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Deti od 4 - 14 rokov
Termíny: 11.- 15.7.2022
 22.- 26.8.2022

LETNÝ TANEČNÝ
TÁBOR V TRNAVE!

hbalunova@gmail.com | 0905 368 775

0944 646 534

PLÁVAJÚCE
PODLAHY

- skladanie skrín
- montážne

domáce práce

montáž/pokládka
(vinyl)

39
-0

01
1 

TT
09

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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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.

PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

+ náhradné diely

Plynex, Kátlovce 2
033/5576 143
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Predajňa: Trnava
Rybníková 14 • 0905 160 148
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Okružné námestie č. 6 RD
Trnava (smer Biely Kostol)

www.mamix.sk

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00
návštevu predajne si dohodnite telefonicky033/5546 744 | 0905 313 421

Dovoz, vykládka a montáž
novej sedačky ZDARMA

+možnosť odvozu starej sedačky!

VÝROBA SEDACÍCH
SÚPRAV NA MIERU
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Dnes dopoludnia znela z obecného 
rozhlasu v našej dedine pieseň Kar-
la Gotta. Uvedomila som si, že hoci 
tento hudobný velikán už takmer tri 
roky nie je medzi nami, žije stále v 
srdciach mnohých. 

Je skvelé, ak človek zanechá po 
sebe stopu, svedectvo o tom, že tu bol, 
že žil. Podobne ako astronauti, ktorí 
vztýčili vlajky na Mesiaci, ako stavite-
lia, ktorých stavby pretrvávajú po stá-
ročia, ako maliari, ktorých diela nad-
chýnajú aj po rokoch, ako hudobníci, 
ktorí sa vďaka svojim melódiám stali 
nesmrteľnými, ako...

Ľudia už odpradávna budujú ča-
sové schránky, do ktorých ukrývajú 
historické predmety alebo informácie 
pre budúce generácie. Rodiny si zasa 
vytvárajú rodinné albumy ako spo-
mienku na pekné chvíle, ale aj ako pa-
miatku pre svojich potomkov.

Myslím si, že zanechať správu vo 
fľaši – odkaz, ktorý chytí iných za srd-
ce a bude živý aj potom, keď tu už my 
nebudeme, môže každý z nás. Svojou 
ľudskosťou, obetavosťou, empatiou, 
nezištnosťou i ochotou načúvať iným 

a byť tu, keď nás potrebujú. Tak ako 
dobrí učitelia, ktorí dokážu ovplyv-
niť niekoľko generácií žiakov, šikovní 
lekári a zdravotníci, ktorí pomáhajú 
mnohým pri ich neľahkom boji s rôzny-
mi chorobami, opatrovatelia a sociálni 
pracovníci, ktorí sú pri trpiacich aj v 
ich najťažších chvíľach, ako záchraná-
ri, bez odvahy ktorých by vyhaslo veľa 
ľudských životov, ako dobrovoľníci, 
starajúci sa o tých, ku ktorým bol ži-
vot krutý, ako rodičia, ktorí starostlivo 
vychovali svoje deti, či starí rodičia, 
ktorí sa rozdávajú pre svoje vnúčatá, 
alebo ako ľudia, ktorí si nájdu čas po-
môcť rozličnými formami tým, ktorí sú 
v núdzi.

Prednedávnom som dostala dar-
ček zabalený v škatuľke, na ktorej je 
napísané:„Zanechajte 
malú iskru, nech ste 
kdekoľvek.“ Myslím si, 
že práve to by mohla 
byť cesta.

Zanechajme stopu

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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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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VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ DO 48 HODÍN

Lukáš Jánoška
0905 178 274

Zabezpečím pre vás 
bezstarostný predaj 

nehnuteľnosti
a hypotéku na mieru.

www.mezeireality.sk
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profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

39
-0

 T
T0

8



TT22-22-strana 3

SLUŽBY, STAVBATRNAVSKO 3

08
-0

00
2 

TT
10

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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www.gymholl.edupage.org

zverejňuje zámer na prenájom
nebytových priestorov

pre školský bufet.

Gymnázium Jána Hollého
Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava

Bližšie informácie nájdete
na webovej stránke:
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.skZáruka 12 rokov
na nové

kompletné

pomníky

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55

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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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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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
Bučany motorest  6. a 27.6.
Vlčkovce                 6. a 27.6.
Hrnčiarovce n. Parn.  6. a 27.6.

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

Drahovce  6. a 27.6. 12.30 - 12.45 h.

6. jún 1944
vylodenie v Normandii 

Výročia a udalosti
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To je vám, ludé moji, taká tajemná vec. Nygdo 
hu nevydzel, nygdo hu neočul, len nékerý hu po-
cícily a málokerý z nych nám pový jaké to bolo. Je 
drahá, kamdál drahšá, no bez nej už nevýme fun-
guvat, nevýme žit. Neskaj som to zažila na vlasnej 
koži. Pre opravu poruchy nám vyply na celé dopo-
ludný elektriku. Ja som bola nemožná, nevedzela 
som sa v kúpelne potme any umyt. Je to tak, že 
elektrika nám velyce chýba, ket hu nemáme. 

Nevým jak žily ludé pret tým, kým ešče nebola 
vynájdzená. Ja si pamatám, ket som bola malá, že 
u nás v kuchyne vysela na scene petrolejka. Ket 
vypadla elektrina, tak otec zapálil tú lampu. Čúl 
beháme ze svícilnu na batérie. Bez elektriny nám 
nejde ladnyčka, práčka, umývačka rádov, any 
mikrovlnka. Nemóžeme varyt, any péct, nehrá 
rádijo, a nemóžeme kukat telku. Aj počítač je na-
pájaný s tú tajemnú silu. 

Aj mobil funguje len nabitý z  elektrinu. Bez 
nej nefunguje miksér a fryškovarná konvica, žeh-
lička též nežehlý bez elektriny. Any fén a holáci 
strojček nás bez nej nezkrášly. Vysvač neuprace 
jak nemá elektrinu. Ešče by som mohla menuvat 
na čo šecko je v  domácnosci po-
trebná tá tajemná sila. Ale aj 
fabriky, nemocnyce, úrady hu 
používajú. Též vlaky, eletrič-
ky, lanovky, vleky. 

Vidzíte, šadze okolo nás 
hu využívame a aj ket je drahá, 
velice hu potrebujeme. Jako by 
zme bez nej žily? Asi tažko, pre-
tažko.

Elektrika

» bapka Blašková

Ako zastaviť smiech
Inak to ani nejde,

len pustite na scénu
nahnevaného komika

a on vás ten smiech prejde.

Medvede útočia na ľudí
Problém bude asi v tom,

že v Tatrách si chce každý
spraviť selfie s medveďom.

Vlastní komplex
Jeho psychiater bol

s diagnózou hneď hotový,
keď zistil, že pacient

má iba komplex bytový.

Sľúbili mi dobrý plat
1400 eur na deň,

to sa človeku ťažko verí
a tie dve nuly opísali

asi z iných dverí. 

Ach, tie alergie
Ťažko sa ti dýcha
a morí ťa kašeľ?
To si asi niekde

hlúposť kvitnúť našiel.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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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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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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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

REZANIE BETÓNU

0908 447 006

39
-0

00
3 

TT
01AKCIOVÉ CENY!

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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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

vodičov MKD VP 
skupiny "C+E"

Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie 
+ príplatky + cestovné náhrady 

možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

Kontakt: 00421 917 999 400 
e-mail: dispo@gvslovakia.eu 
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Kontakt: m.ke�nerova@alas.sk
alebo volajte na 0903 705 007

STROJNÍK PÁSOVÉHO BAGRA
A ČELNÉHO NAKLADAČA.

Spoločnosť ALAS Slovakia hľadá do kameňolomu
v Lošonci zamestnanca na pozíciu

Plat 4,90 EUR za hodinu + 25% prémie vyplácané mesačne, plus 
príplatok 1 EUR za hodinu k základnej mzde, čiže výsledný plat bru�o 
je cca 1140 EUR mesačne.
Ďalšie benefi�: 
- 13. a 14. plat po odpracovanom roku
   a v prípade dobrých hospodárskych výsledkov firmy
- možnosť sporenia s príspevkom zamestnávateľa - tretí pilier
- deň voľna naviac a ďalšie benefi� podľa kolektívnej zmluvy
- firemné akcie
- gastrokarta
- nápoje na pracovisku
Zaučíme aj menej skúsených, ale motivovaných a pracovitých uchádzačov.

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 Simson Enduro, 
Elektronic, alebo Jawa 
Pionier, Mustang.. Ponuknite, 
dakujem. 0951 420 772
» KUPIM TOVARENSKY 
TRAKTOR, MOZE BYT AJ STARY 
NEPOJAZDNY TEL. 0949 350 
195
» Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/
Pionier/Simson a in..Slusne 
zaplatim. 0949 371 361
» KÚPIM STAREHO PIONIERA 
JAWA 20,21,05 JAWA 
MUSTANG ALEBO SIMSON 
ENDURO ELECTRONIC STELU 
MOPED STADION AJ POKAZENE 
DLHO ODSTAVENE PLATIM IH-
NED PONUKNITE 0915215406
4  Byty/prenájom

» Ubytujeme pána v neprie-
chodnej izbe s príslušen-
stvom.170€. 0910632278 
7  REALITY/iné

» Garsonku kupim.0902 
570685 
8  STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027 
10  ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predam motorovy postre-
kovac Solo a 2 rosice. Cena 
dohodou. Tel:0904 605 106 
  ZOZNAMKA 

» 38 r hlada dievča na važny 
vztah 0907261901 

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

16 ZOZNAMKA 
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vyčesávanie
trimovanie

PSÍS NALÓ liečebná ozono terapia
(pre psíkov trpiacim
nadmerným pĺznutím, 
alopeciou alebo inými 
kožnými problémami)

Šancová 8, Pezinok  |  tel.: 0908 721 961

NOVOOTVORENÝ

STRIHANIE
+ KÚPEĽ od 30 €
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Dovolenka s dotáciou pre 
dôchodcov na 6 dní/ 5 nocí

Iba za  222,- EUR/1 osoba a pobyt
Cena zahŕňa: 5 x plnú penziu, 

výber z ponuky jedál
5 x ubytovanie s vlastným soc.zariadením

100 % z dopravy na výlet do Zuberca 
a na Oravskú priehradu

BONUSY ZDARMA: grilovačka, 
káva a koláče, bicykle ....

Voľné termíny: od 11.7.22, od 25.7, od 1.8, 
od 8.8, od 15.8 ..... až do 19.9.22

Kontakt a rezervácie: 
Penzión *** Oravská horáreň 396, 

Oravský Podzámok
0918 591 942, info@oravskahoraren.sk

www.oravskahoraren.sk

DOBRÉ ZDRAVIE Z ORAVSKEJ HORÁRNE !
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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10%-
ZĽAVA

Bezpečnosť na schodoch a 
štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí vášho 
domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš exkluzívny 
štýl. Vhodné pre rovné a lomené schody.
Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám bezplatne a 
nezáväzne posúdila vaše schody. Spomeňte toto vydanie a 
získajte 10 % zľavu na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov 
možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového 
výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

Táto ponuka je k dispozícii do 
15. 6. 2022 a nie je platná s inými 
kampaňami alebo ponukami.

RPR1
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• Ošetrenie nôh prístrojovou pedikúrou
• Ošetrenie nôh kombinovanou pedikúrou
• Ošetrenie kurie oká, otlaky, mozole
• Ošetrenie zarastených nechtov - špónová terapia
• Ošetrenie zhrubnutých, mykotických nechtov
• Nechtová protetika - náhrada nechtovej platničky
• Okluzívne zábaly - popraskané pä 
• Odľahčenie bolestivých a citlivých miest na nohách
• Odborná starostlivosť o chodidlá
  s oddychom a relaxom pri masážach

Medi Pedi
medicínska pedikúra

Miriam Danielová
- Odborný pedikér

Medicínska
pedikúra

...z lásky k nohám

Hlavná 13, Špačince
0905 206 903

facebook.com/medipedi.eu.sk
miriamdanielova@gmail.com

www.medipedi.eu.sk

Otváracie hodiny
Pon-Pia: na objednávku
So-Ne: zatvorené
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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!

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
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

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
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

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
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VETERINÁRNA
AMBULANCIA

T. Tekela 7

0915 619 883
www.VeterinaTT.sk

MVDr. Juraj Bodo

Po-Pia: 15:30-19:30, So: 9:30-12:00
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V nemocnici 
pribudli parkoviská
Fakultná nemocnica (FN) Trnava 
otvorila nové parkovacie mies-
ta pre pacientov a personál ne-
mocnice. Je to prvá fáza novej 
parkovacej politiky, ktorou chce 
nemocnica zlepšiť dostupnosť 
parkovacích miest v jej areáli.

V areáli nemocnice vznikli nové par-
koviská s kapacitou 103 parkovacích 
miest. Prvé z nich je pri Klinike vnútor-
ného lekárstva, kde pribudlo 17 par-
kovacích miest, ďalších 30 vzniklo pri 
Psychiatrickom oddelení. „Doteraz boli 
tieto parkovacie miesta nevyhovujúce, 
nakoľko išlo o provizórne parkovisko 
na trávnatej ploche, ktorá bola zničená 
a na mieste sa tvorilo blato,“ informoval 
Matej Martovič, hovorca FN Trnava a do-
plnil, že tretie parkovisko vzniklo za ga-
rážami pri správe nemocnice s počtom 25 
parkovacích miest a posledné je pri Gy-
nekologicko-pôrodníckej klinike. „Autá 
často parkovali na nevhodných miestach 
alebo v zákrutách, čo komplikovalo pre-
jazd Záchrannej zdravotnej služby. Preto 
sme v areáli budovali nové parkovacie 

miesta, ktoré zlepšia komfort pacien-
tov,“ povedal riaditeľ Fakultnej nemoc-
nice Trnava JUDr. Vladislav Šrojta.

Zvýhodniť chcú pacientov 
a personál nemocnice

Vedenie nemocnice sa rozhodlo ob-
noviť vstup do nemocničného areálu cez 
automatické závory s kamerovým sys-
témom. Cieľom tohto opatrenia je, aby 
parkovanie slúžilo primárne pacientom 
a personálu nemocnice, keďže aktuálne 
využívajú nemocničné parkoviská aj ľu-
dia, ktorí zneužívajú tamojšie bezplatné 
parkovanie. „Na všetkých troch vstupoch 
do areálu nemocnice pribudnú parko-
vacie rampy. Tie sa postupne inštalujú a 
mali by začať fungovať v priebehu leta,“ 
uviedol hovorca. Kamerový systém na 
závorách bude podľa jeho slov skenovať 
evidenčné čísla áut pri prechode do are-
álu nemocnice v oboch smeroch – dnu aj 
von. Podľa toho sa určí pacientovi popla-
tok za parkovanie. „Parkovné bude počas 
prvých 4 hodín zadarmo. Výška poplatku 
bude za ďalšiu polhodinu v hodnote jed-
no euro. Zamestnanci nemocnice budú 
mať parkovanie bez poplatku,“ doplnil 
M. Martovič. „Veríme, že týmto krokom sa 
nám podarí opäť zmodernizovať a zlepšiť 
služby v nemocnici, čo v prvom rade oce-
nia najmä naši pacienti,“ dodal riaditeľ 
Fakultnej nemocnice Trnava JUDr. Vla-
dislav Šrojta.                                                   ren

Na stránkach našich novín sme 
už informovali o tom, že trnavský 
mestský trh čakajú zmeny a bude 
sa sťahovať do mesta, čím sa po 
takmer sto rokoch vráti na svoje 
pôvodné miesto. Aktuálne nastal 
čas, kedy sa táto správa stáva re-
alitou. Od piatku 10. júna 2022 si 
ju užijete priamo v centre Trnavy.

„Hlavnými dôvodmi presunutia trhu 
sú sprístupnenie ponuky menších lo-
kálnych predajcov väčšiemu počtu ľudí 
a zatraktívnenie trhoviska a zároveň 
aj centra mesta. Trh v kulisách histo-
rického jadra Trnavy so všetkými jeho 
možnosťami bude mať neporovnateľne 
väčšiu pridanú hodnotu oproti tomu 
na sídlisku uprostred áut a bytoviek. 
V mnohých krajinách sú trhy v centre 
miest veľkým lákadlom pre domácich 
aj turistov. Táto zmena pozdvihne mest-
ský trh na úplne novú úroveň,“ objas-
ňuje Peter Bročka primátor Trnavy. Zá-
ujemcovia si budú môcť rovnako ako 
doteraz nakúpiť na trhu sezónnu zele-
ninu a ovocie, domáce dobroty, reme-
selné výrobky, bylinky či kvety. Okrem 
tradičnej ponuky, ktorú všetci poznajú 
z trhoviska na Spartakovskej, so sebou 
trh v cente mesta prinesie aj nové mož-
nosti. Zaujímavosťou je, že na mieste sa 
budú dať zapožičať vozíky, ktoré pomô-
žu s ťažším nákupom.

Predajcovia budú rozlíšení farebne
Mestský trh sa bude konať vždy v 

piatky a soboty od 7.00 do 11.00 h v 
centre Trnavy – primárne na Trojič-
nom námestí. „Počas konania iných 
podujatí budú stánky stáť na Hlavnej, 
Divadelnej, prípadne Hviezdoslavovej 

ulici. Rozloženie trhu bude v daný deň 
vyznačené na infotabuliach, kde náv-
števníci okrem mapky nájdu aj vysvet-
livky k označeniu predajcov. Farebné 
rozlíšenie im pomôže zorientovať sa v 
tom, odkiaľ ich sortiment pochádza,“ 
informovala Veronika Majtánová, ho-
vorkyňa Trnavy a vysvetlila, že tí, ktorí 
si všetko dopestujú sami, budú mať 
tabuľku so zelenou farbou. Takzvaní 
samopestovatelia s dokupom budú žltí, 
obchodníci tyrkysoví. Ostatní, naprí-
klad predajcovia kávy či občerstvenia, 
budú označení červenou. „S predajca-
mi osobne komunikujeme, pripravili 
sme pre nich aj manuál, v ktorom nájdu 
všetky potrebné informácie o presune 
trhu do centra mesta a fungovaní na no-
vom mieste. Robíme všetko pre to, aby 
sme im poskytli čo najlepšie podmien-
ky. Počas prvého roka pre nich navyše 

budeme rozkladať predajné stoly aj sl-
nečníky bezplatne, ráno si nájdu všetko 
pripravené,“ hovorí primátor Trnavy 
Peter Bročka.

Na trh bude dohliadať správca
Režim Mestského trhu – piatky a so-

boty doobeda – vychádza podľa trnav-
skej radnice zo skúseností. „Vyťaženosť 
a obsadenosť trhoviska pod Mestským 
zimným štadiónom bola každým rokom 
nižšia. Hoci sa predávalo okrem nedieľ 
a pondelkov každý deň v týždni, najviac 
predajcov chodilo práve v piatky a sobo-
ty,“ hovorí Lenka Klimentová, riaditeľka 
Správy majetku mesta Trnava (SMMT), 
mestskej organizácie, ktorá trhovisko 
spravuje. Po novom zriadila SMMT pozí-
ciu správcu Mestského trhu, ktorý bude 
počas jeho konania fyzicky prítomný a 
bude dohliadať na jeho fungovanie.  ren

Nakúpite u lokálnych predajcov

Mestský trh sa sťahuje 
do centra mesta

Ilustračné foto.                                                                                          zdroj pexels pixabay

Trnavské osvetové stredisko pozýva 
na tvorivé stretnutie k Svetovému 
dňu pletenia a háčkovania na verej-
nosti, ktorému je venovaná už od 
roku 2005 vždy druhá júnová sobota.

Trnavské osvetové stredisko sa v tom-
to roku taktiež zapojí do aktivít súvisia-
cich so spomínaným dňom a 11. júna 
2022 pozýva všetkých, ktorí sa venujú 
kreatívnej činnosti akou je pletenie a 
háčkovanie, do dvora Domu hudby 
Mikuláša Schneidra Trnavského strá-
viť sobotu príjemne a tvorivo. „Bude to 
neformálne tvorivé stretnutie. Záujem-
kyne a záujemcovia môžu prísť počas 

dňa v akúkoľvek hodinu medzi 10,00 
h a 18,00 h. Účastníci si prinesú svoje 
rozpracované diela, potreby na háčko-
vanie a pletenie, ale môžu si priniesť 
aj hotové vlastnoručne vytvorené origi-
nály. Vítaní sú všetci, aj začiatočníci,“ 
pozýva Milada Kotlebová z Trnavského 
osvetového strediska a dodáva, že touto 
formou chcú zvýšiť záujem o háčkova-
nie a pletenie, dať možnosť k vzájomnej 
výmene skúseností. Účastníci podujatia 
sa sa môžu tiež navzájom motivovať, 
inšpirovať, potešiť a podporiť. V prípa-
de záujmu je potrebné účasť potvrdiť u 
organizátora do 3. júna 2022 telefonicky, 
osobne, alebo e-mailom.

Kontakty: Mgr.Milada Kotlebová, tel: 
0903 412 119, e-mail: kotlebova.milada@
zupa-tt.sk, Ladislava Šimková, tel: 0905 
531 707, e-mail: osveta.tt@zupa-tt.sk  ren

Tvorivé stretnutie pre kreatívnych ľudí

Pletenie a háčkovanie 
na verejnosti

V areáli trnavskej nemocnice pribud-
li parkovacie miesta. 

zdroj foto FN Trnava

Ilustračné foto.  
zdroj foto Foundry pixabay
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V nemocnici 
pribudli parkoviská
Fakultná nemocnica (FN) Trnava 
otvorila nové parkovacie mies-
ta pre pacientov a personál ne-
mocnice. Je to prvá fáza novej 
parkovacej politiky, ktorou chce 
nemocnica zlepšiť dostupnosť 
parkovacích miest v jej areáli.

V areáli nemocnice vznikli nové par-
koviská s kapacitou 103 parkovacích 
miest. Prvé z nich je pri Klinike vnútor-
ného lekárstva, kde pribudlo 17 par-
kovacích miest, ďalších 30 vzniklo pri 
Psychiatrickom oddelení. „Doteraz boli 
tieto parkovacie miesta nevyhovujúce, 
nakoľko išlo o provizórne parkovisko 
na trávnatej ploche, ktorá bola zničená 
a na mieste sa tvorilo blato,“ informoval 
Matej Martovič, hovorca FN Trnava a do-
plnil, že tretie parkovisko vzniklo za ga-
rážami pri správe nemocnice s počtom 25 
parkovacích miest a posledné je pri Gy-
nekologicko-pôrodníckej klinike. „Autá 
často parkovali na nevhodných miestach 
alebo v zákrutách, čo komplikovalo pre-
jazd Záchrannej zdravotnej služby. Preto 
sme v areáli budovali nové parkovacie 

miesta, ktoré zlepšia komfort pacien-
tov,“ povedal riaditeľ Fakultnej nemoc-
nice Trnava JUDr. Vladislav Šrojta.

Zvýhodniť chcú pacientov 
a personál nemocnice

Vedenie nemocnice sa rozhodlo ob-
noviť vstup do nemocničného areálu cez 
automatické závory s kamerovým sys-
témom. Cieľom tohto opatrenia je, aby 
parkovanie slúžilo primárne pacientom 
a personálu nemocnice, keďže aktuálne 
využívajú nemocničné parkoviská aj ľu-
dia, ktorí zneužívajú tamojšie bezplatné 
parkovanie. „Na všetkých troch vstupoch 
do areálu nemocnice pribudnú parko-
vacie rampy. Tie sa postupne inštalujú a 
mali by začať fungovať v priebehu leta,“ 
uviedol hovorca. Kamerový systém na 
závorách bude podľa jeho slov skenovať 
evidenčné čísla áut pri prechode do are-
álu nemocnice v oboch smeroch – dnu aj 
von. Podľa toho sa určí pacientovi popla-
tok za parkovanie. „Parkovné bude počas 
prvých 4 hodín zadarmo. Výška poplatku 
bude za ďalšiu polhodinu v hodnote jed-
no euro. Zamestnanci nemocnice budú 
mať parkovanie bez poplatku,“ doplnil 
M. Martovič. „Veríme, že týmto krokom sa 
nám podarí opäť zmodernizovať a zlepšiť 
služby v nemocnici, čo v prvom rade oce-
nia najmä naši pacienti,“ dodal riaditeľ 
Fakultnej nemocnice Trnava JUDr. Vla-
dislav Šrojta.                                                   ren

Na stránkach našich novín sme 
už informovali o tom, že trnavský 
mestský trh čakajú zmeny a bude 
sa sťahovať do mesta, čím sa po 
takmer sto rokoch vráti na svoje 
pôvodné miesto. Aktuálne nastal 
čas, kedy sa táto správa stáva re-
alitou. Od piatku 10. júna 2022 si 
ju užijete priamo v centre Trnavy.

„Hlavnými dôvodmi presunutia trhu 
sú sprístupnenie ponuky menších lo-
kálnych predajcov väčšiemu počtu ľudí 
a zatraktívnenie trhoviska a zároveň 
aj centra mesta. Trh v kulisách histo-
rického jadra Trnavy so všetkými jeho 
možnosťami bude mať neporovnateľne 
väčšiu pridanú hodnotu oproti tomu 
na sídlisku uprostred áut a bytoviek. 
V mnohých krajinách sú trhy v centre 
miest veľkým lákadlom pre domácich 
aj turistov. Táto zmena pozdvihne mest-
ský trh na úplne novú úroveň,“ objas-
ňuje Peter Bročka primátor Trnavy. Zá-
ujemcovia si budú môcť rovnako ako 
doteraz nakúpiť na trhu sezónnu zele-
ninu a ovocie, domáce dobroty, reme-
selné výrobky, bylinky či kvety. Okrem 
tradičnej ponuky, ktorú všetci poznajú 
z trhoviska na Spartakovskej, so sebou 
trh v cente mesta prinesie aj nové mož-
nosti. Zaujímavosťou je, že na mieste sa 
budú dať zapožičať vozíky, ktoré pomô-
žu s ťažším nákupom.

Predajcovia budú rozlíšení farebne
Mestský trh sa bude konať vždy v 

piatky a soboty od 7.00 do 11.00 h v 
centre Trnavy – primárne na Trojič-
nom námestí. „Počas konania iných 
podujatí budú stánky stáť na Hlavnej, 
Divadelnej, prípadne Hviezdoslavovej 

ulici. Rozloženie trhu bude v daný deň 
vyznačené na infotabuliach, kde náv-
števníci okrem mapky nájdu aj vysvet-
livky k označeniu predajcov. Farebné 
rozlíšenie im pomôže zorientovať sa v 
tom, odkiaľ ich sortiment pochádza,“ 
informovala Veronika Majtánová, ho-
vorkyňa Trnavy a vysvetlila, že tí, ktorí 
si všetko dopestujú sami, budú mať 
tabuľku so zelenou farbou. Takzvaní 
samopestovatelia s dokupom budú žltí, 
obchodníci tyrkysoví. Ostatní, naprí-
klad predajcovia kávy či občerstvenia, 
budú označení červenou. „S predajca-
mi osobne komunikujeme, pripravili 
sme pre nich aj manuál, v ktorom nájdu 
všetky potrebné informácie o presune 
trhu do centra mesta a fungovaní na no-
vom mieste. Robíme všetko pre to, aby 
sme im poskytli čo najlepšie podmien-
ky. Počas prvého roka pre nich navyše 

budeme rozkladať predajné stoly aj sl-
nečníky bezplatne, ráno si nájdu všetko 
pripravené,“ hovorí primátor Trnavy 
Peter Bročka.

Na trh bude dohliadať správca
Režim Mestského trhu – piatky a so-

boty doobeda – vychádza podľa trnav-
skej radnice zo skúseností. „Vyťaženosť 
a obsadenosť trhoviska pod Mestským 
zimným štadiónom bola každým rokom 
nižšia. Hoci sa predávalo okrem nedieľ 
a pondelkov každý deň v týždni, najviac 
predajcov chodilo práve v piatky a sobo-
ty,“ hovorí Lenka Klimentová, riaditeľka 
Správy majetku mesta Trnava (SMMT), 
mestskej organizácie, ktorá trhovisko 
spravuje. Po novom zriadila SMMT pozí-
ciu správcu Mestského trhu, ktorý bude 
počas jeho konania fyzicky prítomný a 
bude dohliadať na jeho fungovanie.  ren

Nakúpite u lokálnych predajcov

Mestský trh sa sťahuje 
do centra mesta

Ilustračné foto.                                                                                          zdroj pexels pixabay

Trnavské osvetové stredisko pozýva 
na tvorivé stretnutie k Svetovému 
dňu pletenia a háčkovania na verej-
nosti, ktorému je venovaná už od 
roku 2005 vždy druhá júnová sobota.

Trnavské osvetové stredisko sa v tom-
to roku taktiež zapojí do aktivít súvisia-
cich so spomínaným dňom a 11. júna 
2022 pozýva všetkých, ktorí sa venujú 
kreatívnej činnosti akou je pletenie a 
háčkovanie, do dvora Domu hudby 
Mikuláša Schneidra Trnavského strá-
viť sobotu príjemne a tvorivo. „Bude to 
neformálne tvorivé stretnutie. Záujem-
kyne a záujemcovia môžu prísť počas 

dňa v akúkoľvek hodinu medzi 10,00 
h a 18,00 h. Účastníci si prinesú svoje 
rozpracované diela, potreby na háčko-
vanie a pletenie, ale môžu si priniesť 
aj hotové vlastnoručne vytvorené origi-
nály. Vítaní sú všetci, aj začiatočníci,“ 
pozýva Milada Kotlebová z Trnavského 
osvetového strediska a dodáva, že touto 
formou chcú zvýšiť záujem o háčkova-
nie a pletenie, dať možnosť k vzájomnej 
výmene skúseností. Účastníci podujatia 
sa sa môžu tiež navzájom motivovať, 
inšpirovať, potešiť a podporiť. V prípa-
de záujmu je potrebné účasť potvrdiť u 
organizátora do 3. júna 2022 telefonicky, 
osobne, alebo e-mailom.

Kontakty: Mgr.Milada Kotlebová, tel: 
0903 412 119, e-mail: kotlebova.milada@
zupa-tt.sk, Ladislava Šimková, tel: 0905 
531 707, e-mail: osveta.tt@zupa-tt.sk  ren

Tvorivé stretnutie pre kreatívnych ľudí

Pletenie a háčkovanie 
na verejnosti

V areáli trnavskej nemocnice pribud-
li parkovacie miesta. 

zdroj foto FN Trnava

Ilustračné foto.  
zdroj foto Foundry pixabay
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

37
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
37
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štandard 1200 x 800, 1200 x 1000
(aj poškodené). Ceny dohodou.

Odmena aj pre sprostredkovateľov.

Odkúpime Vaše nadbytočné
zásoby drevených paliet EUR

Ponuky posielajte na kancelaria@paletakontakt.sk
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0948 528 869

TRÁVNIKY
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na kľúčZÁHRADNÉ
A DOKONČOVACIE

 STAVEBNÉ PRÁCE

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

08
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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
08
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
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. 
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r.
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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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V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

MESTO TRNAVA INFORMUJE:
4

Radničné dni budú tento rok trvať 
až desať dní a prinesú maratón 
kvalitných divadelných predsta-
vení. 

V sobotu 18. júna o 20.30 h vás pozý-
vame do Mestského amfiteátra na komé-
diu Spev kohúta z pera Stanislava Štep-
ku, spisovateľa, dramatika, scenáristu a 
zakladateľa Radošinského naivného di-
vadla. Predstavenie svojím neopakova-
teľným spôsobom ukáže, aké problémy 
vie narobiť obyčajný kohút, ktorý každé 
ráno kikiríka na celú dedinu.

Sympatické trio v zložení Ady Hajdu, 
Lukáš Latinák a Róbert Jakab v hre Účet 
v pondelok 20. júna. o 20.00 h objasní, 
ako funguje mužsko-ženský svet a ako sa 
muži vyznajú v ženách, keď sa nevedia 
vyznať sami v sebe.

Vo štvrtok 23. júna o 20.00 h sa do 
Trnavy zatúla Túlavé divadlo. Na pome-
dzie 20. a 30. rokov vráti divákov nadča-
sové vystúpenie Zuzanka, neplač. Obra-
zom vtedajšej „prešporskej“ spoločnosti 
bohémov, zbohatlíkov či podvodníkov, 
do ktorej príde nádejná študentka ume-
nia Zuzanka, vdýchnu život Štefan Mar-
tinovič, Kristína Tóthová, Adela Mojži-
šová, Zuzana Kyzeková a ďalší.

Víkend nemôžete odštartovať lepšie 
než v spoločnosti veselej divadelno-im-
provizačnej skupiny hercov 3T alebo Tri 
Tvorivé Tvory. V piatok 24. júna o 21.00 
h Juraj “Šoko“ Tabaček, Lukáš “Pucho“ 
Púchovský a Stanislav “Stanley“ Staško 
ušijú svoju inscenáciu doslova na mieru 
na základe tém vylosovaných obecen-
stvom.

Willy Russell, známy anglický reži-
sér, dramatik a skladateľ, napísal hru o 
žene žijúcej v dlhoročnom stereotypnom 
manželstve bez iskry. V období pátrania 
po svojej vlastnej hodnote jej osud prihrá 
nový impulz, ktorý jej čiernobiely život 
otočí hore nohami. Za Shirley Valentine, 
ženu, ktorá to dokázala, sa prezlečie slo-
venská divadelná diva Zdena Studenko-
vá v pondelok 27. júna o 20.00 h.

V utorok 28. júna o 21.00 h prinesie di-
vadlo LEPETIT nesmrteľné dielo Antoine 
de Saint-Exupéryho  Malý princ spraco-
vané do originálnej podoby divadelného 
predstavenia. 

Posledný júnový víkend o 17.00 h budú 
priestory radničného nádvoria otvorené 

pre všetky malé slečny a džentlmenov, 
ktorí budú mať možnosť zažiť klasické 
Dobšinského rozprávky na vlastnej koži. 
V sobotu 25. júna príde na hosťovačku 
Bratislavské bábkové divadlo s príbehom 
o sile ozajstného priateľstva s názvom 
Dlhý, okatý a bruchatý. 

V nedeľu 26. júna si dobre strážte 
svoje ratolesti, pretože rôzne nástrahy 
so sebou prinesie Nové divadlo s pred-
stavením o neposlušných kozliatkach a 
prešibanom vlkovi v hre Kozliatka a vlk.

Lístky na predstavenia je možné zakú-
piť online v sieti Ticketportal alebo osob-
ne v turistickom centre Trnava Tourism 
na prízemí mestskej veže. 

  info: mesto Trnava

Nepremeškajte tohtoročné 
Radničné hry 

Zdena Studenková                                                                      zdroj fb Zdena-Studenkova

Mestské podujatia 
doplnia nové 
stoličky a stoly 
do exteriéru
Na nedávnom Trnavskom pikni-
ku, ktorý sa konal v nedeľu 29. 
mája v parku pri kalvárii, predsta-
vilo Mesto Trnava milú novinku – 
žlté stoličky a zelené stolíky, ktoré 
budú slúžiť na príjemné posedenie 
počas mestských podujatí. Víziou 
mesta je postupne ich umiestňo-
vať aj do verejného priestoru.  

info: mesto Trnava

Majstrovstvá 
Európy hráčov 
do 19 rokov prinesú 
do Trnavy futbalovú 
atmosféru
Od 18. júna do 1. júla bude Slo-
vensko hostiť najlepšie európ-
ske tímy kategórie do 19 rokov a 
jedným z miest turnajov bude i 
Trnava, kde sa odohrá aj finálový 
zápas. Na dva týždne sa ponoríme 
do futbalu.

Hracími centrami sú Trnava a Du-
najská Streda (A skupina), Banská 
Bystrica a Žiar nad Hronom (B skupi-
na), zápas o konečné 5. miesto, ktoré-
ho víťaz postúpi spolu s kvartetom naj-
lepších na MS dvadsiatok v Indonézii, 
je naplánovaný do NTC Senec. 

  info: mesto Trnava

Na Hlbokej sa 
budujú parkovacie 
miesta 
V pondelok 23. mája sa začali prá-
ce na rekonštrukcii parkovacích 
miest na Hlbokej ulici od čísla 23 
po 26.  Cieľom mestskej samosprá-
vy je zvýšenie parkovacích kapacít 
a bezpečnosti cestnej premávky a 
v neposlednom rade aj zmiernenie 
nepriaznivých vplyvov dopravy na 
obyvateľov bytových domov. Vý-
stavba by mala trvať dva mesiace a 
výsledkom bude šesťdesiatsedem 
miest na parkovanie.

Rekonštrukcia sa má v ďalšej etape 
uskutočniť aj na úseku od vchodu číslo 
9 po vchod 22, prinesie dvestodvadsať-
dva nových parkovacích miest. Vzhľa-
dom na to, že rekonštrukčné práce sa 
budú realizovať po etapách, napojenie 
na jestvujúci komunikačný systém sa 
po ich ukončení nezmení. Zmena v or-
ganizácii dopravy bude potrebná len 
počas výstavby.

Samospráva sa ospravedlňuje obyva-
teľom vchodov 23 – 26 za dočasné nepo-
hodlie a prosí občanov o rešpektovanie 
prenosného dopravného značenia, aby 
mohli práce napredovať bez zdržaní a 
komplikácii.                  info: mesto Trnava

Ku kinu Hviezda sa viažu rôzne 
pekné spomienky, pravdou však je, 
že jeho prevádzka ako monofunkč-
nej kinosály nie je rentabilná ani 
konkurencieschopná. Zásadným 
nedostatkom je aj absencia zázemí 
a skladov. Aj to sú dôvody, prečo 
vznikol nápad pozdvihnúť tento 
objekt na novú úroveň, a zároveň 
tým vyriešiť problém s chýbajúcim 
kultúrnym priestorom v meste.

Kino Hviezda by sa malo prebudovať 
na Kultúrne centrum Hviezda. Jeho po-
dobu mali navrhnúť účastníci verejnej 
anonymnej architektonickej súťaže, 
ktorú Mesto Trnava vyhlásilo koncom 
minulého roka.

Zámerom samosprávy je premena 
kina na multifunkčnú sálu s rovnou 
podlahou a teleskopickým hľadiskom 
doplnenú o ďalšie priestory na komu-
nitné aktivity, výstavné priestory a ka-
viareň a kultúrnu správu. 

Od súťažných návrhov sa očakávala 
aj schopnosť vhodne začleniť objekt 
do širšieho okolia. V dvojkolovej súťaži 
bolo predložených 14 návrhov. Na hod-
notiacom zasadnutí 12. mája rozhodo-
vala porota v zložení Petr Hájek, Štefan 
Polakovič, Jana Moravcová, Michaela 
Hantabalová, Ondrej Horváth, Peter Ca-
gala a Adrián Kobetič.

Víťazný návrh (na vizualizácii) naj-
lepšie nadviazal na súčasný horizontál-
ny charakter kina Hviezda. Smerom do 

Paulínskej ulice prostredníctvom roz-
šírenej lodžie umožňuje veľkorysé pre-
pojenie medzi sálou, foyerom a ulicou 
a tým aj presah programu a aktivít kul-
túrneho centra do verejného priestoru. 
Zároveň vďaka kaviarni a prenajímateľ-
ným ateliérom oživuje aj bočné priesto-
ry, ktoré podporujú možné priečne pre-
pojenia Paulínskej a Hlavnej ulice.

Viac vizualizácií a podrobností nájde-
te na webstránke mesta www.trnava.sk.                                         

info: mesto Trnava

Architektonická súťaž ukázala budúcu 
podobu kultúrneho centra Hviezda

 zdroj foto mesto Trnava



TTzel22-22-strana 5

ŠKOLA, STAVBATRNAVSKO 5

Ďalej ďakujeme
za pomoc aj:

Na železničnej stanici Trnava bude prístupná

aj expozícia Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia

(nástupište 4) piatok 17.6.2022 14.00 – 17.00 h

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ
ŠKOLA DOPRAVNÁ TRNAVA

www.spsd�.sk
v spolupráci s:

pozýva na:

MODULÁRSKE STRETNUTIE
ŽELEZNIČNÝCH MODELÁROV

SPŠ DOPRAVNÁ TRNAVA 2022

MODULÁRSKE STRETNUTIE
ŽELEZNIČNÝCH MODELÁROV

SPŠ DOPRAVNÁ TRNAVA 2022
Súčasne sa uskutoční akcia

Deň otvorených dverí SPŠ dopravná Trnava,
počas ktorej budú verejnosti prístupné

laboratória s ukážkami a výkladom učiteľov:
piatok 17.6.2022 13.00 - 18.00 h.
sobota 18.6.2022 8.00 - 18.00 h.

Miesto konania:
telocvičňa SPŠ dopravná Trnava, Študentská 23

piatok 17.6.2022 13.00 - 18.00 h.
sobota 18.6.2022 9.00 - 12.00 h.,

13.00 - 18.00 h.
nedeľa 19.6.2022 9.00 - 12.00 h.

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 €

 

  5500%%
až do
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 5,59 5,59

44,,2929€€

Bravčové karé Bravčové karé 
s kosťou s kosťou 
kgkg

 6,49 6,49

55,,4949€€

Saláma kápiová Saláma kápiová 
kgkg

 2,19 2,19

11,,6969€€

Cukor želírujúci 3:1 Cukor želírujúci 3:1 
500g 500g 
OetkerOetker
j.c. 3,380 j.c. 3,380 €€/kg/kg

 2,79 2,79

22,,3939€€

Polievka Polievka 
gulášová, držková, kapustová gulášová, držková, kapustová 
330g 330g 
ŠvédaŠvéda
j.c. 7,242 j.c. 7,242 €€/kg/kg

Luxury Luxury 
Koncentrovaný parfém Koncentrovaný parfém 
do pračiek a sušičiek do pračiek a sušičiek 
250ml rôzne druhy250ml rôzne druhy
j.c. 23,960 €/l

 7,90 7,90

55,,9999€€
 3,95 3,95

33,,1515€€

Surf Surf 
Surf 1l 20 pracích dávok Surf 1l 20 pracích dávok 
rôzne druhyrôzne druhy
j.c. 0,158 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Jar Jar 
Extra +Extra +
650ml 650ml 
j.c. 3,062 €/l

 2,59 2,59

11,,9999€€

 0,95 0,95

00,,7979€€

Penam chlieb konzumný Penam chlieb konzumný 
krájaný balený krájaný balený 
450g450g
j.c. 1,755 j.c. 1,755 €€/kg/kg

 3,90 3,90

22,,4949€€

Káva Jacobs Kronung Káva Jacobs Kronung 
250g250g
j.c. 9,960 j.c. 9,960 €€/kg/kg

 2,79 2,79

22,,0909€€

Pizza Feliciana Pizza Feliciana 
Quattro Formaggi Quattro Formaggi 
325g 325g 
mrazenámrazená
j.c. 6,430 j.c. 6,430 €€/kg/kg

 1,79 1,79

00,,9999€€

Sirup Jupí Sirup Jupí 
Aloe vera, citrón, jahoda, lesná zmesAloe vera, citrón, jahoda, lesná zmes
multivitamín, pomaranč, malina multivitamín, pomaranč, malina 
0,7l0,7l
j.c. 1,414 j.c. 1,414 €€/l/l

 0,59 0,59

00,,3939€€

Drobček Drobček 
2l + záloh k uvedenej 2l + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,195 j.c. 0,195 €€/l/l

 0,79 0,79

00,,5555€€

Pivo Krušovice 10% Pivo Krušovice 10% 
0,5l pl.+ záloh k uvedenej 0,5l pl.+ záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 1,100 j.c. 1,100 €€/l/l

 8,29 8,29

77,,6969€€

Saláma strážovská Saláma strážovská 
kgkg

 3,69 3,69

22,,6969€€

Toaletný papier Toaletný papier 
Zewa De Luxe Zewa De Luxe 
8ks rôzne druhy8ks rôzne druhy
j.c. 0,336 €/ks

Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 6.6.2022 DO 19.6.2022

 3,95

11,,9999€€

Savo proti plesniam Savo proti plesniam 
500ml500ml
j.c. 3,980 €/l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a nie je možne ho zameniť za 
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar 
môže byť dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 6.6.2022 
do 19.6.2022.

Kupón

18199

 3,19

1,,39€

Náš Sad Frizzanté 
hruškové víno 
0,75l
j.c. 1,853 €/l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a nie je možne ho zameniť za 
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar 
môže byť dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 6.6.2022 
do 19.6.2022.

Kupón

159461

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a nie je možne ho zameniť za 
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar 
môže byť dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 6.6.2022 
do 19.6.2022.

Kupón

 17,90

1212,,9090€€

Radio Orava RP 130R S
FM, SD/MMC, USB, AUX

Cena po zľave:Cena po zľave:

119944

 0,89 0,89

00,,6969€€

Kornút jogurtová Zmrzka Kornút jogurtová Zmrzka 
čokoláda, vanilka, jahoda čokoláda, vanilka, jahoda 
120ml120ml
j.c. 5,750 j.c. 5,750 €€/l/l

 19,90 19,90

1414,,9090€€

Pekáč DUO 
smalt 7l 

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a nie je možne ho zameniť za 
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar 
môže byť dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 6.6.2022 
do 19.6.2022.

Kupón

178973

 17,90 17,90

1515,,9090€€

Poháre zaváracie Twist  Poháre zaváracie Twist  
720ml 6ks720ml 6ks
j.c. 0,650 €/ks

Poháre zaváracie Twist Poháre zaváracie Twist 
315ml 6ks315ml 6ks
j.c. 0,330 €/ks

 2,20 2,20

11,,4949€€

Bref WCBref WC
Power Active Power Active 
700ml gél700ml gél
j.c. 2,129 €/l

15.4.2022 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 41,90 41,90

3939,,9090€€

Altánok Altánok 
3x3m 3x3m 
farba biela, zelenáfarba biela, zelená

 5,90 5,90

55,,4949€€

Sieť proti hmyzu Sieť proti hmyzu 
magnet. 2x50x220cmmagnet. 2x50x220cm

 4,90 4,90

3737,,9090€€

Bazén Bazén 
nafuk. obdĺžnik nafuk. obdĺžnik 
2,69x1,75x0,51m2,69x1,75x0,51m

 29,00 29,00

33,,9090€€
 29,00 29,00

11,,9898€€
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 5,59 5,59

44,,2929€€

Bravčové karé Bravčové karé 
s kosťou s kosťou 
kgkg

 6,49 6,49

55,,4949€€

Saláma kápiová Saláma kápiová 
kgkg

 2,19 2,19

11,,6969€€

Cukor želírujúci 3:1 Cukor želírujúci 3:1 
500g 500g 
OetkerOetker
j.c. 3,380 j.c. 3,380 €€/kg/kg

 2,79 2,79

22,,3939€€

Polievka Polievka 
gulášová, držková, kapustová gulášová, držková, kapustová 
330g 330g 
ŠvédaŠvéda
j.c. 7,242 j.c. 7,242 €€/kg/kg

Luxury Luxury 
Koncentrovaný parfém Koncentrovaný parfém 
do pračiek a sušičiek do pračiek a sušičiek 
250ml rôzne druhy250ml rôzne druhy
j.c. 23,960 €/l

 7,90 7,90

55,,9999€€
 3,95 3,95

33,,1515€€

Surf Surf 
Surf 1l 20 pracích dávok Surf 1l 20 pracích dávok 
rôzne druhyrôzne druhy
j.c. 0,158 €/PD

j.c. 0,996 €/kg

Jar Jar 
Extra +Extra +
650ml 650ml 
j.c. 3,062 €/l

 2,59 2,59

11,,9999€€

 0,95 0,95

00,,7979€€

Penam chlieb konzumný Penam chlieb konzumný 
krájaný balený krájaný balený 
450g450g
j.c. 1,755 j.c. 1,755 €€/kg/kg

 3,90 3,90

22,,4949€€

Káva Jacobs Kronung Káva Jacobs Kronung 
250g250g
j.c. 9,960 j.c. 9,960 €€/kg/kg

 2,79 2,79

22,,0909€€

Pizza Feliciana Pizza Feliciana 
Quattro Formaggi Quattro Formaggi 
325g 325g 
mrazenámrazená
j.c. 6,430 j.c. 6,430 €€/kg/kg

 1,79 1,79

00,,9999€€

Sirup Jupí Sirup Jupí 
Aloe vera, citrón, jahoda, lesná zmesAloe vera, citrón, jahoda, lesná zmes
multivitamín, pomaranč, malina multivitamín, pomaranč, malina 
0,7l0,7l
j.c. 1,414 j.c. 1,414 €€/l/l

 0,59 0,59

00,,3939€€

Drobček Drobček 
2l + záloh k uvedenej 2l + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,195 j.c. 0,195 €€/l/l

 0,79 0,79

00,,5555€€

Pivo Krušovice 10% Pivo Krušovice 10% 
0,5l pl.+ záloh k uvedenej 0,5l pl.+ záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 1,100 j.c. 1,100 €€/l/l

 8,29 8,29

77,,6969€€

Saláma strážovská Saláma strážovská 
kgkg

 3,69 3,69

22,,6969€€

Toaletný papier Toaletný papier 
Zewa De Luxe Zewa De Luxe 
8ks rôzne druhy8ks rôzne druhy
j.c. 0,336 €/ks

Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 6.6.2022 DO 19.6.2022

 3,95

11,,9999€€

Savo proti plesniam Savo proti plesniam 
500ml500ml
j.c. 3,980 €/l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a nie je možne ho zameniť za 
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar 
môže byť dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 6.6.2022 
do 19.6.2022.

Kupón

18199

 3,19

1,,39€

Náš Sad Frizzanté 
hruškové víno 
0,75l
j.c. 1,853 €/l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a nie je možne ho zameniť za 
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar 
môže byť dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 6.6.2022 
do 19.6.2022.

Kupón

159461

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a nie je možne ho zameniť za 
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar 
môže byť dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 6.6.2022 
do 19.6.2022.

Kupón

 17,90

1212,,9090€€

Radio Orava RP 130R S
FM, SD/MMC, USB, AUX

Cena po zľave:Cena po zľave:

119944

 0,89 0,89

00,,6969€€

Kornút jogurtová Zmrzka Kornút jogurtová Zmrzka 
čokoláda, vanilka, jahoda čokoláda, vanilka, jahoda 
120ml120ml
j.c. 5,750 j.c. 5,750 €€/l/l

 19,90 19,90

1414,,9090€€

Pekáč DUO 
smalt 7l 

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tovaru. 
Kupón je potrebne odovzdať pri po-
kladni skôr, ako bude tovar nablokova-
ný. Poškodený kupón, jeho fotokópia 
či falzifikát nebude akceptovaný. Ku-
pón nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a nie je možne ho zameniť za 
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar 
môže byť dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 6.6.2022 
do 19.6.2022.

Kupón

178973

 17,90 17,90

1515,,9090€€

Poháre zaváracie Twist  Poháre zaváracie Twist  
720ml 6ks720ml 6ks
j.c. 0,650 €/ks

Poháre zaváracie Twist Poháre zaváracie Twist 
315ml 6ks315ml 6ks
j.c. 0,330 €/ks

 2,20 2,20

11,,4949€€

Bref WCBref WC
Power Active Power Active 
700ml gél700ml gél
j.c. 2,129 €/l

15.4.2022 sviatok zatvorené

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 41,90 41,90

3939,,9090€€

Altánok Altánok 
3x3m 3x3m 
farba biela, zelenáfarba biela, zelená

 5,90 5,90

55,,4949€€

Sieť proti hmyzu Sieť proti hmyzu 
magnet. 2x50x220cmmagnet. 2x50x220cm

 4,90 4,90

3737,,9090€€

Bazén Bazén 
nafuk. obdĺžnik nafuk. obdĺžnik 
2,69x1,75x0,51m2,69x1,75x0,51m

 29,00 29,00

33,,9090€€
 29,00 29,00

11,,9898€€

INZERCIA PLATÍ OD 6.6.2022 DO 19.6.2022

 79,90 79,90

5959,,9090€€

Gril VIVAX EG 4030RC 
2200W2200W

 259,00 259,00

229229,,0000€€

Pračka  VIivax Slim Pračka  VIivax Slim 
energ.triedda E 
1200ot.min/6kg

 149,90 149,90

133133,,9090€€

Reproduktor Vivax 
80W AUX USB FM tuner80W AUX USB FM tuner
mikrofonmikrofon

Ventilátor Strend PRO Ventilátor Strend PRO 
priemer 30cm, výkon 42Wpriemer 30cm, výkon 42W
3 rýchlosti, oscilácia3 rýchlosti, oscilácia

 22,90 22,90

1717,,9090€
 459,90 459,90

3636,,9090€€

Mixér ETA Activmix Mixér ETA Activmix 
Premium Premium 
výkon 350W, výkon 350W, 
19 0000 otáčok za minútu, 19 0000 otáčok za minútu, 
objem hlavnej nádoby 1lobjem hlavnej nádoby 1l

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD 
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.

Tel. Philips LEDTel. Philips LED
43" (108 cm), Full HD 43" (108 cm), Full HD 
DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 

 329,00 329,00

289289,,0000€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

 39,90 39,90

3131,,9090€€

Ventilátor stlpový Gallet Ventilátor stlpový Gallet 
VEN29TVEN29T  
3 rýchlosti, príkon 50W3 rýchlosti, príkon 50W

 89,90 89,90

7474,,9090€€

SODASTREAM SPIRIT SODASTREAM SPIRIT 
MEGA PACK čierna  MEGA PACK čierna  
+ darček 1ks sirup Pepsi + darček 1ks sirup Pepsi 
440ml zadarmo440ml zadarmo

 349,00 349,00

329329,,0000€€

Pračka Whirlpool Pračka Whirlpool 
objem 6kg/1000 ot./min. objem 6kg/1000 ot./min. 
6 zmysel, rýchly 30 min. program6 zmysel, rýchly 30 min. program
energ.trieda Denerg.trieda D

  

už od 0 € v hotovosti

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

Kosačka aku WOLF GARTEN LYCOS Kosačka aku WOLF GARTEN LYCOS 
40/340 M40/340 M
Akumulátor: 40V (5,0Ah)Akumulátor: 40V (5,0Ah)
Záber: 34cmZáber: 34cm
Objem koša: 35lObjem koša: 35l

Kosačka aku WOLF GARTEN LYCOS Kosačka aku WOLF GARTEN LYCOS 
40/370 M40/370 M
Akumulátor: 40V (5,0Ah)Akumulátor: 40V (5,0Ah)
Záber: 37cmZáber: 37cm
Objem koša: 40lObjem koša: 40l

Vodáreň domáca ALKO HW Vodáreň domáca ALKO HW 
1300 INOX1300 INOX
Príkon: 1300WPríkon: 1300W
Max. výtlak: 50mMax. výtlak: 50m 519,00 519,00
209209,,0000€€

Čerpadlo kalové ALKO DRAIN Čerpadlo kalové ALKO DRAIN 
12000 Comfort12000 Comfort
Príkon: 800W, Max. výtlak: 10mPríkon: 800W, Max. výtlak: 10m

 99,90 99,90
9292,,9090€€

Rosič mot.Strend Pro WPSR202 Rosič mot.Strend Pro WPSR202 
Motor: dvojtaktný, výkon motora:1,63 kWMotor: dvojtaktný, výkon motora:1,63 kW
množstvo náplne (l):14 lmnožstvo náplne (l):14 l 189,99 189,99
179179,,0000€€

Vozík invalidný SELVO i4500Vozík invalidný SELVO i4500
 68,90 68,90
13901390,,0000€€

Štvorkolka SELVO 41000 Li-EBŠtvorkolka SELVO 41000 Li-EB
 184,99 184,99
27992799,,0000€€

Krovinorez VARI 522HBKrovinorez VARI 522HB
Motor: 2-takt 52cm3Motor: 2-takt 52cm3

Kosačka bubnová VARI BDR 581 Kosačka bubnová VARI BDR 581 
Stella GardenStella Garden
Motor: Briggs Stratton 675, Záber: 60cmMotor: Briggs Stratton 675, Záber: 60cm 349,00 349,00
929929,,0000€€

Kosačka el. VARI FM3310Kosačka el. VARI FM3310
Príkon: 1000W, Záber: 31cmPríkon: 1000W, Záber: 31cm
Objem koša: 28lObjem koša: 28l

Kosačka el. VARI FM3813Kosačka el. VARI FM3813
Príkon: 1300W, Záber: 37cmPríkon: 1300W, Záber: 37cm
Objem koša: 35lObjem koša: 35l

 299,00 299,00
6969,,0000€€

 299,00 299,00

279279,,0000€€

Sporák Mora kombinovaný 
Stop gas, el. rúra, energ. trieda A Stop gas, el. rúra, energ. trieda A 
+ darček plech na pečenie + darček plech na pečenie 
zadarmo zadarmo 

 209,00 209,00
149149,,0000€€

 469,00 469,00

438438,,0000€€

Chladnička Gorenje Chladnička Gorenje 
kombinovaná objem 235L/96L, kombinovaná objem 235L/96L, 
energ.trieda Eenerg.trieda E

Kosačka Vari CP1 484 WSQ-HKosačka Vari CP1 484 WSQ-H
Motor: Honda GCV 145, Záber: 48cmMotor: Honda GCV 145, Záber: 48cm
Objem koša: 60lObjem koša: 60l 629,00 629,00
469469,,0000€€

Odrážadlo DEMA BEEP PVAOdrážadlo DEMA BEEP PVA
43,9943,99
3939,,9090€€

Elektrocentrála Heron 8896319 Elektrocentrála Heron 8896319 
4,2kW, typ motora: štvortaktný jednovalec s OHV 4,2kW, typ motora: štvortaktný jednovalec s OHV 
rozvodom, obsah: 389cm, štartovanie ručné a rozvodom, obsah: 389cm, štartovanie ručné a 
elektrické max. výkon motora 9,5kW, palivo benzín/elektrické max. výkon motora 9,5kW, palivo benzín/
LPG/zemný plyn (NG)LPG/zemný plyn (NG)

 1169,00 1169,00
11651165,,0000€€

Bicykel ALPINA ECO C10Bicykel ALPINA ECO C10
 379,00 379,00
340340,,0000€€

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50
 2999,00 2999,00
27992799,,0000€€

Bicykel KELLYS SPIDER 70Bicykel KELLYS SPIDER 70
 649,00 649,00
589589,,0000€€

Bicykel KELLYS VANITY 70Bicykel KELLYS VANITY 70
 649,00 649,00
589589,,0000€€

 299,00 299,00
9999,,0000€€

 299,00 299,00
359359,,9090€€

 299,00 299,00
439439,,9090€€

druhý akumulátor druhý akumulátor 
2,5Ah zdarma2,5Ah zdarma

druhý akumulátor druhý akumulátor 
2,5Ah zdarma2,5Ah zdarma
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.

www.klima-system.sk
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Všetko

najlepšie,

Lenka!

Všetko

najlepšie,

Lenka!
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
0904 237 414

výroba
oprava

Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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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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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 ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

KVALITNÉ
KŔMNE ZMESI
A POTREBNÉ DOPLNKY PRE HYDINU

– NOSNICE V DOMÁCOM CHOVE

cena od 11,5
0€/25kg

balenie0905 927 301
Smolenice

Umývanie a náter fasád

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

    Volajte zdarma: 0800 22 10 12

sk
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4. júna 1996  
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými 
družicami skončil haváriou 

Výročia a udalosti

39
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8033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

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

www.autojj.sk

sme tu pre vás!
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Ak máte chuť dozvedieť sa viac o výrobe piva, 
zistiť, ako prebieha sladovanie, zažiť dokonalý 
relax v unikátnych pivných kúpeľoch, zahrať  
si s priateľmi bowling a potom spoločne ochut-
návať špeciality nielen pivnej kuchyne, tak  
si určite čo najskôr naplánujte návštevu Pivo-
varu Sessler. Nájdete ho v Trnave, na ulici Pri 
Kalvárii 17.

Pivovar Sessler patrí k najznámejším pivovarom 
v okolí a  jeho história siaha až do 14. storočia. 
Dnes produkuje množstvo kvalitných pív, piv-
ných destilátov ale aj nealkoholických nápojov 
a jeho pracovníci sa so záujemcami radi pode-
lia o tajomstvá výroby jednotlivých produktov. 
„Ponúkame možnosť exkurzie po pivovare 
Sessler. Oboznámite sa počas nej s históriou 
Sesslerky, výrobou piva a sladu. Prevedieme vás 
pivovarom, kde prejdete celú trasu vzniku piva  
od prípravy, varenia až po jeho expedíciu, pri-
čom nezabudneme ani na ochutnávku nášho 
zlatého moku. Rovnako spoločne nazrieme 
do jedinej zachovanej humnovej sladovne na 
Slovensku a jednej z najväčších v celom Česku  
a Slovensku. Uvidíte historické časti a zariade-
nia, ktoré sú dodnes funkčné a používané na 
sladovanie,“ pozýva Dagmara Pivolusková Kla-
sová, riaditeľka pivovaru Sessler.

Pivné kúpele a wellness
Po náročnom dni sú v Pivovare Sessler všetkým 
záujemcom k dispozícii Pivné kúpele a wellness 
Sessler, ktoré poskytujú dokonalý relax. „Pivný 

kúpeľ pochádza z diel-
ne nášho pivovaru 

a jeho receptúra 
má blahodarné 
účinky na telo  
i dušu. Súčasťou 
pivných kúpe-
ľov je aj vírivka  
a dva typy sauny 

- fínska a in-
frasauna 
a tepi-
d ár i á , 
k t o r é 
v á m 
p o -

môžu pri oddychu a odbúraní stresu, podobne 
ako možnosť dopriať si masáže,“ popisuje riadi-
teľka.

Bowling Sessler
Areál pivovaru Sessler však ponúka aj možnosť 
užiť si pekné chvíle s vašimi blízkymi či priateľ-
mi v zábavnom centre. „K dispozícii budete mať 
dve bowlingové dráhy, elektrické šípky, biliard a 
poteší isto aj air hockey a stolný futbal. Osviežiť 
sa môžete našim chladeným čapovaným pivom 
alebo si môžete vybrať zo širokej ponuky nášho 
nápojového lístka,“ odporúča Dagmara Pivolus-
ková Klasová.

Reštaurácia Sessler
Ak sa vám žiada stráviť príjemný čas pri dobrom 
jedle, objavte autentickú atmosféru historických 
priestorov reštaurácie Sessler a ochutnajte špe-
ciality jej kuchyne. „Naša reštaurácia ponúka 
okrem výbornej pivnej kuchyne aj mnoho skry-
tých pokladov, ktoré sú obsiahnuté napríklad  
v kvalitných steakoch alebo domácich receptoch 
na naše produkty,“ objasňuje riaditeľka.

Oslavy, konferencie aj ubytovanie
V areáli pivovaru má svoje miesto aj Penzión 
Sessler. Jeho priestory sú vhodné na uspo-
riadanie osláv, rodinných stretnutí, svadieb 
teambuildingov, odborných seminárov, kon-
ferencií či kongresov. „Konferenčné priesto-
ry disponujú moderným vybavením potreb-
ným na zabezpečenie úspešnej akcie a sú 
navrhnuté tak, aby spĺňali potreby rôznych 
typov stretnutí či podujatí,“ popisuje Dagma-
ra Pivolusková Klasová a dodáva, že penzión 
ponúka aj možnosť ubytovania. K dispozícii je 
pre záujemcov 16 izieb, rozdelených do jedno-  
a dvojlôžkových izieb, 3 apartmánov Štandard až 
pre 3 osoby a apartmánu De Luxe s romantic-

kým výhľadom na parčík s jazierkom, 
ktorý tvorí krásnu scenériu celého 
areálu.

Podujatia pre všetky vekové ka-
tegórie
Pre Trnavčanov ale aj návštevníkov 
Malého Ríma pravidelne pripravu-
jú v areáli Pivovaru Sesseler rôzne 
pútavé podujatia, počas ktorých 
si na svoje prídu všetky vekové 
kategórie. „Najbližšie sa môžu 
všetci tešiť na Farmárske trhy, 
ktoré chystáme na 11. júna 
a predstavia sa na nich via-
cerí predajcovia so svoji-
mi domácimi výrobkami.  
O dva týždne neskôr, teda 
25. júna organizujeme pod-
ujatie pod názvom Bezpeč-
ne na prázdniny. Určené je 
deťom aj dospelým a tešiť 
sa môžu na ukážku práce 
Hasičského záchranného 
zboru a Policajného zbo-
ru, odťahovú službu, ktorá 
predvedie, ako sa otáča 
auto a zaujme tiež trenažér 
nárazu a pestrý sprievod-
ný program. Pre deti bude  
k dispozícii okrem po-
učného programu aj 
skákací hrad, maľovanie  
na tvár a súťaže,“ uzatvára 
rozprávanie Dagmara Pivo-
lusková Klasová, riaditeľka 
pivovaru Sessler.

Reklamný článok

Zažite pivné kúpele a zabavte sa s rodinou a priateľmi
Preniknite do tajov výroby piva
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lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek
ochrannej známky

 

  

  

drobné opravy,
údržbárske práce,
skladanie nábytku,
opravy elektroinštalácií...

drobné opravy,
údržbárske práce,
skladanie nábytku,
opravy elektroinštalácií...
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754, 0948 665 377

Kamenosocharstvo KajalKamenosocharstvo Kajal
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možnáPlatba možná
    aj s platobnou kartou.    aj s platobnou kartou.

••  Najväčšia výstava náhrobných kameňov Najväčšia výstava náhrobných kameňov 
 v širokom okolí v širokom okolí
••  Náhrobné kamene aj na mesačné splátky Náhrobné kamene aj na mesačné splátky 
 už od 120 € na mesiac už od 120 € na mesiac
••  Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch Novootvorená pobočka aj vo Veľkých Úľanoch 
 od 10.00h do 17.00h od 10.00h do 17.00h

••  ZNÍŽENÉ CENY O 20%ZNÍŽENÉ CENY O 20%
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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

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

0903 783 800
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

SERVIS OKIEN A DVERÍ
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Sociálna poisťovňa pripomína poisten-
com legislatívne úpravy v krátkodobých 
dávkach účinné od 1. júna 2022.

Zmeny v ochrannej lehote tehotných: 
ochranná lehota bude osem mesiacov po 
skončení nemocenského poistenia, ak ne-
mocenské poistenie zanikne poistenke v 
období 42 týždňov pred očakávaným dňom 
pôrodu prvýkrát určeným lekárom. Osem-
mesačná ochranná lehota sa vzťahuje aj na 
ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní od 
zániku nemocenského poistenia. Takýmto 
ženám, ktorým zanikne nemocenské poiste-
nie napr. z dôvodu straty práce, začne plynúť 
osem mesačná ochranná lehota od začiatku 
40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom prvýkrát. Aj táto ochran-
ná lehota (rovnako ako všetky) však zanikne 
vznikom nového nemocenského poistenia.

Zmeny pri posudzovaní podmienky 
270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch na účely vzniku 
nároku na nemocenské dávky: pri posú-
dení nároku na nemocenské dávky sa do ob-
dobia 270 dní nemocenského poistenia v po-
sledných dvoch rokoch nebude započítavať 
obdobie nemocenského poistenia zamest-
nanca, počas ktorého zamestnanec nemal 
vymeriavací základ na platenie poistného 
na nemocenské poistenie z dôvodu, že ne-
dosahoval príjem. Spravidla ide o situácie, 
kedy má zamestnanec uzatvorenú dohodu 
o prácach vykonávaných mimo pracovné-
ho pomeru, avšak prácu na základe tejto 
dohody nevykonáva. V tomto období síce je 

zamestnanec poistený, avšak poistné platí z 
nulových príjmov, t. j. v nulovej výške, resp. 
ho neplatí. Uvedené sa nebude vzťahovať na 
situácie, ak poistenec neplatil poistné, lebo 
mal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Na 
účely splnenia uvedenej podmienky je roz-
hodujúce reálne platenie poistného na ne-
mocenské poistenie. Z tohto dôvodu sa tzv. 
nulové vymeriavacie základy budú považo-
vať za absenciu vymeriavacieho základu a 
obdobie takéhoto poistenia sa nezohľadní 
pri posudzovaní danej podmienky.

Zmena v posudzovaní nároku na ma-
terské v rámci ochrannej lehoty: poisten-
ky, ktoré si budú uplatňovať nárok na mater-
ské z ochrannej lehoty si tento nárok budú 
môcť uplatniť v rozmedzí 8 – 6 týždňov pred 
očakávaným dňom pôrodu.

Posun splatnosti poistného na nemo-
censké poistenie po skončení krízovej 
situácie na účely vzniku nároku povinne 
nemocensky poistených SZČO na nemo-
censké dávky: na účely posúdenia splnenia 
podmienky zaplatenia poistného na nemo-
censké poistenie včas a v správnej výške 
u povinne nemocensky poistených SZČO, 
ktoré požiadali o posun splatnosti poistného 
z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z 
inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, 
že podmienka zaplatenia poistného na ne-
mocenské poistenie sa považuje za splnenú, 
ak poistenec doplatí poistné buď do konca 
tretieho mesiaca po skončení krízovej situá-
cie alebo do konca mesiaca posunutej splat-
nosti poistného, ak tento nastane neskôr.

Zmeny v nemocenskom poistení od júna

» ren
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