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PRÁCA PRE:
ELEKTRIKÁROV

v Nemecku• Hľadáme partie ale aj jednotlivcov
• Práca celoročne
•  Vlastné auto, vlastné náradie 
• Možnosť poskytnutia firemného
   auta a náradia
• Ubytovanie zabezpečuje
  a hradí firma  a hradí firma

ŽIVNOSŤ OD
21 €/HOD.

0950 301 301 85
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Cíferská 17
Hrnčiarovce nad Parnou

Cíferská 17
Hrnčiarovce nad Parnou

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

DARČEK ZA NÁKUP
Otváracie hodiny:
Po-Pi: 9oo - 12oo, 13oo - 17oo
So: 9oo - 12oo hod.

PRE CHOVATEĽOV A ZÁHRADKÁROV

Suchovská

cesta 12, Trnava

www.chillpoint.sk
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6. ročník

LETNÝ TÁBOR
Letný laser game tábor pre deti od 7 do 15 rokovVSTÚP DO CHILL POINT TÁBORA, KDE JE KAŽDÝ HRDINA

Termíny 2022

4. 7. - 8. 7. 18. 7. - 22. 7.

1. 8. - 5. 8. 15. 8. - 19. 8.

ZATEKÁ
VÁM

PLOCHÁ
STRECHA?

ZATEKÁ
VÁM

PLOCHÁ
STRECHA?

N E M U S Í ! ! !
(garáže - terasy)

0918 088 867
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0944 646 534

PLÁVAJÚCE
PODLAHY

- skladanie skrín
- montážne

domáce práce

montáž/pokládka
(vinyl)
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www.dekoracie-darceky.sk

Široká ponuka

Veľkoobchod

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

výrazné zľavy už od 35 % po registrácii

V ponuke holandské črepníkové kve�.

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

Pondelok - Piatok:
7:00 - 17:30 hod.

ZMENA
OTVÁRACÍCH

HODÍN!
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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 PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie
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Len v máji ešte lacnejšie!

KOŽENÉ BUNDY
Dámske kožené bundy

teraz už od 149 Eur
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

Informácie o prenájmoch na tel. č. 033/590 35 18.
Ponuky je potrebné poslať poštou alebo osobne

na sekretariát školy v zalepenej obálke s označením
„Prenájom“ do 20.05.2022 do 12,00 hod.

malá telocvičňa 200m2
a priestory príslušenstva 20m2

DÁVA DO PRENÁJMU
NEBYTOVÝ PRIESTOR
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Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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Žijeme v uponáhľanom svete a 
sme čím ďalej tým viac vystavení 
stresu, ktorý nás ničí. Upozorňu-
jú na to odborníci a potvrdzujú 
to aj mnohé vedecké štúdie. Roz-
lišovať však musíme medzi stre-
som bežným, ktorý trvá krátko a 
je len prirodzenou reakciou náš-
ho organizmu na nebezpečen-
stvo a stresom dlhodobým, ktorý 
pre nás predstavuje mnohé zdra-
votné riziká.

Nie je v našich silách sa stre-
su úplne zbaviť, a ani by to nebolo 
správne, pretože v niektorých situá-
ciách nám môže dokonca zachrániť 
život. Ale aj v prípade stresu platí, 
že všetkého veľa škodí, a preto je 
dôležité naučiť sa ho znížiť na prí-
pustnú hranicu.

Spôsobov, ktorými môžeme 
zabojovať proti nadmernému stre-
su, je viacero, pričom kľúčový je 
náš životný štýl. Odborníci zväčša 
radia, aby sme si dopriali dostatoč-
né množstvo spánku, dodržiavali 
zdravé stravovacie návyky, pravi-
delne sa venovali pohybu a pobytu 
na čerstvom vzduchu, trávili čas s 
rodinou a priateľmi a našli si čas na 

relax, koníčky či meditáciu.
A možno by sme si v prípa-

de zvládania stresu mohli zobrať 
príklad od Dánov. Tí patria k naj-
šťastnejším národom na svete a 
pre životnú pohodu majú dokonca 
vlastné pomenovanie, a tým je hyg-
ge. Pod týmto slovom si môžeme 
predstaviť všetko, čo nám pomôže 
navodiť príjemný pocit.  Či už je 
to útulne zariadený príbytok, vy-
chádzka v parku, večer strávený 
sledovaním obľúbených seriálov, 
šálka čaju na terase s priateľmi, 
predĺžený víkend na chate s partne-
rom alebo pyžamový deň s deťmi.

Ak chceme viesť spokojnejší ži-
vot, musíme najskôr nájsť pokoj a 
vnútornú rovnováhu. Obklopiť sa 
vecami, ktoré sú pohodlné a ľuď-
mi, s ktorými sa cítime 
dobre a v bezpečí. 
Zažiť každý deň nie-
čo príjemné, tešiť 
sa z maličkostí a 
vychutnávať si 
každý okamih, 
jednoducho si 
užívať život.

Najmä si to užívajme

» Renáta Kopáčová, redaktorka

39
-0

0 
TT

01

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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15NON - 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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w.markbal.sk
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chod obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ DO 48 HODÍN

Lukáš Jánoška
0905 178 274

Zabezpečím pre vás 
bezstarostný predaj 

nehnuteľnosti
a hypotéku na mieru.

www.mezeireality.sk

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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Spoločnosť Jobbees ako prvá na svete 
rozbieha unikátny slovensko-český pro-
jekt pod názvom Rollnik. Vďaka nemu 
budú môcť získať stálu prácu v oblasti 
poľnohospodárstva aj ľudia, ktorí boli 
doposiaľ zvyknutí len na krátke, jedno-
razové, či sezónne brigády.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a sil-
nému zázemiu, dokázala spoločnosť Job-
bees vytvoriť revolučnú profesiu, v ktorej 
záujemcovia nájdu stály, trvalý pracovný 
pomer na pracovnú zmluvu, a to aj na 
dobu neurčitú, s istotou a stabilitou až do 
dôchodku. Jej názov Rollnik je kombiná-
cia slovenského slova roľník, teda gazda, 
hospodár, farmár a anglického slova roll, 
teda rolovať, otáčať, posúvať. „Ide o to, že 
ľudia budú počas celého roka „rollovať“, 
to znamená premiestňovať sa z miesta na 
miesto, pracovať niekoľko týždňov v za-
hraničí, potom byť doma s rodinou, opäť 
niekoľko týždňov v zahraničí, opäť doma 
a vykonávať pritom rozličné poľnohospo-
dárske činnosti od práce vo vinohradoch, 
v ovocných sadoch či na chmeľnici až po 
zber úrody, vždy podľa toho, ako to má 
príroda zariadené, a to počas celého roka,“ 
objasňuje Martin Sebera, konateľ spoloč-
nosti Jobbees a dodáva, že ľudia, ktorí 
túto prácu už vyskúšali, sú spokojní. Vek 
pritom nehrá úlohu. „Spravidla zarábajú 
viac peňazí než v iných nekvalifikovaných 
prevádzkach a získavajú stále zamestna-
nie na zmluvu, so všetkými istotami a vý-
hodami,“ upresňuje.

Istoty aj na dôchodok
Projekt Rollnik má aj výrazný sociálny 

efekt a niektorým ľudom významne zlep-
ší kvalitu ich života a zabezpečí ich aj na 
dôchodok. „Sezónne práce v poľnohospo-
dárstve patria k typickým „dohodovým“ 
prácam. Treba si uvedomiť, že niektorí „do-
hodári“ sú evidovaní na úrade napríklad 
aj dvadsať rokov, neustále sa odhlasujú a 
prihlasujú, aby išli pracovať niekam na do-
hodu o vykonaní práce. Z dohody nemajú 
žiadne zdravotné poistenie, žiadne dôchod-
kové poistenie, žiadne istoty. Dôchodkový 
vek si počká na každého bez rozdielu, a nie-
ktorí nebudú mať nárok ani na minimálny 
dôchodok,“ upozorňuje konateľ a pripomí-
na, že vďaka stálej práci, ktorú Rollnik po-
núka, majú ľudia nielen pravidelný príjem, 
ale môžu dostať svoje financie späť pod 
kontrolu a zabezpečia sa aj na neskoršie ob-
dobie. „Poľnohospodárstvo je jedno z mála 
odvetví, kde sa bude manuálne pracovať 
ešte dlho, preto je tu istota práce až do dô-
chodku,“ uzatvára Martin Sebera.

Rollnik – nový druh zamestnania na svete

» PR článok, zdroj foto Rollnik
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Bocán s.r.o., 

AKCIA máj 2022

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:

w
w

w
.k

a
m

e
n
a
rs

tv
o
-b

o
c
a
n
.s

k

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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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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Pot čerešnu, alebo u  Čerešnu, to je otázka, že? 
Ja vám na nu dám otpovet. Hovorý sa, že v máji sa 
mosí žena, alebo dzífča poboškat pot roskvytnutú 
čerešnu. To aby bola zdravá a krásna. No ale jako sa 
to podarý, ket už tento strom otkvytol, alebo ešče ne-
roskvytol? U nás v Trnave zme maly aj na toto dobré 
réšený, ale žálbohu už nemáme. Starší Trnavčané si 
pamatajú, že v centre mesta, na Štefánikovej ( vtedy 
to bola Jilemnického), bola vinárna. Hovoryly zme 
jej U Čerešnu. Tam bolo príjemné posedzený vždy, 
ale najvác vtedy, ket zme sa ulály z prvomájového 
pochodu. Ket zme ze sprévodom išli okolo, tak zme 
zbehly k Čerešnovy. 

To nebol vlasne pochot, lebo vyzíral takto, try 
kroky –stop, šest krokov-stop a to sa opakuvalo, čo 
nám nékedy išlo na nervy. Jak nám bola zima, tak 
zme sa pri vínku zehrály, alebo osvížily. Posedzely 
zme si a neraz sprévot ešče dobehly. Po jeho skonče-
ný zme sa tam vrácily a mulatuvaly dál. Šéf tehoto 
podnyku sa volal Čerešna, obsluhuvala tam spolu 
s ným aj jeho žena, takže to bol vlasne rodziný pod-
nyk. Okrem nych tam robyla aj naša suseda, býva-
ly zme vedla seba skoro dvacat rokov, tak nám bol 
o to blyší. Ale mosím sa vrácit k temu 
máju. 

Tak ket nebolo rozkvytnutej 
čerešne, rátal sa nám bošček aj 
u Čerešnu. Že to malo význam 
a  účinek, temu zme celkom sil-
no veryly. Bolo to dávno, vtedy 
zme boly mladý a  pekný, čúl už 
len pekný. Ket nemóžeme ícit k Če-
rešnovy, tak, hurá, pot če-
rešnu.

Pot čerešnu?

» bapka Blašková

Nebezpečný alibizmus
Pán predseda síce 

nie je pre nás žiadna výhra,
ale nahlas mu to nepovieme,

lebo čo ak voľby vyhrá.

Senior spomína
Prečo som sa na diskotéke

tak dávno nestretol s tebou?
Lebo som tam, už najmenej, 
dobrých tridsať rokov nebol.

Stavba storočia
A na strednom Slovensku

vôbec nič nové,
ešte stále stavajú

historický tunel Višňové.

Elektrina vzniká trením
Ozaj lacnú elektrinu
budeme mať vtedy,
keď začneme všetci
trpieť trením biedy.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

16
-0
02
0

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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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

499 € 549 €

769 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Moja dm-App
mojadm.sk

Nová 
dm predajňa
v Trnave!

 * Platí po predložení zákazníckej karty pri pokladnici od 19. 05. do 22. 05. 2022 
iba v tejto predajni. Nevzťahuje sa na nákup darčekových kariet, 
počiatočných mliek a výrobkov špeciálnej mliečnej výživy.

Otvárame pri Möbelixe
19. 05. 2022 o 09.00 hod.

V deň otvorenia taška 
a sprchovací gél zn. Balea 
k nákupu pre každého! 

19. 05. – 22. 05. 2022

10-NÁSOBNÉ 
BODY

Z A CELÝ NÁKUP!*

207 x 137 trnava.indd   1 02/05/2022   09:26
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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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
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj 15 týždňových  kuričiek DOMINANT
Bučany motorest  23. 5.
Vlčkovce                 23. 5.
Hrnčiarovce n. Parn.  23. 5.

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

Drahovce  23. 5. 12.30 - 12.45 h.
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

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

0903 794 548       f.masaryk@gmail.com

Termín podania prihlášok: do 15.06.2022 do 12:00 hod.
Začiatok funkčného obdobia: 01.09.2022

Prihlášku v zalepenej obálke zaslať na adresu:
Obec Košolná, Košolná 44, 919 01 Suchá nad Parnou
Bližšie informácie nájdete na webovom sídle obce

www.kosolna.eu.sk v sekcii úradná tabuľa.

Obec Košolná
vyhlasuje výberové konanie na funkciu

riaditeľa Materskej
školy v Košolnej.

PRIJMEM
ŠOFÉRA

0948 011 605

na TPP, na rozvoz alko - nealko
nápojov od pondelka do piatku,

fyzicky zdatný, VP sk. B,
min. SŠ vzdelanie,

komunikatívny, zodpovedný.
Mzda: 900 € v čistom + stravné

lístky + tringelty + odmeny.
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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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www.pracahned.eu
Viac info: 0917 465 632 alebo 0908 961 969
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Práca pre mužov a ženy v Nitre
Mzda od 1 100,-€ až 1 400€   
Doprava zabezpečená zmluvnou dopravou 

alebo ubytovanie
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Staňte sa súčasťou tímu
SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r.o.

Voľné pracovné pozície:
Špecialista pre prípravu vozidiel  
od 900 - 1 500 € brutto/mesiac
Predajkyňa/predajca a výkupca jazdených vozidiel
od 900 € brutto/mesiac
Automechanik  od 900 - 1 500 € brutto/mesiac

Pre viac informácií nás kontaktujte:
praca.smb@summit.sk, +421 907 604 241
Bližšie informácie k voľným pracovným pozíciám
sa dozviete načítaním QR kódu:

Hľadáme UPRATOVAČKU
STREČNO 

Mzda od 3,5€/hod. v čistom + príplatky

Kontakt:  0907 171 888 / 0907 842 092
praca@traust.sk
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Prijmeme pracovníkov SBS 
na obchodnú prevádzku v Trnave

Mzda od 4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátorov O2  
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

2  Auto moto/iné

» KUPIM do zbierky moto-
cykel a diely JAWA ČZ 0908 
888 573
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
» Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361
» Vykupujem motocykle 
JAWA CZ PIONIER BABETA dob-
re zaplatim 090427478

7  REALITY/iné

» Garsonku kupim.0902 
570685 

11  HOBBY a ŠPORT

» Predám pinpongový stol 
na kolieskach,je zachovalý,-
modrá farba 0904 855 655
» Mám na predaj basketba-
lový koš vo vybornom stave 
0904 855 655

14  RÔZNE/iné

» Predám dvojkolesovú 
káru za 80 eur,dvojkolesovú 
karičku za 40 eur,1 furik za 
30 eur,náradie murárské a 
záhradnícke,cena dohodou  
0904 820 312
» predám pánsky biczkel zn 
Autor Horizon,cena dohodou  
0910 619 128

  ZOZNAMKA

» 46 rocny Ženaty hlada 
Kamaratku aj Starsiu 0907 
328 041 

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné 

11 HOBBY A ŠPORT 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 
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0908 530 253 • www.jmikolas.sk

Stavmiko s. r. o.

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
Predĺžená záruka

5 rokov!Predĺžená záruka

5 rokov!

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

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20-týždňové
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 
Nosnice pred znáškou 20-týždňové 
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6-8 týždňové

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

7,90 €/ks
6,90 €/ks

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
36
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
APRÍL – MÁJ

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

HĽADÁME DO SVOJEJ DIELNE
A SERVISNÉHO TÍMU NOVÚ POSILU.

Nájdeš nás:
Agrokov, spol. s r.o., Logistická 2, Trnava
www.agrokov.sk, agrokov@agrokov.sk

FB: Agrokov, spol. s r.o.

Ak máš rád výzvy, baví ťa práca v kolektíve a poľnohospodárska technika ti nie je cudzia, OZVI SA NÁM.
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať nebytové
priestory a bytový

priestor (služobný byt)
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Ak máte chuť dozvedieť sa viac o 
výrobe piva, zistiť, ako prebieha 
sladovanie, zažiť dokonalý relax v 
unikátnych pivných kúpeľoch, za-
hrať si s priateľmi bowling a potom 
spoločne ochutnávať špeciality 
nielen pivnej kuchyne, tak si určite 
čo najskôr naplánujte návštevu Pi-
vovaru Sessler. Nájdete ho v Trna-
ve, na ulici Pri Kalvárii 17.

Pivovar Sessler patrí k najznámejším 
pivovarom v okolí a  jeho história sia-
ha až do 14. storočia. Dnes produkuje 
množstvo kvalitných pív, pivných desti-
látov ale aj nealkoholických nápojov a 
jeho pracovníci sa so záujemcami radi 
podelia o tajomstvá výroby jednotlivých 
produktov. „Ponúkame možnosť exkur-
zie po pivovare Sessler. Oboznámite sa 
počas nej s históriou Sesslerky, výrobou 
piva a sladu. Prevedieme vás pivova-
rom, kde prejdete celú trasu vzniku piva 
od prípravy, varenia až po jeho expedí-
ciu, pričom nezabudneme ani na ochut-
návku nášho zlatého moku. Rovnako 
spoločne nazrieme do jedinej zachova-

nej humnovej sladovne na Slovensku 
a jednej z najväčších v celom Česku a 
Slovensku. Uvidíte historické časti a 
zariadenia, ktoré sú dodnes funkčné a 
používané na sladovanie,“ pozýva Da-
gmara Pivolusková Klasová, riaditeľka 
pivovaru Sessler.

Pivné kúpele a wellness
Po náročnom dni sú v Pivovare Ses-

sler všetkým záujemcom k dispozícii 
Pivné kúpele a wellness Sessler, ktoré 
poskytujú dokonalý relax. „Pivný kú-
peľ pochádza z dielne nášho pivovaru 
a jeho receptúra má blahodarné účinky 
na telo i dušu. Súčasťou pivných kúpe-
ľov je aj vírivka a dva typy sauny - fín-
ska a infrasauna a tepidáriá, ktoré vám 
pomôžu pri oddychu a odbúraní stresu, 
podobne ako možnosť dopriať si masá-
že,“ popisuje riaditeľka.

Bowling Sessler
Areál pivovaru Sessler však ponúka 

aj možnosť užiť si pekné chvíle s vašimi 
blízkymi či priateľmi v zábavnom cen-
tre. „K dispozícii budete mať dve bow-
lingové dráhy, elektrické šípky, biliard a 
poteší isto aj air hockey a stolný futbal. 
Osviežiť sa môžete našim chladeným 
čapovaným pivom alebo si môžete vy-
brať zo širokej ponuky nášho nápojové-

ho lístka,“ odporúča Dagmara Pivolus-
ková Klasová.

Reštaurácia Sessler
Ak sa vám žiada stráviť príjemný čas 

pri dobrom jedle, objavte autentickú at-
mosféru historických priestorov reštau-
rácie Sessler a ochutnajte špeciality jej 
kuchyne. „Naša reštaurácia ponúka 
okrem výbornej pivnej kuchyne aj mno-
ho skrytých pokladov, ktoré sú obsiah-
nuté napríklad v kvalitných steakoch 
alebo domácich receptoch na naše pro-
dukty,“ objasňuje riaditeľka.

Oslavy, konferencie aj ubytovanie
V areáli pivovaru má svoje miesto aj 

Penzión Sessler. Jeho priestory sú vhod-
né na usporiadanie osláv, rodinných 
stretnutí, svadieb, teambuildingov, 
odborných seminárov, konferencií či 
kongresov. „Konferenčné priestory dis-
ponujú moderným vybavením potreb-
ným na zabezpečenie úspešnej akcie a 

sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby 
rôznych typov stretnutí či podujatí,“ po-
pisuje Dagmara Pivolusková Klasová a 
dodáva, že penzión ponúka aj možnosť 
ubytovania. K dispozícii je pre záujem-
cov 16 izieb, rozdelených do jedno- a 
dvojlôžkových izieb, 3 apartmánov 
Štandard až pre 3 osoby a apartmánu 
De Luxe s romantickým výhľadom na 
parčík s jazierkom, ktorý tvorí krásnu 
scenériu celého areálu.

Podujatia pre všetky 
vekové kategórie

Pre Trnavčanov ale aj návštevníkov 
Malého Ríma pravidelne pripravujú v 
areáli Pivovaru Sesseler rôzne pútavé 
podujatia, počas ktorých si na svoje prí-
du všetky vekové kategórie. „Najbližšie 
sa môžu všetci tešiť na Farmárske trhy, 
ktoré chystáme na 11. júna a predstavia 
sa na nich viacerí predajcovia so svojimi 
domácimi výrobkami. O dva týždne ne-
skôr, teda 25. júna organizujeme podu-
jatie pod názvom Bezpečne na prázdni-
ny. Určené je deťom aj dospelým a tešiť 
sa môžu na ukážku práce Hasičského a 
záchranného zboru a Policajného zbo-
ru, odťahovú službu, ktorá predvedie, 
ako sa otáča auto a zaujme tiež trenažér 
nárazu a pestrý sprievodný program. 
Pre deti bude k dispozícii okrem po-

učného programu aj skákací hrad, 
maľovanie na tvár a súťaže,“ uzatvára 
rozprávanie Dagmara Pivolusková Kla-
sová, riaditeľka pivovaru Sessler.

Reklamný článok

Zažite pivné kúpele a zabavte sa s rodinou a priateľmi

Preniknite do tajov 
výroby piva 

Pivné kúpele Sessler.

Do práce na bicykli 
už v júni
Aj tento rok budú mať počas júna 
zamestnanci firiem, inštitúcií alebo 
organizácií možnosť súťažne jazdiť 
do práce na bicykli a podporiť tak 
rozvoj zdravej a trvalo udržateľnej 
dopravy v mestách.

„Pozývame trnavské firmy, aby do 
súťaže zapájali svojich zamestnancov. 
Budeme radi, keď sa zúčastnia aj tímy 
študentov z rovnakej školy. V roku 
2021 sme spoločne za Trnavu najazdili 
82 934,84 km, čo predstavovalo 10 635 
jázd, ktorými sme ušetrili viac ako 23 
700 kg CO2,“ hovorí Ľubica Miksádo-
vá, koordinátorka kampane za Mesto 
Trnava.

Ako sa do súťaže zapojiť
Vytvorte so svojimi kolegyňami a 

kolegami dvoj - až štvorčlenný tím pod 
hlavičkou svojho zamestnávateľa a za-
registrujte ho najneskôr do 7. júna 2022 
na stránke dopracenabicykli.eu. Súťa-
že sa môžu zúčastniť aj tímy študentov 
z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže 
zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v 
období od 1. do 30. júna 2022 dochá-
dzať do školy na bicykli a budú si o tom 
zapisovať výsledky do registračného 
systému na stránke dopracenabicykli.
eu. Títo študenti musia v deň začiatku 
kampane, to je 1. 6. 2022, dosiahnuť 
vek minimálne 15 rokov.                            ren

Trnava hľadá 
dobrovoľníkov 
na cyklojazdy 
so seniormi na rikši
V rámci projektu Na bicykli v kaž-
dom veku hľadá trnavská radnica 
dobrovoľníkov z radov verejnosti. 
Takzvaní piloti budú klientov Za-
riadenia pre seniorov brávať na 
krátke cyklovýlety po Trnave na 
špeciálnom bicykli – rikši. Seniori, 
ktorým ich zdravotný stav už ne-
umožňuje, aby sami vysadli na bi-
cykel, sa môžu pohodlne previezť a 
zároveň sa zoznámiť a porozprávať 
s mladšími pilotmi. 

Kto sa môže stať pilotom
Rikša je špeciálny bicykel určený 

na pohodlné vozenie starších osôb. Za 
riadidlami sedí vodič bicykla, ktorému 
v jazde pomáha elektromotor. „Tým, 
ktorí vezmú seniorov na cyklojazdu po 
meste, sa hovorí piloti. Môžu sa nimi 
stať záujemcovia, ktorí vlastnia platný 
vodičský preukaz a absolvujú úvodné 
školenie. Počas zhruba dvoch hodín 
sa naučia narábať s rikšou, spravia si 
testovaciu jazdu a zoznámia sa s per-
sonálom zariadenia a so svojimi pasa-
žiermi. Samotné cyklojazdy si potom 
budú plánovať spoločne vo vopred do-
hodnutých termínoch,“ informovala 
trnavská radnica.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pro-
stredníctvom online formuláru.        ren

Bowling Sessler.

Reštaurácia Sessler.
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Ak máte chuť dozvedieť sa viac o 
výrobe piva, zistiť, ako prebieha 
sladovanie, zažiť dokonalý relax v 
unikátnych pivných kúpeľoch, za-
hrať si s priateľmi bowling a potom 
spoločne ochutnávať špeciality 
nielen pivnej kuchyne, tak si určite 
čo najskôr naplánujte návštevu Pi-
vovaru Sessler. Nájdete ho v Trna-
ve, na ulici Pri Kalvárii 17.

Pivovar Sessler patrí k najznámejším 
pivovarom v okolí a  jeho história sia-
ha až do 14. storočia. Dnes produkuje 
množstvo kvalitných pív, pivných desti-
látov ale aj nealkoholických nápojov a 
jeho pracovníci sa so záujemcami radi 
podelia o tajomstvá výroby jednotlivých 
produktov. „Ponúkame možnosť exkur-
zie po pivovare Sessler. Oboznámite sa 
počas nej s históriou Sesslerky, výrobou 
piva a sladu. Prevedieme vás pivova-
rom, kde prejdete celú trasu vzniku piva 
od prípravy, varenia až po jeho expedí-
ciu, pričom nezabudneme ani na ochut-
návku nášho zlatého moku. Rovnako 
spoločne nazrieme do jedinej zachova-

nej humnovej sladovne na Slovensku 
a jednej z najväčších v celom Česku a 
Slovensku. Uvidíte historické časti a 
zariadenia, ktoré sú dodnes funkčné a 
používané na sladovanie,“ pozýva Da-
gmara Pivolusková Klasová, riaditeľka 
pivovaru Sessler.

Pivné kúpele a wellness
Po náročnom dni sú v Pivovare Ses-

sler všetkým záujemcom k dispozícii 
Pivné kúpele a wellness Sessler, ktoré 
poskytujú dokonalý relax. „Pivný kú-
peľ pochádza z dielne nášho pivovaru 
a jeho receptúra má blahodarné účinky 
na telo i dušu. Súčasťou pivných kúpe-
ľov je aj vírivka a dva typy sauny - fín-
ska a infrasauna a tepidáriá, ktoré vám 
pomôžu pri oddychu a odbúraní stresu, 
podobne ako možnosť dopriať si masá-
že,“ popisuje riaditeľka.

Bowling Sessler
Areál pivovaru Sessler však ponúka 

aj možnosť užiť si pekné chvíle s vašimi 
blízkymi či priateľmi v zábavnom cen-
tre. „K dispozícii budete mať dve bow-
lingové dráhy, elektrické šípky, biliard a 
poteší isto aj air hockey a stolný futbal. 
Osviežiť sa môžete našim chladeným 
čapovaným pivom alebo si môžete vy-
brať zo širokej ponuky nášho nápojové-

ho lístka,“ odporúča Dagmara Pivolus-
ková Klasová.

Reštaurácia Sessler
Ak sa vám žiada stráviť príjemný čas 

pri dobrom jedle, objavte autentickú at-
mosféru historických priestorov reštau-
rácie Sessler a ochutnajte špeciality jej 
kuchyne. „Naša reštaurácia ponúka 
okrem výbornej pivnej kuchyne aj mno-
ho skrytých pokladov, ktoré sú obsiah-
nuté napríklad v kvalitných steakoch 
alebo domácich receptoch na naše pro-
dukty,“ objasňuje riaditeľka.

Oslavy, konferencie aj ubytovanie
V areáli pivovaru má svoje miesto aj 

Penzión Sessler. Jeho priestory sú vhod-
né na usporiadanie osláv, rodinných 
stretnutí, svadieb, teambuildingov, 
odborných seminárov, konferencií či 
kongresov. „Konferenčné priestory dis-
ponujú moderným vybavením potreb-
ným na zabezpečenie úspešnej akcie a 

sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby 
rôznych typov stretnutí či podujatí,“ po-
pisuje Dagmara Pivolusková Klasová a 
dodáva, že penzión ponúka aj možnosť 
ubytovania. K dispozícii je pre záujem-
cov 16 izieb, rozdelených do jedno- a 
dvojlôžkových izieb, 3 apartmánov 
Štandard až pre 3 osoby a apartmánu 
De Luxe s romantickým výhľadom na 
parčík s jazierkom, ktorý tvorí krásnu 
scenériu celého areálu.

Podujatia pre všetky 
vekové kategórie

Pre Trnavčanov ale aj návštevníkov 
Malého Ríma pravidelne pripravujú v 
areáli Pivovaru Sesseler rôzne pútavé 
podujatia, počas ktorých si na svoje prí-
du všetky vekové kategórie. „Najbližšie 
sa môžu všetci tešiť na Farmárske trhy, 
ktoré chystáme na 11. júna a predstavia 
sa na nich viacerí predajcovia so svojimi 
domácimi výrobkami. O dva týždne ne-
skôr, teda 25. júna organizujeme podu-
jatie pod názvom Bezpečne na prázdni-
ny. Určené je deťom aj dospelým a tešiť 
sa môžu na ukážku práce Hasičského a 
záchranného zboru a Policajného zbo-
ru, odťahovú službu, ktorá predvedie, 
ako sa otáča auto a zaujme tiež trenažér 
nárazu a pestrý sprievodný program. 
Pre deti bude k dispozícii okrem po-

učného programu aj skákací hrad, 
maľovanie na tvár a súťaže,“ uzatvára 
rozprávanie Dagmara Pivolusková Kla-
sová, riaditeľka pivovaru Sessler.

Reklamný článok

Zažite pivné kúpele a zabavte sa s rodinou a priateľmi

Preniknite do tajov 
výroby piva 

Pivné kúpele Sessler.

Do práce na bicykli 
už v júni
Aj tento rok budú mať počas júna 
zamestnanci firiem, inštitúcií alebo 
organizácií možnosť súťažne jazdiť 
do práce na bicykli a podporiť tak 
rozvoj zdravej a trvalo udržateľnej 
dopravy v mestách.

„Pozývame trnavské firmy, aby do 
súťaže zapájali svojich zamestnancov. 
Budeme radi, keď sa zúčastnia aj tímy 
študentov z rovnakej školy. V roku 
2021 sme spoločne za Trnavu najazdili 
82 934,84 km, čo predstavovalo 10 635 
jázd, ktorými sme ušetrili viac ako 23 
700 kg CO2,“ hovorí Ľubica Miksádo-
vá, koordinátorka kampane za Mesto 
Trnava.

Ako sa do súťaže zapojiť
Vytvorte so svojimi kolegyňami a 

kolegami dvoj - až štvorčlenný tím pod 
hlavičkou svojho zamestnávateľa a za-
registrujte ho najneskôr do 7. júna 2022 
na stránke dopracenabicykli.eu. Súťa-
že sa môžu zúčastniť aj tímy študentov 
z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže 
zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v 
období od 1. do 30. júna 2022 dochá-
dzať do školy na bicykli a budú si o tom 
zapisovať výsledky do registračného 
systému na stránke dopracenabicykli.
eu. Títo študenti musia v deň začiatku 
kampane, to je 1. 6. 2022, dosiahnuť 
vek minimálne 15 rokov.                            ren

Trnava hľadá 
dobrovoľníkov 
na cyklojazdy 
so seniormi na rikši
V rámci projektu Na bicykli v kaž-
dom veku hľadá trnavská radnica 
dobrovoľníkov z radov verejnosti. 
Takzvaní piloti budú klientov Za-
riadenia pre seniorov brávať na 
krátke cyklovýlety po Trnave na 
špeciálnom bicykli – rikši. Seniori, 
ktorým ich zdravotný stav už ne-
umožňuje, aby sami vysadli na bi-
cykel, sa môžu pohodlne previezť a 
zároveň sa zoznámiť a porozprávať 
s mladšími pilotmi. 

Kto sa môže stať pilotom
Rikša je špeciálny bicykel určený 

na pohodlné vozenie starších osôb. Za 
riadidlami sedí vodič bicykla, ktorému 
v jazde pomáha elektromotor. „Tým, 
ktorí vezmú seniorov na cyklojazdu po 
meste, sa hovorí piloti. Môžu sa nimi 
stať záujemcovia, ktorí vlastnia platný 
vodičský preukaz a absolvujú úvodné 
školenie. Počas zhruba dvoch hodín 
sa naučia narábať s rikšou, spravia si 
testovaciu jazdu a zoznámia sa s per-
sonálom zariadenia a so svojimi pasa-
žiermi. Samotné cyklojazdy si potom 
budú plánovať spoločne vo vopred do-
hodnutých termínoch,“ informovala 
trnavská radnica.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť pro-
stredníctvom online formuláru.        ren

Bowling Sessler.

Reštaurácia Sessler.
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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

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
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s 
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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

08
-0

03
3 

TT
06

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

0948 528 869

TRÁVNIKY
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na kľúčZÁHRADNÉ
A DOKONČOVACIE

 STAVEBNÉ PRÁCE
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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ZATEPLENIE Kompletná obnova fasád
rodinných domov

a budov zateplením.

0918 470 762

Zateplenie rodinného

domu do 14 dní! 

Od poradenstva, cenovej
ponuky až po realizáciu.

KVALITNÉ
KŔMNE ZMESY
A POTREBNÉ DOPLNKY PRE HYDINU

– NOSNICE V DOMÁCOM CHOVE

cena od 11,5
0€/25kg

balenie

Smolenice +421 905 927 301

KVALITNÉ KŔMNE ZMESY
A POTREBNÉ DOPLNKY PRE HYDINU

– NOSNICE V DOMÁCOM CHOVE

cena od 11,5
0€/25kg

balenie

0905 927 301
Smolenice

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 98 € splátky od 99 €

prístrešky

splátky od 99 €splátky od 49 €

VYUŽITE PRED ZDRAŽENÍM 
ŠPECIÁLNE ZĽAVY !  VYHRAJTE 400 €

balkóny rámové
bezrámové zimné záhrady 

splátky od 149 €

 Zľavy platia do 15. 5. 2022

  5500%%
až do
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Máte stres? Nezabúdajte na dostatok horčíka
Magnézium, po slovensky horčík, je 

dôležitým prvkom pre celý rad proce-
sov ľudskom tele, či už pri svaloch, ner-
voch, obehovom systéme, stavbe kostí 
či pri uvoľňovaní energie z glukózy. O to 
zarážajúcejšie je poznanie, že až tretina 
slovenskej populácie trpí jeho nedo-
statkom. Obzvlášť negatívne dôsledky 
to má u ľudí, pre ktorých je typické ne-
pravidelné stravovanie, rýchly životný 
štýl   a nadmerná psychická záťaž.

Magnézium sa dá ľudovo opísať výra-
zom „životabudič“. Určite sa Vám už sta-
lo, že ste cítili nedostatok energie, pocit 
ťažkého tela, vyčerpanie, únavu a s tým 
spojené depresívne stavy. Tieto príznaky 
nedostatku magnézia ešte stále patria 
medzi znesiteľnejšie prejavy nedostatku 
horčíka. Dlhodobý nedostatok magnézia 
sa môže prejaviť aj na nesprávnom fungo-
vaní centrálneho nervového systému, čo 
môže viesť k ochoreniam ako sú depresie 
a v dnešnej dobe medzi aj tetaniu. Tetánia 
sa vyskytuje najmä u mladších ročníkov a 
zväčša jej predchádza obdobie duševné-
ho vypätia, stresu či depresie spojenom   s 
nedodržiavaním stravovacieho a pitného 
režimu.

Tetánia sa aj napriek pokrokovej tech-
nológii veľmi ťažko diagnostikuje, keďže 
sa u každého postihnutého prejavuje iný-
mi príznakmi. Medzi najznámejšie patria 
búšenie srdca, brnenie v končekoch rúk a 

nôh, niekedy aj v jazyku, pocit nedostat-
ku vzduchu, malátnosť a celková slabosť. 
Pri ťažších záchvatoch môže dôjsť aj ku 
chvíľkovej strate vedomia či kontroly nad 
koordináciu svojho tela. Pre laikov môže 
ísť o príznaky podobné infarktu. 

Príčinou tetánie je zmena hladiny hor-
číka a vápnika v tele. Môže ísť o pridru-
ženú chorobu v dôsledku inej poruchy, 
alebo aj o samostatný jav vyvolaný zlou 
životosprávou. Pri liečbe tetánie je preto 
dôležité poznať príčinu a riešiť príčinu. 
Zahŕňa tak rovnako správny duševný 

režim s dostatkom spánku a odpočinku, 
ako aj vhodnú stravu s dostatkom vápni-
ka, vitamínu D a horčíka. Pri horčíku je 
odporúčaná denná dávka 350 mg. Vyš-
šia dávka sa odporúča starším a v teho-
tenstve. Pri užívaní vo forme výživového 
doplnku je vhodné dať si magnéziový ná-
poj pred alebo po jedle. Pri lipozomálnej 
forme výživových doplnkov sú potrebné 
látky obalené v ochranných, mikrosko-
picky veľkých tukových obaloch, ktoré 
zabezpečia ich rýchlejšiu a vysokú vstre-
bateľnosť, až na úrovni 90%.             » red.
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Občianske združenie Život a zdravie 
vás pozýva na prednášku: 

Akcia je spojená s predajom kníh Dr. Bukovského v zľave. 
 
 
 
Kontakt:  

0903 254 816 
dominika.fajnorova@gmail.com 
www.zivotazdravie.sk 

Jarná DETOXIkúra tela aj duše 
MUDr. Igor Bukovský, PhD. 
 
 
18. 05. 2022 o 16.00 hod. (streda) 
Okresný úrad Trnava  
(oproti železničnej stanici) 
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

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

Promont Glass sro
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Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

Info: www.spsd	.sk
PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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INZERCIA

TRNAVSKO

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

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

Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   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
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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-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

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Zákusky od Zuzky torty, štrúdle, koláče
Trnava

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

Maličká cukrárska výroba
v Trnave. Výroba poctivých

domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov

a slaného pečiva z kvalitných
surovín. Chute starých dobrých

časov, aj moderné dezerty.

Očkovanie
proti rakovine 
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
DOPRAVNÁ TRNAVA
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Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033-552 11 61, e-mail: spsd�@stonline.sk, www.spsd�.sk
Škola zapojená do programu

Partnerská škola Fakul elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzi

Hľadáme i posilu do nášho pracovného tímu:

UČITEĽA ELEKTROTECHNICKÝCH PREDMETOV

ponúka v rámci celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých

zároveň ponúkame

Požiadavky: VŠ 2. stupňa elektrotechnického zamerania. Kontakt a bližšie informácie: peterpapik.spsd�@gmail.com

Od 1.9.2022 1-ročné externé štúdium odborných predmetov večernou a dištančnou formou študijného
odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách ukončené maturitnou skúškou
 • štúdium na získanie odbornej elektrotechnickej kvalifikácie (vrátane Vyhlášky 508/2009 Z.z.)
 • štúdium na získanie kvalifikácie pre elektrotechnické profesie
   a pre elektrotechnické profesie v doprave a telekomunikáciách
 • podmienky prijatia : maturitná skúška z iného študijného odboru
 • prihlášku nájdete na stránke školy (www.spsd�.sk - o škole – externé štúdium)
 • prihlášky prijímame do 30.6.2022

od polovice septembra 2022 akreditované nadstavbové rekvalifikačné 3 mesačné víkendové štúdium
„Elektrotechnické minimum“ na získanie elektrotechnickej kvalifikácie ukončené certifikátom
 • štúdium na získanie odbornej elektrotechnickej kvalifikácie (vrátane Vyhlášky 508/2009 Z.z.)
 • štúdium na získanie kvalifikácie pre elektrotechnické profesie
 • podmienky prijatia : výučný list v technickom odbore,
   alebo maturitná skúška z gymnázia, alebo iného netechnického odboru
 • prihlášku nájdete na stránke školy (www.spsd�.sk – kurzy pre dospelých – elektrotechnické
   minimum – prihláška na štúdium). Prihlášky prijímame do naplnenia kurzu.

Na stránke školy nájdete ponuku i ďalších kurzov v rámci vzdelávania dospelých. Viac informácií na: www.spsd�.sk

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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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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ŠTRKOVŇA ŠÚROVCE
PREDAJ TRIEDENÝCH ŠTRKOV

ZA NAJNIŽŠIE CENY

ŠTRKOVŇA ŠÚROVCE
PREDAJ TRIEDENÝCH ŠTRKOV

ZA NAJNIŽŠIE CENY

0918 65 95 13 • 0918 62 48 19

PONUKA
Štrk 022 = 8,00 €/tona - 1m3 = 13,00 €
Štrk 04 = 12,00 €/tona - 1m3 = 18,00 €
Netriedený zásypový štrk = 8,00 €/tona - 1m3 = 13,00 €
Zásypový piesok = 8,00  €/tona - 1m3 = 13,00 €
Kameň 22-100 = 8,00  €/tona - 1m3 = 13,00 €
Ornica = 8,00 €/tona - 1m3 = 13,00 €

PRACOVNÁ DOBA: Utorok - Piatok: 9.00 - 16.00 h Sobota, Nedeľa, Pondelok - zatvorené

Certi�kovaná váha

Uvedené ceny sú bez DPH

Hľadám
KRAJČÍRKU
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0948 081 090
a pomocnú silu
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