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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 01
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CELÝ SVET
POKÉMON
POD JEDNOU STRECHOU

Viac na str. 5!
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Stredné Slovensko
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REZANIE BETÓNU
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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0949 295 072

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

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

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV

NA KĽÚČ
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P

Rozvoz krmiva

v rámci Trnavy

ZDARMA!www.kynologicke-kopanka.skwww.kynologicke-kopanka.sk

Robotnícka 45, TT - Kopánka, 033 / 5501 272, Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P

FITMIN
rôzne druhy

15kg
+ miska grátis

HAPPY DOG Sensible 12,5 kg
+ 800 g grátis chicken konzerva

PETNER ADULT 4 + 1 zdarma

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

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

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

DOPRAVA ZADARMO

LETNÁ AKCIA -35%
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
DOPRAVNÁ TRNAVA

Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033-552 11 61, e-mail: spsd�@stonline.sk, www.spsd�.sk

Akcia sa koná súbežne s akciou Kam na strednú, ktorá bude v Športovej hale v Trnave

Akcie Kam na strednú v Športovej hale
a Študuj dopravu prepojí turistický vláčik.

Škola zapojená do programu

Vás pozýva dňa 27.9.2022 (utorok) od 9.00 do 12.30 hod.
na akciu Študuj dopravu na SPŠ dopravnej v Trnave.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave, Študentská 23
bude Deň otvorených dverí, kde predstavíme študijné odbory školy:

• 2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
• 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie
            a komunikačná bezpečnosť
• 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave
• 3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
• 3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

a ponuku ďalších vzdelávacích aktivít:
 • Jazyková škola
 • CISCO akadémia
 • rekvalifikačné kurzy
 • štipendijný program

Predstaví sa i úspešný tím Dopraváci,
ktorí nás úspešne reprezentoval so svojím
elektromobilom na súťaži vo Francúuzsku.



TT22-37-strana 4

SPOLOČNOSŤ / STAVBA, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
4

Kdo a prečo nevým a jako, hned povým. Toto je 
najfriščá novinka a volá sa opakuvaný recept. Jak to 
funguje? Povým vám to presne, mám to vyskúšané. 
Dochtor predpíše pirule, ja ich na opakuvaný re-
cept, kerý trvá rok, berem až pet druhov. V lekárne 
mi daly pet krabičék a na každú napísaly kedy do-
stanem dalšú. To presne až vtedy, jak zím poslednú 
pirulu. Kedže jeden lék má v balený 20 kusov, další  
30, 50, 24, to znamená, že pochodujem do apatéky aj 
štyry razy do mesáca. 

Tú novú krabičku vám nedajú any o den skór. 
Jak to padne na sobotu, alebo nedzelu, bez lékov ča-
káte do pondzelka. Ket je lekárna u nás zavretá, tak 
lecím do Trnavy. Tak to je tá pomoc, naozaj nám ve-
lyce pomohly. Do to vymyslel, ten mosel byt zdravý 
a nygdy nepotrebuval léky. V lete sa to ešče dá, aj ket 
to otšlapem horko- taško, ale čo v zime, ket sa bude 
šmýkat, ket bude pršat, alebo fúkat a padat snach? 
Tý pirule nyjako nepresvečím, aby došly samé ke 
mne domov. 

Pret týmto „vynálezom“ mi dochtor pretpí-
sal léky na try mesáce a  bolo. Tak 
napríklad v  mesáci júl, tehoto 
roku, som bola v  lekárne 1.,4., 
12. a  22. V  mesáci august 12., 
15., 24. a 30. Je to paráda takáto 
pomoc, hlavne starým ludom. 
To, že každý frfle a nadáva lekár-
nykom, to je asi na mýste, šak sú 
poruke, aj ket sú v tem nevynne. 

V temto prípade je pá-
chatel neznámy.

Pomohly nám

» bapka Blašková

Slovo chlapa
Nechápte ženu pri pokladni zle,

nestačí jej vaše slovo chlapa,
musíte dať aj peniaze.

Prinášame nové sľuby,
ak sa vám starých máli,

len kam zmizli tie pavúky,
čo z prázdnych rečí 
sociálne siete tkali.

Neisté časy
Vo svete mierové misie,

vo vzduchu samé emisie, 
jediné, čím občan istý si je,

že keď bude najhoršie, 
podajú ministri demisie.

Nové značenie v Trnave
Ak ťa z nového značenia

načisto hlava bolí,
pozeraj sa na cestu

a nie na pamiatky po 
okolí.

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
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prijme na TPP/Dohoda 
pracovníka/pracovníčku SBS 
Miesto výkonu práce Trnava

Nástup ihneď.
	 ▪ 12 hodinové denné zmeny, (dajú sa dohodnúť aj 8,5 hodinové 
     zmeny) pre brigádnikov  
	 ▪ Hodinová mzda 3,60 € / netto + gastro + ďalšie odmeny 
	 ▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

Kontakt: 0908 986 420 
Mail: michal.sivak@ravi.sk

SBS RAVI s.r.o. 

Ubytovanie a doprava zdarma!
Stabilita medzinárodnej spoločnosti.
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7Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).

Best Harvest – spolupracujeme s najväčšími 

Obľúbený zber jabĺk v ČR

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný 
zárobok pracovníka 1300 Kč/deň (cca 52 €) a VIAC, t.j. cca 
62.400 Kč/2 mesiace (plus diéty cca 72 €/mesiac). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. 
Práca trvá podľa výberu strediska 6 - 8 týždňov alebo 
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. 
Zálohy každý týždeň. Nástup 22. 9. 2022 alebo dohodou.

0948 011 605

01
-0

 T
T3

6

PRIJMEME
čašníčku /čašníka

do pohostinstva
v Trnave

na krátky / dlhý týždeň,
nástup možný ihneď,

prax výhodou, nie podmienkou.
Ponúkam za 15 odpracovaných

dní mzdu 650 Eur v čistom
+ stravné lístky + odmeny.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Trnave (Lidl)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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Práca na dve zmeny. Mesačná mzda 650,- Eur + odmeny. 

Bezplatná doprava z Trnavy a späť

Osobné pohovory: 8:00-14:00 hod. Info: 0911 666 057

Ve�er Slovakia, spol. s r.o.,

Priemyselná 2,

Hlohovec – Šulekovo

HĽADÁ ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU

BALIČ/-KA SUŠENÉHO OVOCIA.
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www.regionpress.sk
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predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy OHÝBAME
PLECHY

na ohýbačke
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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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0944 730 014 www.medvedikcistotny.sk 
www.regionpress.sk

01
-0

13
7 

TT
37

CELÝ SVETPOKÉMONPOD JEDNOU STRECHOU

Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava,  8. 10. 2022,
majstrovstvá: 8:00 - 18:00 hod., verejnosť: 9:00 - 17:00 hod. Vstup: 2 €.

Majstrovstvá Slovenska v POKÉMON™ TCGCASUAL PLAY - COSPLAY - FAIR TRADE ZÓNATOMBOLA - PREDAJNÉ STÁNKY
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku
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Viac vo vnútri!

TÉMA TÝŽDŇA

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Zod A po Z
od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994 08
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profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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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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• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce

minibagrom a mininakladačom

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
ol

. 
s 

r.
 o

.

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

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

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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.
•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

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

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

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

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od začiatku septembra 2022 začíname

s jesenným predajom a rozvozom
mládok na znášku

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi

V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga
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Unikátna publikácia 
o klimatickej zmene
Slovenská akadémia vied (SAV) 
prichádza s jedinečnou publiká-
ciou Zmena klímy I., ktorá zrozu-
miteľne a na základe vedeckých 
faktov vysvetľuje rôzne aspekty 
klimatickej krízy. Jej autormi sú 
slovenskí vedci a vedkyne zo všet-
kých troch vedných oddelení SAV, 
ktorí sa spojili, aby širokej laickej i 
odbornej verejnosti, ale aj zástup-
com politického a verejného života 
priniesli súhrnné vedecké dáta o 
klimatickej zmene.

Publikácia Zmena klímy I. je kom-
plexným textom, v ktorom čitatelia a 
čitateľky nájdu relevantné informácie o 
fyzikálnych javoch spôsobujúcich zme-
nu klímy, o biologicko-ekologických fe-
noménoch vplývajúcich na živú prírodu 
a v neposlednom rade aj o dôsledkoch 
pôsobiacich na človeka a reakciách, 
ktoré vyvolávajú v spoločnosti. Publiká-
cia je voľne prístupná online na stránke 
SAV a záujemcovia si ju môžu čítať vo 
svojich smart zariadeniach aj po oske-
novaní QR kódu.

Naša generácia je očitým svedkom 
dôsledkov ľudskej aktivity na Zemi. 
Klimatická zmena sa stala každoden-
nou realitou, s ktorou musíme zápasiť. 
Odborníci na celom svete upozorňujú, 
že stojíme pred závažnými zmenami a 
krízou v životnom prostredí. Pre lepšie 
pochopenie procesov klimatickej zme-
ny a orientáciu v množstve informácií, 
ktoré s problematikou klimatickej krí-
zy súvisia, pripravili vedci SAV v rámci 
edície Otvorená akadémia populár-
no-vedeckú publikáciu Zmena klímy. V 
týchto dňoch vyšiel jej prvý diel, ktorý 
sa venuje širšiemu pohľadu na problém 
– skúma zmeny klímy od astrofyziky 
cez geológiu, hydrológiu, klimatológiu, 
krajinnú ekológiu či geografiu. Autori 
kládli dôraz aj na to, prečo neveríme, 
respektíve nevnímame klimatickú zme-
nu a načrtli prognózu ďalšieho možné-
ho vývoja. „Musíme sa konečne začať 
zamýšľať nad tým, čo ako ľudstvo robí-
me zle a ako sa následne naša planéta 
správa,“ vysvetľuje iniciátor myšlienky 
na prípravu a vydanie publikácie, záro-
veň jej editor a spoluautor Pavol Siman. 
„Človek zhruba od polovice minulého 
storočia výrazne zasahuje do všetkých 
sfér Zeme a stal sa hybnou planetárnou 
silou. Musíme si uvedomiť, že vývoj 
Zeme sa dial milióny až miliardy rokov 
a človek za posledných približne 70 ro-
kov vniesol do tohto systému chaos,“ 
vysvetľuje vedec a dodáva, že ľudstvo je 
zároveň tou silou, ktorá pri klimatickej 
kríze môže rozhodnúť, či ako druh pre-
žije, alebo skončí ako množstvo iných 
živočíšnych druhov, ktoré sa prebieha-
júcim zmenám na planéte Zem nedoká-
zali prispôsobiť. „Ak máme pre nápravu 
Zeme niečo urobiť, musíme začať od 
seba, od každého z nás,“ uzatvára Pavol 
Siman.

Informácie poskytla SAV. Viac zaují-
mavostí o publikácii prinesieme už one-
dlho na našej webovej stránke cujte.sk. 
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V uliciach miest a obcí Trnavského 
kraja sa budú v piatok 23. septem-
bra 2022 pohybovať dobrovoľníci 
verejnej zbierky Biela pastelka. 
Darcovia môžu získať symbolic-
kú pastelku ako poďakovanie za 
dobré srdce a dobrovoľný finanč-
ný príspevok. Pastelka nie je len 
poďakovaním sa darcom za ich 
porozumenie a veľkorysosť, ale aj 
symbolom solidarity s ľuďmi so 
zrakovým postihnutím.

Verejná zbierka Biela pastelka patrí 
medzi desať najväčších a zároveň naj-
dôveryhodnejších zbierok na Sloven-
sku. Jej história sa začala písať v roku 
2002 a pôvodný organizačný tím ju 
pripravil už za dva mesiace. Aj napriek 
náročnej situácii, či už v oblasti ekono-
miky, stále hroziacej pandémii, či vojny 
na Ukrajine organizátori dúfajú, že dar-
covia zbierku podporia.

Biela pastelka pomáha
„Vďaka zbierke učíme ľudí, ktorí prí-

du o zrak Braillovo písmo, chôdzu s 
bielou palicou, čo pre nich znamená, 
že môžu ísť samostatne do obchodu, do 
práce či pre deti do školy. Pomáhame 
im tiež zvládnuť technicky náročné po-
môcky, aby dokázali pracovať s počíta-
čom, dotykovým mobilným telefónom s 
hlasovým výstupom alebo zväčšovacím 
programom, používať špeciálne lupy, 
postarať sa o domácnosť, čiže oprať si, 
navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc 
pri získavaní príspevkov, pomoc pri 
odstraňovaní bariér, podpora v legis-

latívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou 
snahou je, aby mohol klient žiť plno-
hodnotný život,“ hovorí Eliška Fričov-
ská, PR manažérka Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska a objasňuje, že 
pre človeka so zrakovým postihnutím je 
dôležité mať možnosť zdieľať svoje po-
city, nájsť pochopenie, radu od kohosi, 
kto prechádza niečím podobným ako 
on, a presne rozumie, s čím zápasí. Aj 
preto Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska ponúka možnosť členstva v 
základných organizáciách. Aktuálne 
je v 52 základných organizáciách zdru-
žených vyše 2 800 členov. „Základné 
organizácie ponúkajú množstvo zaují-
mavých aktivít, ktoré sú pripravené s 
ohľadom na potreby ľudí so zrakovým 
postihnutím. Nie je to o vyčleňovaní sa, 
ale o zdieľaní, priateľstve a vzájomnom 

pochopení. Naši členovia žijú veľmi 
aktívnym a pestrým životom,“ dopĺňa 
Fričovská.

Ako identifikujete dobrovoľníkov 
zbierky Biela pastelka? 

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až 
trojčlenný. Finančné prostriedky zbiera-
jú do bielo-modrých papierových pok-
ladničiek, ktoré sú zapečatené nálep-
kou s popisom, na ktorej sa nachádza: 
názov organizácie: Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska, názov zbierky: 
VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 
2022, logo zbierky a číslo pokladničky, 
informácia o registrácii na MV SR spolu 
s registračným číslom 000-2021-038830 
a QR kód. Zbierkový tím sa tiež vie preu-
kázať Poverením na vykonávanie zbier-
ky vydaným ÚNSS.                                   ren

Verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím

Biela pastelka 2022 vyráža 
do ulíc

Už po druhýkrát si môžu Trnavča-
nia adoptovať od mesta strom. Sta-
čí vyplniť online dotazník a vybrať 
si drevinu podľa svojich predstáv.

„V ponuke je 11 druhov rôzne veľkých 
stromov, pričom je na výber z okrasných 
a ovocných drevín. Zo strany žiadateľov 
je potrebné, aby na svojom pozemku 
pripravili jamu na výsadbu. Všetko os-
tatné, ako je dovoz dreviny, samotná 
výsadba, ukotvenie, vytvorenie závla-
hovej misy a prípadné drobné úpravy 
rezom zabezpečí mesto,“ informuje 
Peter Bestvina z referátu komuniká-
cie Mestského úradu v Trnave. Záujem 
môžu prejaviť aj tí, ktorí si strom adop-
tovali už minulý rok. V prípade väčšie-
ho záujmu však budú uprednostnení 
ľudia, ktorí svoj strom od mesta zatiaľ 
nemajú, pričom ho získa prvých sto 
záujemcov. „Noví majitelia dostanú 

spolu so stromom stručný manuál, ako 
sa oň starať. Ich hlavnou povinnosťou 
však bude najmä zalievanie. Odbornú 
starostlivosť zabezpečí samospráva pro-
stredníctvom dodávateľských firiem raz 
ročne a v prípade potreby,“ dodáva P. 
Bestvina.

Viac o projekte Strom do domu
Dôvodom, prečo sa samospráva 

obracia na občanov a ponúka im mož-
nosť adoptovať si svoj strom od mesta, 
je snaha trnavskej radnice zvýšiť počet 
stromov v meste a rozmiestňovať ich 
rovnomernejšie. „Mesto každoročne vy-
sádza stovky nových stromov, aby bola 
Trnava čo najzelenšia. Môže to však ro-
biť iba na svojich pozemkoch. Možnosti 
výsadby často limitujú aj podzemné 
inžinierske siete, dopravná situácia ale-
bo šírka uličného profilu,“ objasňuje P. 
Bestvina.

Náš tip:
Pri výbere dreviny je potrebné 

zohľadniť veľkosť pozemku, pretože 
strom potrebuje priestor na svoj ďalší 
rast a vývoj a rovnako je dôležité zvážiť 
aj miesto výsadby stromu podľa jeho 
nárokov na stanovište.                           ren

V ponuke sú rôzne druhy a veľkosti

Vyberte si svoj Strom do domu

Ilustračné foto. 
zdroj Jill Wellington pixabay

Dobrovoľníci.                                                                zdroj foto ÚNSS autorka Eva Amzler
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KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
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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 ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER

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.

R

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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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.sk
Záruka 12 rokov

Všetky
práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky 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.

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.

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.
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístrešky - altánky

STRECHY
KROVY
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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:
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DÔVERYHODNÁ 
FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

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

Certi�kát

0910 902 635•0905 323 022
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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

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Brojlerové kačice na výkrm
Mulard kačice na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž
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

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772

1  Auto-moto/predaj

» Predám Škoda Octavia 1.6.mpi 
r.v.2009 najazdené 85000 km,ga-
rážovaná, letné na elektrónoch 
a zimné na plechových diskoch 
kúpená v SR. Cena 7000 eur. 
Tel.0917 557 747 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely-SERIÓZNA DOHODA 
0908205521 
» Predám strešný nosič na Opel 
Vivaro 0907 370 644 
4  Byty/prenájom

» Dam do prenajmu garsonku v 
RD. Cena 350e/mesiac vratane 
energii.0902618021 
5  DOMY/predaj 

» Predám 7-izbový RD v Suchej 
nad Parnou s veľkou záhradou. V 
celej záhrade voda, v dome sú 2x 
kúpeľňa, 2x wc, pivnica, povala, 
altánok, skleník. Tel: 0915895525 
7  REALITY/iné

» Garsonku kupim.0902 570685 
» Predám 1/2023 RD novostavba 
Smolenice 0907 370 644 
8  STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE. 0907715027
13  RÔZNE/predaj

» Predám hrozno Veltlín Zelený 
možnosť odstopkovania,ponú-
kam mušt,burčiak,víno. Mob- 
0905164550 
» Predám 200l sud na víno, 
mlynček na hrozno s motorom, 
veľký preš, elektrický sporák, tel: 
0902818356
» Predám velke kolobezky, este 
poctivej kontrukcie pre chlapov 
s velkymi kolesami, nie ako tie 
dnesne chrastítka. Dohoda pri 
osobnom odbere 0905 943 528 
14  RÔZNE/iné 

» Kupim ludove kroje 0902708047  
ZOZNAMKA

» 60 ročný, VŠ, etický a humánne 
založený, narodený v znamení 
škorpióna,  sa veľmi rád zoznámi 
s ušľachtilou ženou, ktorá miluje 
francúzsku literatúru a najme 
španielske flamenco, prakticky olé 
olé. 0911 808 262
» SYMPATICKA 56 R HLADA PRIATELA 
NA ZOZNAMENIE 0907277466
» 39 r sympatak hlada dievča na 
važny vztah 0907261901
» Hladam diskr zenu 0910 202059

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátorov O2 a 4ka.

01 AUTO-MOTO / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 

ARMOVŇA SEREĎ
0910 808 745Rýchla dodacia doba
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INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 534 595
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Nezávislý kandidát na primátora mesta Trnava Ing. Branislav Baroš
predstavuje kandidátov OZ Trnava pre každého,

kandidujúcich za poslancov do Mestského zastupiteľstva ako „Starostovia a nezávislí kandidáti“:
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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
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chod obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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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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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
41
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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:

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 333 832

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

0905 943 528

INZERCIOU
v našich novinách

SKÚSTE TO

17. septembra 1976   
NASA predstavila prvý raketoplán Enter-
prise

Výročia a udalosti
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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
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*Nákup strechy musí byť v zložení: väzníkový krov, strešná krytina, odkvapový systém a OSB dosky. Akcia končí 30.9.2022.

www.ladplus.skT R N A V A ,  Z L I E V A R E N S K Á  8  •  B O R O V C E  3 1 6  •  

NOVÁ
STRECHA?
 

Navštívte nás a všetko potrebné pre Vašu strechu pohodlne nakúpite na jednom mieste. Čaká na Vás vyškolený personál, ktorý
Vám rád poradí, navrhne a vyrobí väzníkový krov na mieru. Prevedie Vás ukážkou strešných krytín na veľkoplošnom výstavnom
stojane vrátane odkvapového systému a kompletného strešného sortimentu. 

3% spÄŤ !Strešné centrum L.A.D. plus Vám teraz za nákup strechy vráti
Ak si zároveň prinesiete vystrihnutú túto reklamu, zľavíme Vám tento nákup dodatočne o 

*
1% !
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