej lekárničke či
pasy zbalené pre
prípad
potreby
vydať sa na cestu,
urobme to pre
seba.

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

01-0004 TT01

TRNAVSKO

REZANIE BETÓNU

» Renáta Kopáčová, redaktorka

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0003 TT01

2

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185

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

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Skvelé
ceny na

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0010 TT11

Stredné Slovensko

Hviezdoslavova 3, Trnava

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

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

w w w. l a c k o v a . e u • 0 9 0 5 44 5 6 6 8

08-0008 TT01

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

01-0046 TT10

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

83_0007

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

Samoobslužný autoservis
Samooprava áut
Krátkodobý a dlhodobý
prenájom
Čistenie auta
vysávanie, tepovanie

09-45

logistický park CTP pri Stellantise

08-0 TT04

www.hodka.sk
FB, Insta: Hodka.sk
Coburgova 82C, Trnava

0905 143 222

PALIVOVÉ
DREVO

Spoločnosť z TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH

0904 996 772

08-0020 TT08

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

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.
83-0090

na
4 4 va
8

PAPIEROVÉ

39-0011 TT09

bch

veľko
o

08-00 TT03

realizujeme.sk

TAŠKY
p
ul. 3
03

0918 425 978

markb
wo.d obalových materiálova

k
l.aspapiera

maliarske práce
stierkovanie
sádrokartóny

ww

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0046

POLIENKA BUK, HRAB

KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

D
31
1991-2022

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

TT22-11-strana
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08-0002 TT10
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Čím budem?

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

01-0032 TT07

Ze šeckých kútov, novýn, rádija aj telky sa na
nás hrne reklama ze škól. Učnovky, stredné aj vysoké školy sa predbýhajú do si uchycí pre seba vác žákov. Je to tak, za chvílu sú prímačky a dzeci sa budú
rozhoduvat kam dál, čo z nych bude. Ket bol mój syn
malý, najprv scel byt smecárom - naskakuvačom.
Potom kozmonavtom, neskór hasičom a potápačom
a celkom nakonec hasičom pod vodu. No skončil
jako predavač, pardón, neskaj sa to volá asistent
predaja. Čúl sú pomenuvané profesije tak, že nevým
nékedy o čo sa jedná.
Ale jedno je jasné, že nám chýbajú šecky robotnýcke profesije. Že nám chýbajú šoféry autobusov,nákladákov, rušnovodyči. Ale chýbajú nám aj
zdravotné sestričky a dochtory. Ja sa pamatám, jako
každá vačá fabrika mala svoje učnovské stredisko,
dze si vychovávala pracovnýkov pre seba. Památám, že rušnovodič bolo hrdé povoláný, aj že na
zdravotnú školu bol problém sa dostat. A čúl ich lákajú na šelijaké odmeny, hovorá temu benefity. Čúl
zavédly duálne vzdeláváný, čo objavily néčo nové?
Šak to tu už dávno bolo.
Alebo ešče o inšém, jak sa žák dostane na medecínu, ešče any nedoštuduval a už si
hledá mýsto v zahranyčí. Verejne
vyhlasuje, že tu neostane. Šak
ic do sveta, ale najprv zaplac
za školu, čo si vyštuduval. Neskaj šeci chcú byt vedúci, nygdo nesce robyt manuálne. Do sa
neskaj ešče drží hesla, že remeslo
má zlaté dno? Jeden múdry človek
povedal, že vedúci je aj ten,
kerý vede kozu cez lávku.
A mal pravdu.

» bapka Blašková

Možno je to tak
Dobrá reklama
Novú pravdu o víne
na plagát dal vytlačiť,
že pohár vína denne
je zdravý, ale nestačí.
Doprava v budúcnosti
Na auto budúcnosti
prieskum si spraviť chcel
a vyšlo mu, že najlepší
bude jeho starý bicykel.
Už nič nezatajíš
Do žiadosti na sobáš
novú kolonku pridali vlani,
pre úplnosť treba
uviesť počet očkovaní.
Hlupákom nedvíham
Najnovší model mobilu
mi, pre pokoj v práci,
vždy hlásiť zvykne
aké má volajúci IQ.

16-0020

Máš to ťažké
Nenájdeš vysnívanú
lásku,
akú si vždy chcel,
charakter máš síce rýdzi,
no veľkosť tela XXL.

» Eva Jarábková

TT22-11-strana
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Obezita dokáže potrápiť celé telo

Občianska
riadková
inzercia

Nadmerná telesná hmotnosť vystavu- telefóne: Minimalizujte sedavý spôsob
je ľudí zvýšenému riziku chronických života.
- Pozor si dajte na vplyv reklám:
či systémových chorôb, ako aj závažných ochorení dôležitých orgánov či Nepodliehajte vplyvu marketingu a reneplodnosti. Ide pritom o celosvetovo klám, ktoré často propagujú aj nezdravé
rozšírené chronické ochorenie, ktoré potraviny a jedlá. Neverte zázračným či
v konečnom dôsledku spôsobuje väč- módnym riešeniam, ktoré sľubujú rýchle
výsledky bez námahy.
šiu úmrtnosť ako následky fajčenia.
- Menej stresujte: Skúste sa každý
Obezita je v modernom svete veľmi roz- deň potešiť aspoň jednou maličkosťou.
šírená, avšak netreba zabúdať na to, že sa Udržiavajte kontakt s blízkymi, ktorí vám
jej dá účinne predchádzať.
pomáhajú odbúravať stres bežných dní.
- Doprajte si kvalitný spánok: DoPrinášame sedem
prajte si dostatok času na oddych. Dajte
preventívnych rád proti obezite
svojmu telu príležitosť zregenerovať sa,
- Jedzte zdravo: Pridajte do jedálnič- spracovať fyzickú a psychickú záťaž a naka ovocie a zeleninu. Svetlé pečivo na- čerpať nové sily.
Informácie poskytol Odbor komunihraďte celozrnným. Stravujte sa aspoň 5x
denne, nevynechávajte raňajky. Vymeň- kácie ÚVZ SR a Odbor podpory zdravia a
te bežné sladkosti za zdravšie varianty. výchovy ku zdraviu
Podrobnejšie sa téme venujeme na
Vyhnite sa rýchlemu občerstveniu. Vyhnite sa vyprážaniu. Znížte príjem soli a našej webovej stránke čujte sk, kde prinášame odpovede aj na otázky: Aké sú
alkoholu.
- Dodržiavajte pitný režim: Pitný zdravotné následky a riziká obezity? či
režim dospelého človeka by mal zahŕňať Ako zistiť, či je hmotnosť primeraná?
približne 2-2,5 litra tekutín. Nezabudnite
na správny výber nápoja, uprednostňujte
čistú pitnú vodu alebo nesladený čaj. Vyhnite sa sladeným nápojom.
- Cvičte: Ak máte problém s pohybovou aktivitou ako jednotlivec, nájdite si
blízkeho človeka či skupinku ľudí, s ktorou pôjde cvičenie jednoduchšie. Nájdite
športové aktivity, ktoré vás bavia, skúšajte nové pohybové aktivity.
» ren
- Obmedzte čas pri počítači alebo
Ilustračné foto. autor foto b1 pixabay

1 Auto-moto/predaj

01 AUTO-MOTO / predaj

» Jazdené letné pneumatiky s
diskami. Barum 165/70 R13 79T
za 100 eur 0949 805 128 dohoda
možná
2 Auto moto/iné

02 AUTO-MOTO / iné

» KUPIM STARU MOTO HELMU zn.
CASSIDA 0904274781
» Kupim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/Simson
aj iné..Slušne zaplatim. 0949
371 361
» Kupim traktor ZETOR aj
nepojazdny hrdzavy ponuknite
0904274781

BYTY / predaj
303
Byty/predaj
404
Byty/prenájom
BYTY / prenájom
» Prenajmem izbu s kuchyňou
a kúpeľňou, nealkoholikovi.
0948/014213.
5 DOMY/predaj

Predaj hydiny
na ďalší chov

05 DOMY / predaj

6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

Senica

» Záhradka v OV 120 m2 Nerudova TT. 0918 294 504

Čáčovská cesta 5315/125

707
REALITY/iné
REALITY / iné

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

» Garsonku kupim.0902 570685

www.hydina.eu
w

808
STAVBA
STAVBA

Od marca rozvážame na adresu
zákazníkov mládky pred znáškou,
od apríla káčatá, mulardény, húsatá,
brojlerové perličky a moriakov.

Predávame aj kŕmne zmesi Versele Laga

09 DOMÁCNOSŤ

» Predám sprchovú vaničku,
lacno, tel: 0948014213
41-15

Výročia a udalosti
prezident Spojených štátov Jimmy Carter vyhlásil americký bojkot letných olympijských hier roku 1980 v Moskve na protest proti sovietskej intervencii v Afganistane

21. marca 1980

» KUPIM HAKI LESENIE.
0907715027
9 DOMÁCNOSŤ

10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám chovnú samicu zajaca.
0948/014213.
11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM

12 DEŤOM

0911 421 691

13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

Suchovská 5, Trnava

14 RÔZNE/iné

14 RÔZNE / iné

15 HĽADÁM PRÁCU

15 HĽADÁM PRÁCU
ZOZNAMKA
16
ZOZNAMKA

39-00 TT01

» 46 rocny Ženaty hlada Kamaratku aj Starsiu 0907 328 041

POKLÁDKA

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

TT22-11-strana
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0905 651 584

39-0005 TT01

01-0 TT03

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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 operátorov O2 a 4ka.

TT22-11-strana
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JAROSLAV HUDEC
DOMÁCE POTREBY
ŽELEZIARSTVO

Z Ľ AVA

19 ROKOV NA TRHU

20%

e-mail: velcon@velcon.sk

Vždy v piatok nakúpite tovar so zľavou 20%.

(Platí pri nákupe nad 3 €). Na tovar v akcii sa nevzťahuje 20% zľava.

TRNAVSKO

32-0034

Navštívte domáce potreby na prízemí OD Jednota.

01-0 TT11

OD Jednota, Trojičné nám. 9, Trnava
0905 839 555 | 0903 408 695
www.hudec.eu

ZAMESTNANIE
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
34-01

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

87-0004

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0020

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

8

75-25

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

SLUŽBY, STAVBA, ZAMESTNANIE
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Týždenne do 46 550 domácností

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
m rokov á
- originálne náhradné diely FORD
et
v
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
w w u p re sk
w
j
. a u t o j.
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

39-0 TT02

J&J

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

0949 295 072

STAV E B N É P R ÁC E

Hrubé stavby RD, základové dosky, murovanie
+421 944 409 220



MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TTzel22-11-strana 1

01-0009 TT11

•vodičov •dispečera/-ku
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

08-0 TT06

AUTOSKLO
H&D

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
0903 783 800

08 TT35

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

á

eln
mys

Prie

eď
r Ser
Sme

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

ka

ns

ria

Nit

ka

RNAVA

ians

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

0949 319 336

Nitr

AUTOSKLO H&D
T

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

39-0 TT11

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

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE

39-00 TT01

01-0007 TT11

AUTO

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

08-0013 TT02

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

s!

s

30
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Župa rozdelí
700-tisíc eur
Trnavský samosprávny kraj otvoril výzvu na predkladanie žiadostí
o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Výzva je otvorená do 1. apríla 2022 a župa na ňu
z rozpočtu vyčlenila 700-tisíc eur.
„Finančne podporíme aktivity, ktoré podporujú smerovanie kraja k znalostnej, kreatívnej, environmentálne
udržateľnej a obehovej ekonomike pri
súčasných demografických a klimatických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,“ uviedol trnavský župan
Jozef Viskupič a doplnil, že žiadatelia
môžu získať grant vo výške minimálne
10-tisíc eur.„O príspevok môžu požiadať mestá a obce, právnické a fyzické
osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo,
trvalý pobyt alebo pôsobia na území
Trnavského kraja, respektíve poskytujú
služby obyvateľom kraja. Žiadateľ musí
zabezpečiť spolufinancovanie projektu
z vlastných zdrojov, a to minimálne 10%
z celkovej výšky poskytnutého grantu,“
upresnil trnavský župan Jozef Viskupič.

Vítané sú aj inovatívne riešenia

Oblasti, v ktorých môžu byť projekty
úspešné sa týkajú všeobecného rozvoja
regiónov, zlepšenia podnikateľských
zručností, udržania zamestnanosti
alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené budú projekty, ktoré
potrebujú väčšie finančné krytie s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom. Vítané sú aj návrhy inovatívnych
riešení zamerané na zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch. Financie
sú určené aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou a spoločnosťou,
ale aj adaptáciou na zmeny klímy.
Záujemcovia môžu žiadosti do tohtoročnej výzvy predkladať elektronicky
cez formulár prostredníctvom https://
esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2022. Termín ukončenia zberu žiadostí je 1. apríla 2022. ren

Zápis prvákov v apríli

Zápis prvákov do základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy bude 7. a 8. apríla v čase od 10.00
do 18.00 h. „O forme zápisu budú informovať na svojich webových sídlach všetky mestské základné školy,“
uvádza sa na webovej stránke mesta.
„Prihlášku je možné podať prostredníctvom online formulára na stránke
školy, papierovou formou v škole alebo
elektronickým podaním do elektronickej schránky školy s autorizovaným
kvalifikovaným elektronickým podpisom,“ doplnil vedúci odboru školstva,
mládeže a športu Michal Špernoga. Žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku
v školskom obvode, v ktorom majú
trvalý pobyt, ak si zákonný zástupca
žiaka nevyberie inú školu a riaditeľ vybranej školy ho príjme na plnenie povinnej školskej dochádzky.
ren

INFORMÁCIE
Z MESTA
SPRAVODAJSTVO

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Kryty civilnej ochrany v Trnave, čo si vziať so sebou

Čo robiť v prípade ohrozenia
V uplynulých dňoch nám do redakcie nášho týždenníka prichádzalo
množstvo otázok od našich čitateľov. Všetky mali jedno spoločné –
kryty civilnej ochrany. Ľudia chcú
vedieť, koľko takýchto krytov sa v
Trnave nachádza a kde ich treba
hľadať, koľko ľudí sa do nich zmestí,
v akom sú stave, ako sú vybavené a
či sú pripravené k použitiu? Odpovede sme hľadali na trnavskej radnici a prinášame vám jej stanovisko.
Mesto Trnava má vo vlastníctve dvadsaťdva krytov civilnej ochrany (CO). Sú
to odolné a plynotesné úkryty, ktoré sa
nachádzajú pod niektorými bytovými
domami a sú určené pre ich obyvateľov.
Ďalších sedem krytov je vybudovaných
pod školami v meste, ďalšie vlastnia rôzne
firmy, závody a strategické podniky. „Spolu s úkrytmi na školách a v súkromnom
vlastníctve je celková kapacita krytov CO
v Trnave 6 120 miest. Pre drvivú väčšinu
ľudí by ako úkryt v prípade ohrozenia na
nevyhnutný čas slúžili takzvané JÚBS,
teda jednoduché úkryty budované svojpomocne – pivnice, podzemné garáže,
suterény a podobne,“ uviedla Veronika
Majtánová, hovorkyňa Trnavy a dodala,
že ak by došlo ku krízovej situácii, nastala
by predovšetkým evakuácia obyvateľov v
súlade s pokynmi zodpovedných orgánov.

Zoznam krytov civilnej
ochrany vo vlastníctve mesta:

A. Sládkoviča 5, F. Veselovského 2,
Hospodárska 6, Hospodárska 15, Hospodárska 21, Hospodárska 24, Hos-

batožina by mala obsahovať osobné
doklady, dôležité dokumenty, peniaze,
cennosti malých rozmerov, ako aj:
- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné
zdravotnícke potreby,
- základné trvanlivé potraviny a nápoje
v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
- predmety osobnej hygieny a dennej
potreby,
Ako sa správať pri evakuácii
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť - náhradnú bielizeň, odev, obuv, neprepriestor ohrozenia alebo sa nachádzate mokavý plášť,
v uzatvorených priestoroch, vykonajte - prikrývku, spací vak,
- vreckovú lampu, sviečku a zápalky,
nasledovné opatrenia:
- uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny, - ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa
- pripravte si a vezmite so sebou najnut- potreby a uváženia-(mobilný telefón),
nejšie veci (doklady, cenné veci malých - pre deti nezabudnite pribaliť hračku.
rozmerov, lieky a podobne.), uzamknite
byt,
Zoznam vecí, ktoré
- presvedčte sa, či vaši susedia vedia o je zakázané brať do úkrytu:
vzniknutej situácii,
- zbrane všetkého druhu,
- v prípade, ak sa vo vašom okolí na- - alkohol a iné návykové látky,
chádzajú deti bez dozoru, starí alebo - zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
nevládni ľudia – pomôžte im,
- objemné predmety, kočíky, periny a
- dodržujte pokyny osôb a príslušných podobne,
orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu, - domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
- použite prostriedky improvizovanej - zapaľovače, cigarety, ponorné variče,
ochrany dýchacích ciest a povrchu tela, - jedlá podliehajúce rýchlemu znehod- priestor opúšťajte najkratšou cestou, noteniu.
podľa možností kolmo na smer vetra,
- vždy zachovávajte rozvahu!
Viac informácií na webe mesta
Zmierniť strach a neistotu pomáha aj
informovanosť. Konkrétne návody, ako
Čo si so sebou vziať?
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej postupovať v rôznych rizikových situácibatožiny je do 25 kg pre deti a do 50 kg ách, nájdete v dokumente Čo by mal vepre dospelých a v prípade, že treba ísť dieť každý v prípade ohrozenia a v indo krytu, tak je to do 10 kg pre deti a do formáciách vyplývajúcich zo zákona o
civilnej ochrane obyvateľstva, ktoré sú
15 kg pre dospelých.
zverejnené na webstránke mesta trnava.sk
Evakuačná batožina a tiež úkrytová
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
podárska 27, Ľ. Podjavorinskej 24, Ľ.
Podjavorinskej 25, Slovanská 1, Slovanská 13, Slovanská 16, Slovanská 19, Študentská 17, Študentská 20, Študentská
26, Študentská 27, Študentská 53, Zelenečská 61, Zelenečská 67, Zelenečská
81, Zelenečská 91.

Na koho to slovo padne
Päť chlapov, jeden revolver a skoro
štvrťstoročie zábavy. V apríli príde
do Trnavy stále svieži divadelný
hit Na koho to slovo padne, ktorého nadčasový vtip sa stal kultom
slovenskej činohry.
Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián
Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa opätovne stretnú na pódiu ako

Vyhrajte dve vstupenky

Ak nám napíšte správnu odpoveď
na našu súťažnú otázku, môžete
získať dve vstupenky.

Na koho to slovo padne.

zdroj foto kulturmarket

dnes? “Reakcie sú stále rovnaké. Tá hra
je nadčasová a myslím si, že v každej
jednej dobe si nájde svojho diváka. Nie
sú v nej žiadne politické narážky, preto
je jedno, či to hráme teraz, v minulosti
alebo to budeme hrať o desať rokov. Ja
Hra je nadčasová a stále aktuálna by som budúcim divákom, ktorí túto
Keď s hrou začínali, Slovensko vy- hru ešte nevideli, odporúčal k nej prizeralo inak a doznievali krušné časy, stupovať najmä z toho hľadiska, že si v
parlamentné voľby v 1998 priniesli nej každý nájde prototyp toho svojho
mafián, národovec z Detvy, nešťastník na post premiéra Mikuláša Dzurindu. “mocipána” zneužívajúceho moc. A
trpiaci zápalom mechúra, aristokrat a Aké reakcie divákov mali v začiatkoch myslím si, že to sa deje v každej dobe,”
intelektuál, uzavretí v jednej miestnosti s touto hrou? A aké ich majú umelci hovorí Róbert Jakab.
ren
Súťažná otázka znie:
Kedy a kde sa uskutoční
divadelné predstvanie
Na koho to slovo padne?
Svoje odpovede spolu s telefonickým
kontaktom posielajte mailom
na adresu:
spravodajstvott@regionpress.sk

v spoločnosti revolvera. Kto ho má, ten
má moc. Avšak každý má o nej svoju
vlastnú predstavu. Emóciami nabité
predstavenie vypáli v nedeľu 24. apríla
v Dome kultúry jeden gag za druhým.
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Príležitosť pre skladníkov a skladníčky

Mária: „Dokážem zladiť prácu
a súkromný život“

NÁ
ST
UP

JA
R/
LE
TO
20
22

si môžu zamestnanci C&A kúpiť za špeciálne zľavy a Mária to s obľubou využíva.
„S kamarátkami chodíme vždy po výplate na babské jazdy. Často si vyberieme
zľavnený tovar, na ktorý uplatním ešte
zamestnaneckú zľavu. Pekné veci kúpim
pre seba aj pre deti,“ pochvaľuje si jeden
zo zamestnaneckých benefitov.

Ideálna práca pre mamy

foto archív spoločnosti C&A

Mária Juríková je súčasťou kolektívu už 13 rokov.

Máš vzťah k manuálnej práci, no nechceš pracovať za pásom? Práve teraz
hľadáme skladníkov a skladníčky do novootvoreného distribučného centra v
Trnave. Naši zamestnanci pracujú s textilom a nedvíhajú tak ťažké bremená.
Víkendy a sviatky trávia s rodinou, alebo aktivitami, ktoré majú radi. V tieto dni
sa u nás totiž nepracuje. K tomu žiadna nočná práca. Spomínané výhody a dobré
ohodnotenie prinášajú našej spoločnosti spokojných zamestnancov, ktorí chodia
do práce radi. Lebo spokojný skladník je ten najlepší skladník. Pošli nám svoj
životopis mailom na sk-kariera@canda.com alebo zavolaj na číslo 033/322 85 02.
Tešíme sa na teba 

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

AKCIA marec 2022

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certifikát

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

01-0015

Staň sa našim kolegom

www.kamenarstvo-bocan.sk

Mária Juríková do C&A nastúpila po
materskej dovolenke. Hovorí, že ju tam
vtedy priviedol osud. Ako mama potrebovala prácu, do ktorej môže prichádzať
o ôsmej ráno, keď zavezie deti do škôlky.
„Bola som šťastná, že v C&A mi vyhoveli. Vlastne som za tie roky nikdy nemala
Táto spoločnosť pôsobí na Slovensku problém dohodnúť sa. Môj vedúci mal pre
od roku 2007 a za ten čas ponúkla pracov- mňa pochopenie v každej situácii, keď sa
né príležitosti stovkám ľudí. Len v Novom niečo prihodilo v škole, keď som s deťmi
Meste nad Váhom pracuje pre C&A 150 za- musela pre chorobu zostať doma, alebo
mestnancov. Súčasťou tamojšieho kolektí- som sama ochorela.“ Na svojej práci má
vu je aj skladníčka Mária Juríková, ktorá je rada rôznorodosť. „Počas dňa vystriedam
C&A verná už 13 rokov. „Páči sa mi tovar, viacero oddelení, a tak mi rýchlo ujde čas.
ktorý denne prechádza mojimi rukami. Cez víkendy a vo sviatky nepracujeme, keď
Je to oblečenie od spodnej bielizne až po mám nadčasy, môžem si zobrať voľno alečiapky, ale aj doplnkový tovar ako vankú- bo mi ich preplatia. Ako mama dokážem
še, deky, dekoračné sviečky, šálky, košíky, zladiť pracovný a súkromný život, a to pre
hračky aj bižutéria,“ vysvetľuje. Tieto veci mňa veľa znamená.“ reklamný článok

63-003

Nové pracovné príležitosti prináša do
nášho regiónu medzinárodná spoločnosť C&A. Módna značka, ktorá si získala srdcia ľudí na celom svete, hľadá
skladníčky a skladníkov do čerstvo otvoreného distribučného centra v Trnave.

EXPRESNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ZA NAJLEPŠIE CENY!
102 519 Bratislava – Trnava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice – Michalovce – Humenné

Autobusy sú vybavené
s WC, WiFi, min. 2x TV,
DVD, rádiom, chladničkou,
kávovarom, klimatizáciou
a USB nabíjačkou.
Viac info a možnosť zakúpenia cestovného lístku na www.bus.daka.sk
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miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť v miestenkových kanceláriách AMS
• Na linku je možné zakúpiť miestenku cez portál bus.daka.sk, www.cp.sk, alebo cez mobilnú aplikáciu Slovak Lines.
možnosť prestupu na linku MHD
• Na linke platí cenník cestovného vyhlásený dopravcom, možnosť platby platobnou kartou priamo u vodiča.

premáva v sobotu
• Dopravca poskytuje zľavy pre deti, študentov, dôchodcov a ZŤP.

premáva v nedeľu
Dopravný prostriedok: Autobus
• Pre cestujúcich je počas jazdy k dispozícii WiFi a WC - pokiaľ bude autobus vybavený toaletou.
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• prevádzkujeme až 18 spojov denne, ponúkame
skvelé služby na palube a najrýchlejší čas prepravy •

Prepravu zabezpečuje: Cestovná kancelária DAKA, s.r.o., Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 47550783, tel.: 02 / 44 555 000, e-mail: info@ckdaka.sk, web: bus.daka.sk Platí od 12.12.2021 do 11.12.2025

ŠKOLA, SLUŽBY

Najčítanejšie regionálne noviny
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33-0015

,90
SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

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

033/599 18 75

www.sose-trnava.edupage.sk

Pomôžeme Vám

41-18

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

08-000 TT01

OPRAVA

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
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39-0 TT10

Zámer prenechať
majetok do nájmu formou
priameho nájmu č. 4/2022

TRNAVSKO

AUTO - MOTO, SLUŽBY
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Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU

tel.: 055/728 91 24

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

68-05

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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€
/1m-ks

Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

INZERCIA

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

PLOTY

LAVIČKY

pre ľudí

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

pre mestá

63-35

Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

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

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

ZĽAVAEZ
ER

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

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

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

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

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.

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

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

66-125
66-160

www.toplast.com

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

AUTOFÓLIE
PPF

ochranné fólie

0904 356 749

TTzel22-11-strana 6
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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

pre firmy

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

PIESKOVISKÁ
pre škôlky
S DOVOZOM po SR

32-0007-2

Západné Slovensko

TERASY

01-0005 TT01

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

komínov

10-0010

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Frézovanie

01-0008 TT01

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

SLUŽBY, STAVBA, ZAMESTNANIE
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Prijmeme pracovníkov SBS

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj 12-18 týždňových kuričiek DOMINANT

Mzda od 4,38 €/hod. brutto
75-19

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

78-0018-1

na obchodnú prevádzku v Piešťanoch

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
12.30 - 12.45 h.
75-21

Bučany motorest 28. 3.
Vlčkovce 28. 3.
Hrnčiarovce n. Parn. 28. 3.
Drahovce 28. 3.

0903 221 681 corado@corado.sk

78-0086

TRNAVSKO

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

regionpress.sk

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PRÍĎTE SI PRE

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

Super CENY

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

TTzel22-11-strana 7

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-15

rttrade@rttrade.sk

80-0007-1

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-06

1500

499 €

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

www.

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

449 €

800

8

TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk

STAVBA, SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

0905 333 832 | 0905 943 528 | 0905 534 595
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