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TRNAVSKO
Č. 27 / 8. JÚL 2022 / 26. ROČNÍK

• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce

minibagrom a mininakladačom

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € 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.
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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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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
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Odborné výživové
poradenstvo na mieru

Odborné výživové
poradenstvo na mieru

v oblasti chudnutia, naberania
váhy, zosúladenia stravy

s diagnózou alebo špecifickou
životnou etapou

www.vyzivasrozumom.sk | 0908 504 598
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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
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profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

0948 011 605

01
-0

 T
T2

7

PRIJMEME
čašníka/čašníčku

do baru
na krátky / dlhý týždeň,

otvorené od 13oo do 22oo,
nástup možný ihneď,
mzda 650 Eur / 15 dní

v čistom + stravné lístky
+ tringelty. Prax v odbore

výhodou. Komunikatívnosť.

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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Aj vy sa niekedy sami seba pýtate, či 
ste dobrým človekom? Je pre vás ťaž-
ké dať si na túto otázku jednoznačnú 
odpoveď? Zamýšľate sa nad tým, čo 
vlastne definuje dobrého človeka, 
podľa čoho ho môžeme rozpoznať?

Hoci všetci nazeráme na túto otáz-
ku inou optikou, väčšina z nás sa asi 
zhodne na tom, že dobrý človek je ten, 
kto je v prípade potreby ochotný podať 
pomocnú ruku, myslí nie len na seba, 
ale aj na ostatných, nie je pomstych-
tivý, neporovnáva sa s inými, neoho-
vára, nezávidí, neubližuje slovom ani 
skutkom, nezraňuje, nehodnotí iných 
a ani ich nesúdi, nepovyšuje sa nad 
ostatných. Naopak, má úctu k ľuďom, 
správa sa k nim slušne, úctivo a s reš-
pektom, je tolerantný, priateľský, vľúd-
ny, láskavý, dobrosrdečný, vždy hrá 
fér, dokáže odpúšťať, vie byť vďačný 
aj za málo, pochváliť iných, je prajný a 
čestný. Vie iným poradiť, zastať sa slab-
šieho, je úprimný, jeho slová a činy sú 
v súlade.

Nik z nás nie je dokonalý, o tom 
niet pochýb, a ani by nebolo dobré o do-
konalosť usilovať, to však neznamená, 
že by sme sa mali prestať snažiť na sebe 
pracovať. Ak sa skutočne túžime stať 
lepšou verziou samých seba, najskôr 
si musíme povedať, kým by sme chceli 
vlastne byť a zadefinovať si, na ktorých 
dôležitých aspektoch svojho ja chceme 
popracovať. Aj uvedomenie si vlast-
ných nedostatkov nám môže pomôcť 
vykročiť na cestu za svojím lepším ja. 
Je k tomu však rozhodne potrebná po-
riadna dávka odhodlania, vytrvalosti, 
sebazaprenia a trpezlivosti.

Lepším človekom sa 
isto nik z nás nestane zo 
dňa na deň a pravdepo-
dobne nás čaká beh na 
dlhú trať, ale ako už 
kedysi povedal LAO-
-C :́ „Aj cesta dlhá ti-
síc míľ sa musí začať 
prvým krokom.“

Byť lepším človekom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Predaj 20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT 
Bučany motorest 18. 7.
Vlčkovce                 18. 7.
Hrnčiarovce n. Parn.  18. 7.

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

Drahovce  18. 7. 12.30 - 12.45 h.

0948 913 595

Získaj vzorový

jedálniček a poď

si pre svoje nové ja!
Získaj vzorový

jedálniček a poď

si pre svoje nové ja!

Ponúkam pomoc:
- upraviť jedálniček,
- pretvárať postavu,

- schudnúť,
- mať viac energie.

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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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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0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava
pozicovna.promaster.sk

• tepovače • podlahové automa�
• WAPky • vysávače • parné čističe
• tepovače • podlahové automa�
• WAPky • vysávače • parné čističe

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY
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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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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:
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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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• 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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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

LETNÁ AKCIA -35%
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
w

w.markbal.sk

ve
ľko

ob
chod obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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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!

30
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Jeden slnečný májový den mi volala kamarátka 
a z radoscú mi hlásila, že: „už aj ja mám konečne 
pre teba tému na článek“. Hovorím jej „daj sem“ 
a  aj dala, tu to máte. Bolo to takto, jejéj dcérka 
Vierka túžila po mačátku, vlasne po kocúrikovy. 
Šak bývajú v rodziném dome, tak jej to rada star-
ších schválila. Ket susedová mačka čekala mladé, 
to bolo radosci. Suseda Vierke slúbila, že jej malé 
mačátko daruje. Jak májové kočence došly na svet, 

Vierka si vybrala najkrajšého, snahobýleho 
kocúrika. Z  lásku sa o  neho starala. Bol členom 
rodziny. Po pár týdnoch zebraly Ramba, (také mu 
daly méno), k zvýracému dochtorovy, aby ho zaš-
čepil. Ten ho prezrel a ziscil, že je zdravý, tak dostal 
injekciju a šeci išli spokojný domov. No za mesác 
sa tam mosely vrácit znova, lebo Rambo chycil 
kleščáka. Po malej operáciji, boly zase šeci spokoj-
ný, že jejich miláčikovy už nyšt nehrozí. 

Život išól dál, kocúrik róstol, pribýral, bol 
z neho velký fešák, velký kocúr. Aj ket občas od-
behol, pekne sa zas domov vrácil. Raz sa z Ram-
bom gazdziná hrala, sedzel jej na kolenách, ona 
ho škrabkala a hlatkala. Ket sa mu lepší prizrela, 
zdal sa jej voláky tučný, tak sa za-
seky vybraly na veterinu. Tam 
skonštatuvaly, že Rambo čeká 
mladé. 

Tak sa stalo, že naraz z ko-
cúra bola mama kočka a Ram-
bo sa prekrscil na Rambu. To, že 
je to mačka neziscily dvaja zvelo-
lekáry a to nezávysle na sebe. Aj to 
sa stáva, to je život.

Kocúr - kočka?

» bapka Blašková

Drahota v Chorvátsku
Mohli sme si dovoliť

len krátku dovolenku,
cestu tam a späť a kávu
pre moju ženu Lenku.

Pre krajšiu prírodu 
Ekológovia sa držia hesla,
že vedia rozložiť všetko,

aj vaše rozkladacie kreslá.

Tresty v divadle
Za prepadák v činohernom

znížia hercom plat 
a v bábkovom ich režisér

môže rovno povešať.

Vo víne je pravda
Na Orave je síce zdravo,

ale pravdu tam každý tají,
jazyk sa ti rozviaže u nás,
vo vinohradníckom kraji.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť 
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY
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0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť 
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

firma HOT BUILDING s. r. o.
s dlhoročnými skúsenosťami v zahraničí, ponúka

STABILNÚ PRÁCU pre jednotlivcov, ale
i ucelené partie VO VIEDNI.

Realizujeme hlavne montáže odvetraných fasád,
presklenných fasád, montáž okien a iné montážne
práce. Pracujeme súčasne na viacerých projektoch,
POSKYTUJEME PRÁCU CELOROČNE.

Znalosť nemeckého jazyka je výhodou.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:
 infohotbuilding@gmail.com  0911 878 009 85

_0
74
2

36
-0

00
3

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Trnave (Lidl)
Mzda: 4,50€/h. netto

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

POS NUTNÝ! Nástup ihneď.

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové
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 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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Brutto na hodinu
PODĽA KVALIFIKÁCIE

20 dní platenej dovlenky,
preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmluva
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov

Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná prácaStabilná celoročná práca

8
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
JÚN – JÚL

2022

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

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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Nástup možný ihneď.
Práca na živnosť.

Ubytovanie vieme zabezpečiť.

ZÁMOČNÍKOV
ZVÁRAČOV

MONTÁŽNIKOV

Firma v Hrnčiarovciach
nad Parnou hľadá

0905 825 088

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.

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 prija-
tie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám 
vyúčtuje váš mobilný operátor. 
Cena je 0,60 € s DPH za každých 
začatých 30 znakov textu vášho 
inzerátu vrátane medzier. Nič iné 
neúčtujeme. Upozornenie! Služ-
ba nefunguje u operátorov O2  
a 4ka.

2  Auto moto/iné

» Predám  OPEL CORSA, 1.2 benzin 
16 ventil, 59kW, r.v. 2010, auto 
ako nové kúpené na slovensku. 
Najazd 140 tis. km, priem.spotre-
ba 5 litrov, nové gumy, rozvody, 
spojka, nové ALU disky, čierna 
metalíza, LED denne svietenie. 
Auto je v reprezentatívnom sta-
ve, cena 4.400 eur, 0905 943 528
» Predám Škoda Octavia 1.6.mpi 
r.v.2009 najazdené 85000 km, 
garážovaná, letné na elektró-
noch a zimné na plechových 
diskoch kúpená v SR. Cena 7000 
eur. Tel.0917 557 747

8  STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027
10  ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám mladých holubov 
na polievku, výhodne, tel: 
0948014213
11  HOBBY a ŠPORT

» Predam horsky MTB bike Kellys 
26ky kolesá, 24 rychlostí, novy 
stal 350 eur, cena teraz 120 eur  
tel. 0905 943 528 
» Predám pingpongový stôl.
dr.podst.033/6475271 
» Predám ihneď vzácny kryštál 
(6ks), 3ks pravého čínskeho por-
celánu a prekrásnu orientálnu 
vázu z dukátového zlata, tel: 
0911808262, 033/5332991
13  RÔZNE/predaj

» Predám velke kolobezky , este 
popctivej kontrukcii pre chlapov 
s velkymi kolesami, nie ako tie 
dnesne chrastítka. Dohoda pri 
osobnom odbere 0905 943 528 
14  RÔZNE/iné

» Hľadám znalca na orientálne 
staršie obrazy a vázy, tel: 
0911808262, 033/5332991
» Predám šrotovník, cirkulár, 
sudy na kapustu aj nože, 
plastový škopek 70l, plastové 
nádoby s vekom 30l a 100L, 
demižóny 30l a 50l, plastové 
prepravky, vodovodné trubky 1“. 
Tel: 0908023170, 033/5537164.
15  HĽADÁM PRÁCU

» Hľadám starobnú dôchod-
kyňu z TT na sprevádzanie.1 h 
5.20.0908 566 202.Vlastné auto 
výhodou. 
 ZOZNAMKA

» 38 r hlada dievča na važny 
vztah 0907261901 

02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 



TT22-27-strana 6

OKNÁ - DVERE, DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

01
-0

01
0 

TT
11

-40%-40%

KUCHYNE
ŠATNÍKY

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

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

0940 116 708, 0940 204 613, vaneska330@centrum.sk

BRÚSENIE, ÈISTENIE
NOVÉ POMNÍKY / OPRAVY STARÝCH

REKONŠTRUKCIE POMNÍKOV, CHODNÍKY

49
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02
2

 
:

- Obklady a dlažby
- Pokládka
   zámkovej dlažby
- Zatepľovanie a ostatné
   stavebné práce

STAVEBNÉ
PRÁCE

0910 127 792
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 T

T2
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Bocán s.r.o., 

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:

w
w

w
.k
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m

e
n
a
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tv
o
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o
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n
.s

k

DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&PKYNOLOGICKÉ POTREBY P&P

Rozvoz krmiva

v rámci Trnavy

ZDARMA!

www.kynologicke-kopanka.skwww.kynologicke-kopanka.sk

Robotnícka 45, Trnava - Kopánka, tel.: 033 / 5501 272
otvorené: Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

HAPPY DOG
Andalucia 11 kg

BEWI DOG 800 g
(pri kúpe 6 ks
miska grátis)

-10 %
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00915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
ol

. 
s 

r.
 o

.

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

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4
 triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

9. júla 1968  
v Bratislave uskutočnili prvú transplantáciu srdca v strednej Európe a v 
poradí 24. na svete (päťdesiatštyriročná pacientka krátko po operácii zomrela)

Výročia a udalosti



TT22-27-strana 8

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
8

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
2

Leto na korze 
sľubuje bohatý 
program
Na Trnavčanov aj návštevníkov 
Malého Ríma čakajú na trnavskej 
Hlavnej ulici aj toto leto dva me-
siace plné bohatého a zaujímavé-
ho programu, ktorý poteší všetky 
vekové kategórie.

Počas Leta na korze sa bude spievať, 
hrať, tancovať a svoje umenie predve-
dú aj divadlá - Divadlo na Hojdačke, 
Teáter Komika, či cirkus Kyselí Krastaf-
ci. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť 
na domácich, ale aj zahraničných in-
terpretov.

Júl:
11.7. Miloš Biháry & Django Gypsy 
Jazz Trio / Trnavský Jazzyk 2022, 
19.00 h
12.7. Lenka Gálisová Quartet / Tr-
navský Jazzyk 2022, 19.00 h
13.7. Rytmika / hudobný workshop 
nielen pre deti, 19.00 h
14.7. Mattia Müller feat. DELO SAU-
CE, 19.00 h
15.7. Divadlo Agapé - Kapitán Kotvič-
ka, 19.00 h

16.7. Dennie Wander (UK/HU) / In-
ternational Week – britpop, 19.00 h
17.7. Divadlo Concordia - O zlej prin-
ceznej, 18.00 h
18.7. Beatcut & Ešli (UK/US) / Inter-
national Week – lo-fi, 19.00 h
19.7. Raisa Kovacki (AT) / Internatio-
nal Week – singer-songwriter, 19.00 h
20.7. Show deTom - Cirkusové tram-
poty, 18.00 h
21.7. Agnes Milewski (PL) / Inter-
national Week – singer-songwriter, 
19.00 h
22.7. Kyselí Krastafci - Cirkus nao-
pak, 18.00 h
23.7. Alegria / tanec, 19.00 h
24.7. Pánko /koncert a hudobný wor-
kshop pre deti, 18.00 h
25.7. Crazy Family / tanec, 19.00 h
26.7. Allan Mikušek a Henrich No-
vák, 19.00 h
27.7. Divadlo Pod Balkónom - Janko a 
Marienka, 18.00 h
28.7. Stolen Street / indie-rock, 19.00 
h
29.7. Divadlo na Hojdačke - Kolobeh 
vody, 18.00 h
30.7. Peter Petiar Lachký / pesničkár 
a stand-up komik, 19.00 h
31.7. Divadlo ZkuFraVon - Zlatá ryb-
ka, 18.00 h.                                                    ren

V Trnave oficiálne otvorili rodinnú po-
radňu. Je to jedna z piatich rodinných 
poradní na Slovensku, ktoré poskytnú 
bezplatné poradensko-psychologické 
služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. 
Ľuďom pomáhajú pri riešení problé-
mov v manželstve, medzi členmi rodi-
ny a v ďalších medziľudských vzťahoch.

Ako pri príležitosti otvorenia poradne 
uviedol minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny Milan Krajniak, psychológovia 
odhadujú, že približne tretinu až polovi-
cu manželstiev, by bolo možné zachrániť. 
„Ak by mali páry, ktoré sa dostali do prob-
lémov dostupnú bezplatnú psychologic-
kú a sociálnu pomoc, tá by preukázateľne 
pomohla znížiť dopad tejto situácie na 
dieťa,“ objasnil šéf rezortu práce a dodal: 
„Pri tomto projekte vychádzame z poznat-
kov Manželských poradní, ktoré fungo-
vali od roku 1971 do roku 2005. Preto sme 
sa rozhodli zaviesť Rodinné poradne, od 
ktorých očakávame, že pomôžu rodinám, 
ktoré si nedokážu poradiť samostatne.“

Poskytnú kvalifikovanú 
odbornú pomoc

Rodinnú poradňu môže navštíviť kaž-
dý, kto sa cíti nekomfortne v dôsledku 
osobnostného, sociálneho či spoločen-
ského rozpoloženia. Nájde tam zároveň 

kvalifikovanú odbornú pomoc prvého 
kontaktu. Odborné činnosti poskytujú 
psychológovia, sociálni pracovníci, ale 
aj iní odborníci akými sú napríklad peda-
gógovia, či právnici. Sú pripravení ľuďom 
poradiť pri dodržaní princípov maximál-
nej anonymity a mlčanlivosti.

Pomôžu s riešením 
rôznych problémov

Na poradňu sa môžu ľudia obracať so 
všetkými problémami v rodine, s man-
želskými, partnerskými, problémami 
rodičov a detí, či spolužitia so seniormi. 
„Môže ísť o dlhodobé problémy a úzkosti, 
ale aj rozličné momentálne výzvy, kto-

ré nám život stavia do cesty, ako je smrť 
blízkeho, strata zamestnania alebo vážne 
ochorenie. Návšteva rodinnej poradne je 
vhodná pre každého, kto chce svoje prob-
lémy riešiť a hľadá podporu odborníkov,“ 
uviedol minister práce Milan Krajniak.

V špecifických prípadoch, napríklad 
s klientom so zdravotným znevýhodne-
ním, môžu okrem osobného rozhovoru, 
komunikovať aj prostredníctvom teleko-
munikačných zariadení či v prirodzenom 
prostredí klienta.

KONTAKTY: Rodinná poradňa Trna-
va: Paulínska 17, 917 01 Trnava, ropo.tt@
upsvr.gov.sk, 0918637758

Odborníci bezplatne pomôžu rodinám i jednotlivcom

V Trnave otvorili rodinnú 
poradňu

Leto na korze ponúka pestrý 
program.          zdroj foto Zaži v Trnave

Trnavské osvetové stredisko otvorilo 
v uplynulých dňoch vo výstavnom 
priestore Domu hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského výstavu olejo-
malieb Albína Časára a Milana Čecha 
pod názvom Výber z tvorby.

Ako približuje kurátor doc. Milan Raš-
la, akad. maliar: „Rukopis Albína Časára 
nehýri veľkými gestami, ale s pokorou a 
zaujatím buduje každý centimeter štvor-
cový svojich diel. Jeho delený, fragmen-
tárny rukopis sa blíži impresionizmu, ale 
je ovplyvnený poznaním dejín výtvar-
ného umenia a existenciou v prostredí 
trnavskej výtvarníckej komunity.“ Autor 
sa v mnohých obrazoch vracia k rodné-
mu Spišu. Štetcom a olejom zaznamená-
va momentky z ulíc a námestí spišských 
miest, alebo krajinárske scenérie. Krajina 
a vonkajší svet sa mu stali nevyčerpateľ-
ným zdrojom inšpirácií, ale popri krajine, 
mestským vedutám, zátišiam a portré-
tom, sa venuje aj sakrálnej maľbe.

Milan Čech
Tvorba Milana Čecha sa vyvíjala od štú-

dií v kresbe a akvareli až po pastel a ole-
jomaľbu. Tá zostala jeho najpoužívanejšou 
technikou dodnes. V začiatkoch bola jeho 

maľba realistická, neskôr sa inšpiruje im-
presionistami a postimpresionistami. Ako 
hovorí kurátor doc. Milan Rašla: „Milan 
Čech je citlivý tvorca, ktorý s nami pro-
stredníctvom svojich diel zdieľa svet ako 
ho vidí a cíti v tichosti kultivovaných farieb 
a jemného svitu v prítomnosti Trnavčaniek 
a Trnavčanov, s ktorými sa stretáva nieke-
dy v ordinácii a inokedy na prechádzkach 

po obľúbených zákutiach mesta.“ Autor si 
postupne vybudoval charakteristický ma-
liarsky rukopis a svoju pozornosť sústreďu-
je na hlavný námet, ktorým sa stáva Trnava 
- trnavské sakrálne dominanty, malebné 
mestské uličky a zákutia mesta.

Výstavu výtvarných diel majú možnosť 
vidieť návštevníci Trnavského osvetového 
strediska do 31. októbra 2022.                   ren

Albín Časár a Milan Čech – Výber z tvorby

Výstava v Dome hudby

Milan Čech.                                                              zdroj foto Trnavské osvetové stredisko

Ilustračné foto.                                                                    zdroj foto MabelAmber pixabay
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Leto na korze 
sľubuje bohatý 
program
Na Trnavčanov aj návštevníkov 
Malého Ríma čakajú na trnavskej 
Hlavnej ulici aj toto leto dva me-
siace plné bohatého a zaujímavé-
ho programu, ktorý poteší všetky 
vekové kategórie.

Počas Leta na korze sa bude spievať, 
hrať, tancovať a svoje umenie predve-
dú aj divadlá - Divadlo na Hojdačke, 
Teáter Komika, či cirkus Kyselí Krastaf-
ci. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť 
na domácich, ale aj zahraničných in-
terpretov.

Júl:
11.7. Miloš Biháry & Django Gypsy 
Jazz Trio / Trnavský Jazzyk 2022, 
19.00 h
12.7. Lenka Gálisová Quartet / Tr-
navský Jazzyk 2022, 19.00 h
13.7. Rytmika / hudobný workshop 
nielen pre deti, 19.00 h
14.7. Mattia Müller feat. DELO SAU-
CE, 19.00 h
15.7. Divadlo Agapé - Kapitán Kotvič-
ka, 19.00 h

16.7. Dennie Wander (UK/HU) / In-
ternational Week – britpop, 19.00 h
17.7. Divadlo Concordia - O zlej prin-
ceznej, 18.00 h
18.7. Beatcut & Ešli (UK/US) / Inter-
national Week – lo-fi, 19.00 h
19.7. Raisa Kovacki (AT) / Internatio-
nal Week – singer-songwriter, 19.00 h
20.7. Show deTom - Cirkusové tram-
poty, 18.00 h
21.7. Agnes Milewski (PL) / Inter-
national Week – singer-songwriter, 
19.00 h
22.7. Kyselí Krastafci - Cirkus nao-
pak, 18.00 h
23.7. Alegria / tanec, 19.00 h
24.7. Pánko /koncert a hudobný wor-
kshop pre deti, 18.00 h
25.7. Crazy Family / tanec, 19.00 h
26.7. Allan Mikušek a Henrich No-
vák, 19.00 h
27.7. Divadlo Pod Balkónom - Janko a 
Marienka, 18.00 h
28.7. Stolen Street / indie-rock, 19.00 
h
29.7. Divadlo na Hojdačke - Kolobeh 
vody, 18.00 h
30.7. Peter Petiar Lachký / pesničkár 
a stand-up komik, 19.00 h
31.7. Divadlo ZkuFraVon - Zlatá ryb-
ka, 18.00 h.                                                    ren

V Trnave oficiálne otvorili rodinnú po-
radňu. Je to jedna z piatich rodinných 
poradní na Slovensku, ktoré poskytnú 
bezplatné poradensko-psychologické 
služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. 
Ľuďom pomáhajú pri riešení problé-
mov v manželstve, medzi členmi rodi-
ny a v ďalších medziľudských vzťahoch.

Ako pri príležitosti otvorenia poradne 
uviedol minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny Milan Krajniak, psychológovia 
odhadujú, že približne tretinu až polovi-
cu manželstiev, by bolo možné zachrániť. 
„Ak by mali páry, ktoré sa dostali do prob-
lémov dostupnú bezplatnú psychologic-
kú a sociálnu pomoc, tá by preukázateľne 
pomohla znížiť dopad tejto situácie na 
dieťa,“ objasnil šéf rezortu práce a dodal: 
„Pri tomto projekte vychádzame z poznat-
kov Manželských poradní, ktoré fungo-
vali od roku 1971 do roku 2005. Preto sme 
sa rozhodli zaviesť Rodinné poradne, od 
ktorých očakávame, že pomôžu rodinám, 
ktoré si nedokážu poradiť samostatne.“

Poskytnú kvalifikovanú 
odbornú pomoc

Rodinnú poradňu môže navštíviť kaž-
dý, kto sa cíti nekomfortne v dôsledku 
osobnostného, sociálneho či spoločen-
ského rozpoloženia. Nájde tam zároveň 

kvalifikovanú odbornú pomoc prvého 
kontaktu. Odborné činnosti poskytujú 
psychológovia, sociálni pracovníci, ale 
aj iní odborníci akými sú napríklad peda-
gógovia, či právnici. Sú pripravení ľuďom 
poradiť pri dodržaní princípov maximál-
nej anonymity a mlčanlivosti.

Pomôžu s riešením 
rôznych problémov

Na poradňu sa môžu ľudia obracať so 
všetkými problémami v rodine, s man-
želskými, partnerskými, problémami 
rodičov a detí, či spolužitia so seniormi. 
„Môže ísť o dlhodobé problémy a úzkosti, 
ale aj rozličné momentálne výzvy, kto-

ré nám život stavia do cesty, ako je smrť 
blízkeho, strata zamestnania alebo vážne 
ochorenie. Návšteva rodinnej poradne je 
vhodná pre každého, kto chce svoje prob-
lémy riešiť a hľadá podporu odborníkov,“ 
uviedol minister práce Milan Krajniak.

V špecifických prípadoch, napríklad 
s klientom so zdravotným znevýhodne-
ním, môžu okrem osobného rozhovoru, 
komunikovať aj prostredníctvom teleko-
munikačných zariadení či v prirodzenom 
prostredí klienta.

KONTAKTY: Rodinná poradňa Trna-
va: Paulínska 17, 917 01 Trnava, ropo.tt@
upsvr.gov.sk, 0918637758

Odborníci bezplatne pomôžu rodinám i jednotlivcom

V Trnave otvorili rodinnú 
poradňu

Leto na korze ponúka pestrý 
program.          zdroj foto Zaži v Trnave

Trnavské osvetové stredisko otvorilo 
v uplynulých dňoch vo výstavnom 
priestore Domu hudby Mikuláša 
Schneidera Trnavského výstavu olejo-
malieb Albína Časára a Milana Čecha 
pod názvom Výber z tvorby.

Ako približuje kurátor doc. Milan Raš-
la, akad. maliar: „Rukopis Albína Časára 
nehýri veľkými gestami, ale s pokorou a 
zaujatím buduje každý centimeter štvor-
cový svojich diel. Jeho delený, fragmen-
tárny rukopis sa blíži impresionizmu, ale 
je ovplyvnený poznaním dejín výtvar-
ného umenia a existenciou v prostredí 
trnavskej výtvarníckej komunity.“ Autor 
sa v mnohých obrazoch vracia k rodné-
mu Spišu. Štetcom a olejom zaznamená-
va momentky z ulíc a námestí spišských 
miest, alebo krajinárske scenérie. Krajina 
a vonkajší svet sa mu stali nevyčerpateľ-
ným zdrojom inšpirácií, ale popri krajine, 
mestským vedutám, zátišiam a portré-
tom, sa venuje aj sakrálnej maľbe.

Milan Čech
Tvorba Milana Čecha sa vyvíjala od štú-

dií v kresbe a akvareli až po pastel a ole-
jomaľbu. Tá zostala jeho najpoužívanejšou 
technikou dodnes. V začiatkoch bola jeho 

maľba realistická, neskôr sa inšpiruje im-
presionistami a postimpresionistami. Ako 
hovorí kurátor doc. Milan Rašla: „Milan 
Čech je citlivý tvorca, ktorý s nami pro-
stredníctvom svojich diel zdieľa svet ako 
ho vidí a cíti v tichosti kultivovaných farieb 
a jemného svitu v prítomnosti Trnavčaniek 
a Trnavčanov, s ktorými sa stretáva nieke-
dy v ordinácii a inokedy na prechádzkach 

po obľúbených zákutiach mesta.“ Autor si 
postupne vybudoval charakteristický ma-
liarsky rukopis a svoju pozornosť sústreďu-
je na hlavný námet, ktorým sa stáva Trnava 
- trnavské sakrálne dominanty, malebné 
mestské uličky a zákutia mesta.

Výstavu výtvarných diel majú možnosť 
vidieť návštevníci Trnavského osvetového 
strediska do 31. októbra 2022.                   ren

Albín Časár a Milan Čech – Výber z tvorby

Výstava v Dome hudby

Milan Čech.                                                              zdroj foto Trnavské osvetové stredisko

Ilustračné foto.                                                                    zdroj foto MabelAmber pixabay
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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

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

0944 850 994

Realizácia
kompletných

stavebných prác

od A po Z
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10. júla 1940  
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje 
v prielive La Manche

Výročia a udalosti
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0905 333 832 | 0905 943 528 | 0905 534 595
TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk

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.

15. júla 1799  
francúzsky kapitán Pierre-François Bou-
chard našiel v egyptskej dedine Rosette 
kamennú dosku s vytesaným textom, 
ktorá pomohla rozlúštiť egyptské hie-
roglyfy

Výročia a udalosti
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Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ponúka BALÍKOVANÉ SENO zo sezóny 2022
Balík sena má nasledujúce
parametre:
 - priemer 550 – 600 mm
 - dĺžka 600 mm
 - hmotnosť cca 35 – 45 kg

Balíky sú uskladnené pod strechou.
Cena za 1 balík 5,- € s DPH, prípadne dohodou.

Kontakt: 033/59 66 174, 0905 604 239, objednavkydoprava@tavos.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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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

INZERCIA
0905 534 595
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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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 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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0944 113 140

AKCIA
DO 31. JÚLA

2022
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