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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
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TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
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PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL
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nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie
-50%
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TOTÁLNY VÝPREDAJ

KOŽENÉ BUNDY
Dámske kožené bundy teraz už od 149 Eur

-50%až do

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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01NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48
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chod obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ

Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339
Po - Pia: 10:oo - 16:oo

každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!

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

DOPRAVA ZADARMO

JARNÁ AKCIA -35%
ZĽAVY PRE SENIOROV
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022
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Trnavskí policajti spolu s kolega-
mi z Finančnej správy, za účasti 
mestskej polície a pracovníčky 
Sociálneho odboru mesta Trnava 
vykonali v uplynulých dňoch akcie 
zamerané na požívanie alkoholu a 
drog mladistvými osobami.

Desiatky policajtov spolu so služob-
ným psom preverili, v čase od 21.00 h do 
polnoci, dohromady 4 vytipované pod-
niky v centre Trnavy. Mladistvým oso-
bám v podnikoch skontrolovali doklady 
totožnosti a vykonali dychové skúšky. 
Celkovo preverili 35 mladých ľudí. „Al-
kohol zistili u 25 z nich. Pozitívnu skúšku 
na alkohol mala aj jedna osoba do 15 
rokov. Najvyššiu hodnotu namerali iba 
16 ročnému chlapcovi, a to 1,79 promile. 
Maloleté dievča nafúkalo viac ako 0,5 
promile. Policajti vyzvali rodičov, aby 
si dieťa prišli vyzdvihnúť,“ informovala 
Zlatica Antalová, hovorkyňa Krajského 
riaditeľstva policajného zboru (KR PZ) v 
Trnave. Policajti všetky prípady opitých 
detí na mieste zadokumentovali a spisy 
v najbližších dňoch postúpia obci, vo 
väčšine prípadov mestu Trnava, na ďal-
šie konanie. „Mladiství a maloletí budú 
riešení za požívanie alkoholu v sprievo-
de rodičov. Vo veci bude konať aj prís-
lušný odbor sociálno-právnej ochrany a 

sociálnej kurately úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny,“ potvrdila hovorkyňa 
a dodala, že polícia bude v podobných 
kontrolách pokračovať aj naďalej, v rám-
ci celého Trnavského kraja.

Zákonným zástupcom detí 
hrozí pokuta

V zmysle zákona deti do 15 rokov a 
osoby mladistvé do 18 rokov nesmú po-
žívať alkoholické nápoje alebo iné ná-
vykové látky a sú povinné podrobiť sa 
vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, 
že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať 
bez dozoru svojich zákonných zástup-
cov po 21.00 hodine na verejne prístup-
ných miestach, v ktorých sa podávajú 
alkoholické nápoje. Za porušenie záko-
na môže hroziť zákonnému zástupcovi 
nielen finančná pokuta, ale aj pozasta-
venie vyplácania prídavkov na dieťa. 

„Apelujeme najmä na rodičov, aby aj 
napriek náročnému tínedžerskému 
veku venovali zvýšenú pozornosť tomu, 
kde a s kým trávia ich ratolesti voľný 
čas. Prvé skúsenosti s alkoholom máva-
jú už deti okolo 10 rokov, preto s preven-
ciou treba začať určite skôr,“ zdôraznila 
Zlatica Antalová.

Cez kontrolu neprešli ani podniky
Okrem opitých mládežníkov si poli-

cajti posvietili aj na prevádzky. „Policaj-
ti na mieste zistili, že alkohol predávali 
bez bloku z pokladne. Na mieste uložili 
pokutu čašníčke a samotný podnik 
bude riešiť Finančná správa v rozkaz-
nom konaní, kde môže majiteľovi pod-
niku hroziť pokuta až do 3300 eur. V 
rámci rozkazného konania budú riešení 
aj pracovníci SBS, ktorí neboli riadne 
označení,“ uzavrela hovorkyňa.            ren

Pristihli 25 opitých detí

Policajti kontrolovali trnavské 
podniky

Celkovo policajti preverili 35 mladých ľudí.                                Zdroj foto KR PZ Trnava

V areáli Knižnice Juraja Fándlyho v 
Trnave sa v uplynulých dňoch za-
čala výstavba letnej čitárne so zele-
nou strechou. Do projektu trnavská 
župa ako zriaďovateľ knižnice in-
vestuje 319-tisíc eur. Práce by mali 
byť ukončené na jeseň tohto roka.

Na mieste, kde vznikne budúca letná 
čitáreň momentálne prebiehajú búracie 
práce starých a nepoužívaných garáží, 
betónových plôch a pôvodného oplo-
tenia. Zastrešenie objektu je navrhnuté 
jednoplášťovou vegetačnou plochou 
strechou s extenzívnou zeleňou. „Vďa-
ka iniciatíve a investícii župy vznikne 
nový, atraktívny priestor pre oddych, 
vzdelávanie, kultúru a komunitné ak-
tivity. Jeho súčasťou bude menšia kon-
ferenčná miestnosť s plnohodnotným 
sociálnym zázemím určená na knižné 
prezentácie a diskusie. Čitáreň plánu-
jeme dokončiť na jeseň tohto roka,“ 
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič a 
dodal, že v nadväznosti na túto investí-
ciu v lete začne župa aj s revitalizáciou 
samotnej záhrady knižnice a jej prepo-
jenia s Ružovým parkom mostíkom cez 
Trnávku. „Tým dôjde k zatraktívneniu 

celého verejného priestoru,“ uzavrel žu-
pan Viskupič.

Darček k 95. výročiu 
fungovania knižnice

„Vzhľadom na potenciál i možnosti 
záhrady naša knižnica v úzkej spolu-
práci so župou zadala koncom roka 
2019 projekt na vizualizáciu letnej čitár-
ne v súlade s odporúčaniami krajského 
pamiatkového úradu. Som rád, že po 
absolvovaní ďalších krokov sa začína 
výstavba objektu. Vytvorenie nových 
multifunkčných priestorov bude pre 
nás a našich návštevníkov pekným dar-

čekom k 95. výročiu fungovania kniž-
nice,“ povedal riaditeľ Knižnice Juraja 
Fándlyho Pavol Tomašovič.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je 
najväčšou verejnou knižnicou v Trnav-
skom kraji. Sídli v historickej budove z 
roku 1915, ktorú projektoval významný 
architekt Milan Michal Harminc. Kniž-
nica registruje každý rok takmer 11-ti-
síc nových čitateľov rôznych vekových 
skupín a viac ako 130-tisíc návštevní-
kov. Jej záhrada je počas letných dní 
priestorom pre literárne stretnutia a 
prázdninové podujatia pre deti.           ren

Pribudne aj konferenčná miestnosť

Začala sa výstavba letnej čitárne

Kraj otvára stážový 
program 
pre študentov
Trnavský samosprávny kraj spus-
til platený stážový a mentoringový 
program „Mladí na úrade“. Župa 
tak vytvára príležitosť pre študen-
tov univerzít a vysokých škôl na 
získanie praxe a pracovných návy-
kov už počas štúdia, ako aj možnosť 
spoznať náplň práce zamestnancov 
svojho úradu. Prihlásiť sa je možné 
do 10. apríla 2022.

„Vďaka nášmu novému trainee 
programu ponúkame talentovaným vy-
sokoškolákom možnosť získať potrebné 
skúsenosti a odštartovať tak svoju karié-
ru. Počas takmer celoročného cyklu vy-
striedajú rôzne tímy a budú sa podieľať 
na tvorbe inovatívnych projektov alebo 
rozvoji spolupráce na európskej úrov-
ni. Prax z prostredia župy pod vedením 
mentora im pomôže zorientovať sa vo 
verejnej správe a verím, že z niektorých 
z nich sa perspektívne stanú naši kole-
govia,“ uviedla Dušana Sadloňová, ria-
diteľka Odboru ľudských zdrojov Úradu 
TTSK a doplnila, že do trainee programu 
sa môžu zapojiť držitelia štatútu študen-
ta dennej formy vysokoškolského štúdia 
II. stupňa. Župa študentom ponúka fi-
nančnú motiváciu 5 eur za odpracovanú 
hodinu s tým, že maximálny odpraxova-
ný čas za týždeň je 20 hodín.                    ren

Núdzové centrum 
pre utečencov 
je pripravené
Pre ľudí utekajúcich pred vojnou na 
Ukrajine pripravila Trnavská samo-
správa dočasné núdzové ubytova-
nie v telocvični bývalej základnej 
školy V jame 3. Kapacita núdzového 
centra je 50 ľudí.

Centrum neslúži na individuálne uby-
továvanie – ľudia sa doň dostanú ako 
organizovaná skupina priamo z hraníc, 
pričom ich výber a prevoz do Trnavy 
riadi Okresný úrad v Trnave. „Núdzové 
ubytovanie bude v zmysle usmernenia 
Ministerstva vnútra SR útočiskom na 
jeden až desať dní, kým okresný úrad 
neurčí, kam budú ľudia z Ukrajiny ná-
sledne prevezení. Mnohí si tu pravde-
podobne oddýchnu po náročnej ceste z 
vojnou zasiahnutej krajiny a budú po-
kračovať do iného mesta alebo štátu,“ 
informovala Veronika Majtánová, ho-
vorkyňa Trnavy.

Ubytovaní utečenci budú mať za-
bezpečenú stravu trikrát denne a budú 
môcť využívať všetky dostupné služby, 
obchody a inštitúcie v meste. V centre 
sú pripravené matrace s jednorazovými 
hygienickými návlekmi, vankúšmi a pri-
krývkami, nachádzajú sa tu sprchy, ku-
chynka s mikrovlnkami, priestor na je-
denie i vonkajšie posedenie. Pre deti sú 
k dispozícii prebaľovacie pulty, postieľ-
ky, nočníky, stupienky a detské stoličky. 
Na rozptýlenie najmenších bude slúžiť 
improvizovaný detský kútik s hračkami 
a maľovankami.                                         ren

Vizualizácia novej letnej čitárne.                                                                 zdroj foto TTSK
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Trnavskí policajti spolu s kolega-
mi z Finančnej správy, za účasti 
mestskej polície a pracovníčky 
Sociálneho odboru mesta Trnava 
vykonali v uplynulých dňoch akcie 
zamerané na požívanie alkoholu a 
drog mladistvými osobami.

Desiatky policajtov spolu so služob-
ným psom preverili, v čase od 21.00 h do 
polnoci, dohromady 4 vytipované pod-
niky v centre Trnavy. Mladistvým oso-
bám v podnikoch skontrolovali doklady 
totožnosti a vykonali dychové skúšky. 
Celkovo preverili 35 mladých ľudí. „Al-
kohol zistili u 25 z nich. Pozitívnu skúšku 
na alkohol mala aj jedna osoba do 15 
rokov. Najvyššiu hodnotu namerali iba 
16 ročnému chlapcovi, a to 1,79 promile. 
Maloleté dievča nafúkalo viac ako 0,5 
promile. Policajti vyzvali rodičov, aby 
si dieťa prišli vyzdvihnúť,“ informovala 
Zlatica Antalová, hovorkyňa Krajského 
riaditeľstva policajného zboru (KR PZ) v 
Trnave. Policajti všetky prípady opitých 
detí na mieste zadokumentovali a spisy 
v najbližších dňoch postúpia obci, vo 
väčšine prípadov mestu Trnava, na ďal-
šie konanie. „Mladiství a maloletí budú 
riešení za požívanie alkoholu v sprievo-
de rodičov. Vo veci bude konať aj prís-
lušný odbor sociálno-právnej ochrany a 

sociálnej kurately úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny,“ potvrdila hovorkyňa 
a dodala, že polícia bude v podobných 
kontrolách pokračovať aj naďalej, v rám-
ci celého Trnavského kraja.

Zákonným zástupcom detí 
hrozí pokuta

V zmysle zákona deti do 15 rokov a 
osoby mladistvé do 18 rokov nesmú po-
žívať alkoholické nápoje alebo iné ná-
vykové látky a sú povinné podrobiť sa 
vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, 
že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať 
bez dozoru svojich zákonných zástup-
cov po 21.00 hodine na verejne prístup-
ných miestach, v ktorých sa podávajú 
alkoholické nápoje. Za porušenie záko-
na môže hroziť zákonnému zástupcovi 
nielen finančná pokuta, ale aj pozasta-
venie vyplácania prídavkov na dieťa. 

„Apelujeme najmä na rodičov, aby aj 
napriek náročnému tínedžerskému 
veku venovali zvýšenú pozornosť tomu, 
kde a s kým trávia ich ratolesti voľný 
čas. Prvé skúsenosti s alkoholom máva-
jú už deti okolo 10 rokov, preto s preven-
ciou treba začať určite skôr,“ zdôraznila 
Zlatica Antalová.

Cez kontrolu neprešli ani podniky
Okrem opitých mládežníkov si poli-

cajti posvietili aj na prevádzky. „Policaj-
ti na mieste zistili, že alkohol predávali 
bez bloku z pokladne. Na mieste uložili 
pokutu čašníčke a samotný podnik 
bude riešiť Finančná správa v rozkaz-
nom konaní, kde môže majiteľovi pod-
niku hroziť pokuta až do 3300 eur. V 
rámci rozkazného konania budú riešení 
aj pracovníci SBS, ktorí neboli riadne 
označení,“ uzavrela hovorkyňa.            ren

Pristihli 25 opitých detí

Policajti kontrolovali trnavské 
podniky

Celkovo policajti preverili 35 mladých ľudí.                                Zdroj foto KR PZ Trnava

V areáli Knižnice Juraja Fándlyho v 
Trnave sa v uplynulých dňoch za-
čala výstavba letnej čitárne so zele-
nou strechou. Do projektu trnavská 
župa ako zriaďovateľ knižnice in-
vestuje 319-tisíc eur. Práce by mali 
byť ukončené na jeseň tohto roka.

Na mieste, kde vznikne budúca letná 
čitáreň momentálne prebiehajú búracie 
práce starých a nepoužívaných garáží, 
betónových plôch a pôvodného oplo-
tenia. Zastrešenie objektu je navrhnuté 
jednoplášťovou vegetačnou plochou 
strechou s extenzívnou zeleňou. „Vďa-
ka iniciatíve a investícii župy vznikne 
nový, atraktívny priestor pre oddych, 
vzdelávanie, kultúru a komunitné ak-
tivity. Jeho súčasťou bude menšia kon-
ferenčná miestnosť s plnohodnotným 
sociálnym zázemím určená na knižné 
prezentácie a diskusie. Čitáreň plánu-
jeme dokončiť na jeseň tohto roka,“ 
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič a 
dodal, že v nadväznosti na túto investí-
ciu v lete začne župa aj s revitalizáciou 
samotnej záhrady knižnice a jej prepo-
jenia s Ružovým parkom mostíkom cez 
Trnávku. „Tým dôjde k zatraktívneniu 

celého verejného priestoru,“ uzavrel žu-
pan Viskupič.

Darček k 95. výročiu 
fungovania knižnice

„Vzhľadom na potenciál i možnosti 
záhrady naša knižnica v úzkej spolu-
práci so župou zadala koncom roka 
2019 projekt na vizualizáciu letnej čitár-
ne v súlade s odporúčaniami krajského 
pamiatkového úradu. Som rád, že po 
absolvovaní ďalších krokov sa začína 
výstavba objektu. Vytvorenie nových 
multifunkčných priestorov bude pre 
nás a našich návštevníkov pekným dar-

čekom k 95. výročiu fungovania kniž-
nice,“ povedal riaditeľ Knižnice Juraja 
Fándlyho Pavol Tomašovič.

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je 
najväčšou verejnou knižnicou v Trnav-
skom kraji. Sídli v historickej budove z 
roku 1915, ktorú projektoval významný 
architekt Milan Michal Harminc. Kniž-
nica registruje každý rok takmer 11-ti-
síc nových čitateľov rôznych vekových 
skupín a viac ako 130-tisíc návštevní-
kov. Jej záhrada je počas letných dní 
priestorom pre literárne stretnutia a 
prázdninové podujatia pre deti.           ren

Pribudne aj konferenčná miestnosť

Začala sa výstavba letnej čitárne

Kraj otvára stážový 
program 
pre študentov
Trnavský samosprávny kraj spus-
til platený stážový a mentoringový 
program „Mladí na úrade“. Župa 
tak vytvára príležitosť pre študen-
tov univerzít a vysokých škôl na 
získanie praxe a pracovných návy-
kov už počas štúdia, ako aj možnosť 
spoznať náplň práce zamestnancov 
svojho úradu. Prihlásiť sa je možné 
do 10. apríla 2022.

„Vďaka nášmu novému trainee 
programu ponúkame talentovaným vy-
sokoškolákom možnosť získať potrebné 
skúsenosti a odštartovať tak svoju karié-
ru. Počas takmer celoročného cyklu vy-
striedajú rôzne tímy a budú sa podieľať 
na tvorbe inovatívnych projektov alebo 
rozvoji spolupráce na európskej úrov-
ni. Prax z prostredia župy pod vedením 
mentora im pomôže zorientovať sa vo 
verejnej správe a verím, že z niektorých 
z nich sa perspektívne stanú naši kole-
govia,“ uviedla Dušana Sadloňová, ria-
diteľka Odboru ľudských zdrojov Úradu 
TTSK a doplnila, že do trainee programu 
sa môžu zapojiť držitelia štatútu študen-
ta dennej formy vysokoškolského štúdia 
II. stupňa. Župa študentom ponúka fi-
nančnú motiváciu 5 eur za odpracovanú 
hodinu s tým, že maximálny odpraxova-
ný čas za týždeň je 20 hodín.                    ren

Núdzové centrum 
pre utečencov 
je pripravené
Pre ľudí utekajúcich pred vojnou na 
Ukrajine pripravila Trnavská samo-
správa dočasné núdzové ubytova-
nie v telocvični bývalej základnej 
školy V jame 3. Kapacita núdzového 
centra je 50 ľudí.

Centrum neslúži na individuálne uby-
továvanie – ľudia sa doň dostanú ako 
organizovaná skupina priamo z hraníc, 
pričom ich výber a prevoz do Trnavy 
riadi Okresný úrad v Trnave. „Núdzové 
ubytovanie bude v zmysle usmernenia 
Ministerstva vnútra SR útočiskom na 
jeden až desať dní, kým okresný úrad 
neurčí, kam budú ľudia z Ukrajiny ná-
sledne prevezení. Mnohí si tu pravde-
podobne oddýchnu po náročnej ceste z 
vojnou zasiahnutej krajiny a budú po-
kračovať do iného mesta alebo štátu,“ 
informovala Veronika Majtánová, ho-
vorkyňa Trnavy.

Ubytovaní utečenci budú mať za-
bezpečenú stravu trikrát denne a budú 
môcť využívať všetky dostupné služby, 
obchody a inštitúcie v meste. V centre 
sú pripravené matrace s jednorazovými 
hygienickými návlekmi, vankúšmi a pri-
krývkami, nachádzajú sa tu sprchy, ku-
chynka s mikrovlnkami, priestor na je-
denie i vonkajšie posedenie. Pre deti sú 
k dispozícii prebaľovacie pulty, postieľ-
ky, nočníky, stupienky a detské stoličky. 
Na rozptýlenie najmenších bude slúžiť 
improvizovaný detský kútik s hračkami 
a maľovankami.                                         ren

Vizualizácia novej letnej čitárne.                                                                 zdroj foto TTSK

5. roèník
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ATRAKCIE PRE DETIATRAKCIE PRE DETI

• kolotoèe 
•  ma¾ovanie

na tvár
• skákacie hrady

Prihlásiť sa do súťaže môžete na tel.: 0907 144 939

Do 7. 4. 2022nahlásenie družstiev.

Organizátor zabezpečí: drevo, chlieb, vodu, misky, lyžicky, v prípade potreby možnosť zapožičania kotlov.

Všetky tímy pripravte sa,

nahláste sa a príďte variť!Všetky tímy pripravte sa,

nahláste sa a príďte variť!

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU

Divochovci • Peter Kalapoš • City Boys Peter

P
R

O
G

R
A

M

ktorá sa bude konať v Kamennom mlyne 9. 4. 2022

Na dobrú zábavu vám zahrajú

 9:00 štart súťažiacich družstiev
 10:00 vystúpenie Petra Kalapoša
 12:00 vystúpenie Dzivochovcov
 13:00 odobratie vzoriek
 15:00 vyhodnotenie súťaže
 15:30 vystúpenie Ci� Boys Peter
 18:30 záver programu
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www.dekoracie-darceky.sk

Diskontný sklad

Veľkoobchod

Široká ponuka

pre maloobchod, hobby aj profi manažérov...

výrazné zľavy už od 35 % po registrácii

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

V ponuke holandské črepníkové kve.

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

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



TT22-13-strana 6

SPOLOČNOSŤ / OKNÁ - DVERE, STAVBA, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

Ket som si scela zepnút dokopy dva listy papýra, 
ziscila som, že v mašinke chýbajú kramličky. A  to 
bola najnevhodnejšá chvýla. Čúl, ket to potrebujem, 
chýba náboj. Áno, šak keby som to nepotrebuvala, 
tak neziscím, že mašinka je prázna. Je to prámo zá-
kon schválnosci. A  ten sa objavý ždycky v najnev-
hodnejšém čase. Napríklat, stojím namydlená ve 
sprche a akurát vypnú vodu. Alebo varým svíčkovú 
a v obchode sa minula knedla. Tento zákon schvál-
nosci nás prenasleduje celý život. 

Zasadzím néčo v záhrade a né a né zapršat. Za-
čne akurát vtedy, ked zavesím prádlo. Vyberem sa 
k  dochtorovy a  zrovna neskaj má dovolenku. No 
neny to ten zákon? Je to aj vtedy, ket idem umyt rády 
a  flaška z  jaru nedá any klapku. Teším sa na tele-
význy seriál a ket je to najnapýnavejšé a nevypadne 
eletrika, alebo nezazvoný telefón, tak určite zaspím. 
Ket scem byt za peknú, vyoblýkam sa a idem medzi 
ludzí, aj vtedy zasáhne osut. A v tej chvýly sa my od-
trhne gombíček na blúzke, alebo sa mi na silónkách 
puscí očko. A je po paráde. 

Ket sa ponáhlam a  myslým si, že to na kolese 
friško vybavým, čo sa stane? Bycygel má práznu 
dušu. Též, jak umyjeme auto, na 
druhý den prší, až leje. Zákon 
schválnosci zaúraduje aj ket 
idem do obchodu, napíšem si 
čo potrebujem kúpit a  jako na 
just, zabudnem doma cedulu. 
Čúl už výte, že takto sa prejavuje 
zákon schválnosci a  to v  najnev-
hodnejšéj chvýly.

Najnevhodnejšá chvýla

» bapka Blašková

Odkryli barbakan v Trnave
Keď sú časy neisté

a u susedov vojna zúri,
oplatí sa odkryť zaiste
aj staré obranné múry.

Ekologická
Nebojme sa pozrieť pravde do očí,
pásla husičky v zelenom hájičku,

voľakedy dávno, v minulom storočí.

Výmena manželiek
Medzi mužmi sa šušká,

že až vtedy zistili s kým žili,
keď si ženy dali dolu rúška.

Neotváraj skriňu
Tolerantný prístup sa ti vráti,
povoľ žene milenca v skrini
a nebude pýtať na nové šaty.

Tlak vám stúpne
Ešte radšej predtým
než vezmete lieky,

tri krát za deň škaredo,
pozrite na ženu a deti.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

01
-0

 T
T1

3



TT22-13-strana 7

REDAKČNÉ SLOVO / DOMÁCNOSŤ, STAVBA, HOBBYTRNAVSKO 7

01
-0

 T
T1

2

01
-0

 T
T1

2

01
-0

01
0 

TT
11

-40%-40%

KUCHYNE
ŠATNÍKY

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
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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

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

Kátlovce v budove pošty

AKCIA -30%AKCIA -30%
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www.lackova.eu •  0905 445 668

Gustave Flaubert   
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako 
ľudia múdri a premýšľaví.

C i t á t y

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 943 528

Zima už pomaly skladá zbrane a 
dlhé chladné noci vystriedali sl-
nečné rána. Jar prebúdza k aktív-
nemu životu zvieratá, rastliny aj 
ľudí. Príroda začína hrať všetký-
mi farbami a znieť ľúbozvučnými 
tónmi. Jarné kvietky sa ukazujú 
v plnej kráse a v sadoch rozkvitli 
ovocné stromy. Včielky bzučia, 
vtáčence štebocú, voda v potoku 
žblknkoce a vzduch krásne vonia.

Prišla jar, jedno z najobľúbenej-
ších ročných období, na ktoré sa mno-
hí z nás už dlho tešili. Slnečné lúče 
nás čoraz častejšie šteklia po tvári a 
lákajú nás do prírody. Chystáme sa 
na zber prvých jarných byliniek, veď 
o slovo sa už hlási medvedí cesnak či 
prvosienky. Záhradkári sa pripravujú 
na novú výsadbu, turisti vyťahujú 
mapy, aby si naplánovali ďalšie cesty 
za poznaním. Chalupári sa už tešia 
na pravidelné víkendy strávené kdesi 
ďaleko od hlučného davu.

Jarná príroda má obrovské kúzlo 
a do života nám prináša radosť, no 
zároveň aj často pretriasaný feno-
mén – jarnú únavu. Tá nás dokáže 
každý rok poriadne potrápiť. Na vine 
však nie je moderná doba, jarnou 
únavou trpeli podľa odborníkov už aj 
naši predkovia. Vysvetlenie je pritom 
jednoduché. Po skončení zimy býva 
organizmus vyčerpaný a unavený zo 
stresov a chorôb. Dôležitú úlohu zo-

hráva i to, že počas zimy jedávame 
menej čerstvého ovocia a zeleniny. To 
všetko spolu kladie veľké nároky na 
naše telo, ktoré je nútené maximál-
ne využívať rezervy energie, ako aj 
imunitného systému, a tak sa niet čo 
čudovať, že sa dostaví únava. Jestvuje 
však zopár trikov, ako sa opäť dostať 
do formy.

Svoj organizmus naštartujeme 
pravidelnou dennou polhodinou 
rýchlejšej chôdze. Na pohyb však 
treba myslieť aj v práci. Ak máte se-
davé zamestnanie, robievajte si pra-
videlné prestávky - poprechádzajte 
sa, ponaťahujte, zacvičte si pri otvo-
renom okne a ak je to možné, obed 
si zjedzte na lavičke vonku a nie v 
kancelárii. Zmenou by mali prejsť 
aj naše stravovacie návyky. Mali by 
sme zabudnúť na ťažké jedlá, ktoré 
prevládali v našom jedálničku počas 
zimy a odľahčiť svoj tráviaci systém. 
Oprášme košík a vyrazme na trh na-
kúpiť sviežu jarnú zeleninu, veď čo 
môže byť lepšie ako čer-
stvý šalát, ktorý dodá 
nášmu telu množstvo 
tak potrebných vita-
mínov. Potom by už 
nič nemalo brániť 
tomu, aby sme si 
užívali jar plný-
mi dúškami.

Užime si voňavú jar

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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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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•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

- 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

Mikovíniho 7 • Trnava

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

- 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

Mikovíniho 7 • Trnava
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj 14 týždňových  kuričiek DOMINANT
Bučany motorest 11. 4.
Vlčkovce                11. 4.
Hrnčiarovce n. Parn. 11. 4.

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

Drahovce 11. 4. 12.30 - 12.45 h.
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

449 € 499 €

699 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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1Hrubé stavby RD, základové dosky, murovanie
S T A V E B N É  P R Á C E

+421 944 409 220

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
ol

. 
s 

r.
 o

.

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

- 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

Mikovíniho 7 • Trnava

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

- 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

Mikovíniho 7 • Trnava
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0949 295 072

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

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

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

NA KĽÚČ
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Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Frost 2/10 
bronz

13,00 €/m2 s DPH

Ultralight 2/10
číra 

10,57 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk

-25%

-30%
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

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

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role�,

sklá, tesnenia, parape�, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,

garážové brány, parke�, plo�, podlahy a iné.

0948 144 844

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné

» KÚPIM ULOZENKOVE NOVE 
DIELY NA STARE MOTORKY 
ZNACKY JAWA ČZ PIONIER 
BABETA TATRAN STADION PLE-
CHARINU MOTORY KOLESA ATD. 
PONUKNITE 0915215406
» Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pionier/
Simson aj iné..Slušne zapla-
tim. 0949 371 361

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom

» Ubytujeme pána v neprie-
chodnej izbe s príslušen-
stvom.170€. 0910632278 

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné

» Garsonku kupim.0902 
570685 

8  STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027 

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

11  HOBBY a ŠPORT

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj

14  RÔZNE/iné

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA

» 46 rocny Ženaty hlada 
Kamaratku aj Starsiu 0907 
328 041 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš 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.

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 
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Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku•vodičov •dispečera/-ku
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pokládka: • zámkovej dlažby
 • strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
 • závlah

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

adamvaskovic43@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
MAREC – APRÍL

2022

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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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

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116 
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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Bocán s.r.o., 

AKCIA apríl 2022

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVY až do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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