Č. 44 / 4. NOVEMBER 2022 / 26. ROČNÍK

TRNAVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 49 930 domácností

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

0911 765 912

Rýchla dodacia doba 0910 808 745

08-0 TT08

ARMOVŇA SEREĎ

KOMPLETNÉ ČISTENIE
AUTOMOBILOV,
LEŠTENIE LAKU, DETAILING

REZANIE BETÓNU

0910 123 023
Chovateľská 5, Trnava
www.mmdetail.sk

AKCIOVÉ CENY!
0908 447 006

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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08-0013 TT02

39-0082 TT38

mytech@mytech.sk | www.mytech.sk
Prijmeme do našej ﬁrmy elektrotechnika,
inštalatéra a kominára. Plat od 1200 € (iba na ŽL).

08-00 TT01

78-0018-1

Naša ﬁrma vám ponúka:
• revízie kotlov a plynovodov,
• servis kotlov,
• montáž nových kotlov,
• čistenie komínov,
• čistenie vykurovacích systémov.

39-0003 TT01

Objednávky:

0948 02 77 55

01-0007 TT40

P r ip rav t e !s a
n a z im u

08-00 TT02

V pohodlí
Vášho domova!

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA
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DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)
Každý týždeň:

Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Borová, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany,
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice,
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov,
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč,
Modranka

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Každý z nás občas o sebe pochybuje, neverí si a je to normálne. Veď nie
Podľa odborníkov je zdravé sebave- vždy sa nám všetko darí podľa našich
domie veľmi dôležité pre zdravie, ale aj predstáv. Vtedy sa, prirodzene, dostavia
pre psychickú pohodu každého z nás. pochybnosti, ktoré nás nútia zamýšľať
Ak hovoríme o sebavedomí, hovoríme sa nad tým, či sa uberáme tou správnou
vlastne o dôvere v samých seba, vo svo- cestou, alebo či sme niekde nepochybili.
je schopnosti a vo svoje konanie. Ak sme A to je dobre. Na druhej strane, ak nám
však majiteľmi nízkeho sebavedomia, a chýba zdravé sebavedomie, pochybujetakáto viera v seba samých nám chýba, me vždy a vo všetkých situáciách, ide o
zvyčajne to ovplyvňuje viacero oblastí problém, ktorý by sme mali riešiť. Prenášho života a cítime sa neistí nielen pri dovšetkým sa učiť láske k sebe samým
budovaní medziľudských vzťahov, ale a k viere vo svoje schopnosti. Musíme sa
napríklad aj pri plnení si pracovných prestať neustále s niekým porovnávať
či sa za niečo kritizovať. Treba sa naupovinností.
čiť pochváliť sa aj za drobné zlepšenia,
Veľký podiel na výške našej sebadô- osláviť naše úspechy,
very má podľa odborníkov naše detstvo prijať a užiť si pochvalu
a výchova. Ak dieťa vyrastá v prostredí, od iných. Ak sa to nauv ktorom sa cíti byť milované, cíti pod- číme, budeme v živote
poru svojich rodičov, ktorí ho chvália za oveľa spokojnejší a
jeho snahu, za jeho úspechy, vedia vy- nájdu si nás aj veci,
zdvihnúť jeho pozitívne vlastnosti, po- o ktorých sme sa
vzbudiť ho, keď sa mu práve nedarí, po- kedysi neodvážili
chváliť ho či oceniť aj za maličkosti, učia ani len snívať.
ho dôvere, ale aj mu umožnia pochybiť a
» Renáta Kopáčová, redaktorka
vedú ho k tomu, aby sa z vlastných ne-

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

MNÍKOV
NOVÉ TVARY PO
NÉ CENY
NČ
BEZKONKURE

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

decembra
od septembra do
ERIÁL
NA PRÁCE AJ MAT

0903 471 375

www.kamenarstvomanura.sk

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Volajte:

.
obnom dovoze
Cena platí pri os
e.
ím
eč
zp
be
za
Zvoz od 100 kg

0905 964 632 | 031/789 86 28

Z ĽAVA 3 0 %
0944 850 994

KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky, chodníky
0910
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Pracujeme až do -5°C Prijímame

objednávky
na nové kompletné pomníky na rok 2023

Záruka 12 rokov

444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné

ceny

www.kamenarstvomajstro.sk

npress.sk
www.regio

EUROOKNÁ A DVERE

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

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

(zimná)
REZANÁ KAPUSTA v Domáca
obci Žlkovce č. 119
0,70€/kg
0951 516 635

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
16-0102

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

KAMENÁRSTVO MAŇURA

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Z

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

96-0008 TT01

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

hydroizolácií
a tepelných Obhliadka, poradeZDnsARtvMoA!
a cenová ponuka
izolácií.

96-032 TT08

INZERCIA

PLOCHÉ
STRECHY
Komplexné služby v oblasti

96-0001 TT36

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

zdarov poučilo a nieslo zodpovednosť
za svoje skutky, je veľká pravdepodobnosť, že z neho vyrastie osobnosť vyznačujúca sa zdravým sebavedomím. Ak je
tomu naopak, tak sa z dieťaťa zväčša
stane jedinec oplývajúci nízkou sebadôverou a trpiaci obavami a úzkostnými
stavmi.

96-0 TT40

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V posledných rokoch sa čoraz častejšie stretávam s názorom, že súčasná
mladá generácia má prehnane vysoké sebavedomie. Neprináleží mi
vynášať súdy. Viem však, že kým
prehnané sebavedomie môže hraničiť až s aroganciou a priniesť viac
škody ako úžitku, tak naopak zdravé sebavedomie je čosi, čo by sme si
mali hýčkať.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
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32-0007-2

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

10-0064

Redakcia:

Treba si ho rozmaznávať

08-0122 TT36

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY
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39-0001 TT44

TRNAVSKO

KAMENÁRSTVO
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

0905 333 339

D
31
1991-2022

JESENNÁ AKCIA

Slovenský výrobca pomníkov
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

TT22-44 strana
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PROGRAM
KNIŽNICE
SCRABBLE V KNIŽNICI

• pravidelné stretnutia seniorov pri spoločenskej hre
• každá streda o 14.00 učebňa
PONUKA PRE STREDNÉ
ŠKOLY

Jak by sa to podarylo, tak by zme mohly zlykvyduvat kuchynu a prerobyt hu na zimnú záhradu. Nepotrebuvaly by zme rády, šporák any mikrovlnku a ladnyčku. Vécko by sa mohlo prerobyt
na saunu, špajza na dzeckú izbu, alebo pracovnu.
V ovocném sade bude bazén a pláž. Na úrodných
polách by zme mohly postavyt dalšé fabryky,
alebo nákupné centrá, dze by sa dalo kúpit šecko
mymo potravín.

LITERATÚRA TROCHU
INAK A HRAVO

Ale vrácim sa k tej pirulovej strave, kerá bude
dúfam lacná, aby zme si to šeci mohly dovolyt. Na
tabletky by som nepremenyla len kávu a pivo. A to
preto, lebo kávu, aj ket hu nepijem, lúbym čuchat.
A pivo preto, lebo sa my lúby chlap,
kerý má fúzy ot pivnej peny, ket
sa schuci napije. Čo vy na to?

• hudobno-slovné pásmo o
žánri populárnej hudby
• určené pre žiakov 2. stupňa
ZŠ a študentov SŠ
• kontakt: 033/5511590, hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
• hudobné oddelenie, Ul. M.
Schneidera Trnavského 5

• stretnutie s pedagógmi
Stanislavom a Mariánom
Kamenčíkovcami, moderuje
Martin Jurčo
• určené pre študentov SŠ
8. november o 10.00 - čitáreň

VÝVOJ ROCKOVEJ HUDBY

PREZENTÁCIE

» bapka Blašková

Možno je to tak
Nevydarené leto
V lete bolo sucho a také hice,
že sa nám na poli
urodili iba prázdne makovice.

Vybavím si povolenie,
ešte neviem kde presne,
že na Veľkú noc
smiem vyšibať manželku
a nebude to trestné.

• Informačná príprava pre
študentov stredných škôl
• 95 rokov Knižnice Juraja
Fándlyho v Trnave
• Juraj Fándly, obyčajný farár z Naháča
• Michal Milan Harminc
(1869 – 1954), architekt dvoch
storočí
• Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch
• termín a tému podujatia je
potrebné vopred dohodnúť
• kontakt: bio@kniznicatrnava.sk, 033/5511782, kl.14
PRE DETI A MLÁDEŽ
BAHADUROVO DEDIČSTVO

• stretnutie so spisovateľkou Vladimírou Kmečovou
8. november o 10.00 - herňa
TÍNEDŽERSKÉ STRETKO

• téma: Debata o knihe 10
odvážnych expedícií
11. november o 15.00 – herňa
VÝSTAVA

Nič nie je isté
Žiadna vec v živote
nie je celkom istá,
aj domáca slivovica
je iba na 50% čistá.

Poučenie z prírody
Ak si to doteraz nevedel,
tak na palivovú krízu
sú v zime najlepšie
pripravené medvede.

TICHÉ PUTOVANIE

• hravá a inšpiratívna výstava ponúka cestu svetom
„tichých“ kníh (tvorené len z
obrázkov, bez textu) pochádzajúcich z rôznych krajín
sveta, v spolupráci s BIBIANOU
• oddelenie pre deti

87-0009

Možná blbý, možná fantastický. Ket bolo toto
leto obrovské sucho a slabá úroda a je teraz strašná drahota, mohly by vetci vymyslet také pirule,
jak jedzá kozmonavty. Také pirule, keré by nám
nahradzily stravu. Ráno, naobet a na večeru si
dáme pirulu-dve a je vybavené. Nepotrebujeme
hrnce, tanýre any príbory. Šeci by zme boly pekný, ščíhly a zdravý. Dochtory by z nás maly radost.

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ FORD
VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových
vozidiel všetkých značiek
- 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
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO

J&J

www.autojj.sk

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

PRÍĎTE SI PRE

SLEDUJTE NÁS

Super CENY

https://www.kniznicatrnava.
sk/
https://www.facebook.com/
kniznicatrnava/
https://www.youtube.com/
kniznicatrnava/

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-15

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

39-0 TT32

Mám nápat

» Eva Jarábková

TT22-44 strana
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Občianska
riadková inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» Predám OPEL CORSA, 1.2
benzin 16 ventil, 59kW, r.v.
2010, auto ako nové kúpené
na slovensku. Najazd 140 tis.
km, priem.spotreba 5 litrov ,
nové gumy, rozvody, spojka,
nové ALU disky, čierna metalíza, LED denne svietenie. Auto
je v reprezentatívnom stave,
cena 4.400 eur, 0905 943 528

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

39-00 TT01

AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné

REKONŠTRUKCIE
VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predajkla
REALITY / iné
707REALITY/iné
STAVBA
808STAVBA
» Kúpim Haki lešenie. 0907
715 027
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
39-00 TT01

Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica
75-19

Čáčovská cesta 5315/125

Spoločnosť z TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH

Obhliada s cenovou kalkulaciou do 24 h.
Stále predávame mládky
www.hydina.eu

pred znáškou

10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT
1111 HOBBY
» Kupim ludove kroje 0902
708 047
» Predam horsky MTB
bike Kellys 26ky kolesá, 24
rychlostí, novy stal 350 eur,
cena teraz 120 eur tel. 0905
943 528

39-0 TT08

12 DEŤOM

41-0015

83-0090

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

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

Po dohode možnosť dovozu až k zákazníkovi
našimi kuriérmi
V ponuke máme aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga

BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
DOMY / predaj
505DOMY/predaj

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39-0007 TT01

- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

BYTY / predaj
303Byty/predaj

8. 11. - 18:00
POSLEDNÝ STRIH
V opustenej budove sa pokazí
natáčanie nízkorozpočtového
zombie hororu. Protivný
režisér svojím nepríjemným
právaním privedie hercov a
štáb na pokraj . . .
Francúzsko, V. Británia,
Japonsko, 2022, 110 min.,
režia Michel Hazanavicius


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!

01-0009 TT25

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-44 strana
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8. 11.  20:00
DIERA
Ponorte sa spolu s jaskyniarmi
do tmy hlbokej priepasti v
Kalábrii a zúčastnite sa
magickej rekonštrukcie
expedície…
Taliansko, Francúzsko,
Nemecko, 2021, 93 min.,
Michelangelo Frammartino

13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
» 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
RÔZNE / iné
14
» Ponúkam prácu 1x mesačne, upratovanie RD Špíglsál.
Podmienky: veľmi zodpovedná a pracovitá osoba, odmena: 8-10 eur / hod. Tel: 0911
808 262
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 60r. VŠ, vraj sympaťák,
spoločenský,
zcestovaný,
nadovšetko milujúci more a
angličtinu sa rád zoznámi so
seberovnou a skromnou ženou. Tel: 0911 808 262
» 39 r sympatak hlada dievča
na važny vztah 0907 261 901
46 rocny Ženaty hlada Kamaratku aj starsiu 0907 328 041
» ponukam lasku zene 0907
289 863

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

6
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Zákusky od Zuzky
Trnava

torty, štrúdle, koláče
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.

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

Upečiem i zabezpečím

veľko
o

ww

01-000 TT14

01-0153

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

39-0011 TT09

01-0008 TT15

PAPIEROVÉ

p
ul. 3
03

SKLADNÍK
5,56 € / hod.
> stravné lístky v hodnote 4,80 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy
> multisport karta

PRACA@FMLOGISTIC.COM T: 0918 800 464, 0918 498 837

96-0012 TT37

www.krtkovaniezsk.sk

na
4 4 va
8

TAŠKY

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406

markb
wo.d obalových materiálova

k
l.aspapiera

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

bch

40-0031

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
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ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

7

Od decembra zvyšujeme mzdy o 10 %
Hľadáme nových kolegov:

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK
pozícia vhodná aj pre ženy
PONÚKAME:
- od 1 300 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
(z toho základná hrubá mzda 800 €),
- 13. a 14. plat.
PONÚKAME:
» Stabilné a perspektívne pracovné
miesto v medzinárodnej spoločnosti
» Zaujímavé ﬁnančné ohodnotenie
» Strava za výhodnú cenu

» Príspevok na dopravu
» Dochádzkový bonus
» Doplnkové dôchodkové sporenie
» Zaujímavý sociálny program

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:
BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., Strojárenská 5, 917 02 Trnava alebo na e-mail:
personalne@boge-rubber-plastics.com. Viac informácií nájdete na www.profesia.sk.

TT22-44 strana
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WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM

7
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH
ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

E

V
AJ

ZIM

34-01

Dodržiavame
D
d ži
prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

75-58

40-0028

8

HOBBY, RELAX, PRE DETI, ZAMESTNANIE

Areál poľnohospodárskeho družstva
247 Siladice • 0918 361 701
pilamolnar@gmail.com

96-0175 TT44

VÝROBA A PREDA J
STAVEBNÉHO REZIVA

Najčítanejšie regionálne noviny
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Týždenne do 49 930 domácností

KOŽENÉ a ZIMNÉ
BUNDY
TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!
-100 € zľava

spol. s r. o.

BEMAT BEMAT
STRECHY
KROVY

0948 107 877

•PREDAJ KAMENIVA
- 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

www.

OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

SILVIA

08-0033 TT06

podklad pod zámkovú dlažbu

kombinovaná
TOVAR
VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
mokrá
| suchá
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
Hospodárska 53, TT

0948 549 772

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.

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

01-0005 TT01

PEDIKÚRA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

npress.sk
reg-ioriečne:

01-0 TT44

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

40-0148

Mik ovíniho 7 • Tr nava

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

na každú bundu
do konca novembra

montáž - výmena
Mik ovíniho 7 • Tr nava
škridlové - plechové
výmena rýn
predajňa presťahovaná
prístrešky - altánky
na 1. poschodie, vedľa papiernictva

www.mamix.sk
Rodinný dom, Okružné námestie č. 6, Trnava (smer Biely Kostol)
Ponúkame:
- najväčší výber poťahových látok bez príplatku,
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA,
- možnosť odvozu starej sedačky.
a
vský predajc
Domáci trna

-40%

VÝROBA SEDAC
Í CH
SÚPRAV NA MI
ERU!

Posledná možnosť výroby s dodaním do Vianoc!

033/5546 744 • 0905 313 421

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

TTzel22-44 strana 1
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VEĽKÁ
VIANOČNÁ
A
SUPERAKCI

A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

Najčítanejšie regionálne noviny

80-0236

DEŤOM, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Základové dosky
na kľúč
!
za výhodné ceny

PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU

STACIONÁRNE ČERPADLO

P R E DA J
MESÍ
B E T Ó N O V ÝC H Z
0917 873 342

TTzel22-44 strana 2

96-0080

Informácie na tel. čísle:

Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 5, 925 55 | 0905 811 608

63-0163

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

52-0211

2

SLUŽBY, ZDRAVIE, AUTO-MOTO

TRNAVSKO

3

POKLÁDKA
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

800

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
REŤAZOVÝMI KONTAJNERMI

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.

DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLOV
63-35

80-0007

SKVELÉ CENY NA

36-0090 TT38

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

41-0006

1500

579 €

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

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

10% ZĽAVA
2300

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

1500

529 €

Prevádzky:

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

Vonkajšie hliníkové rolety
PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

13 122 0047-43

SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

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

5. novembra 1414

01-0010 TT11

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

Výročia a udalosti

v Kostnici sa začal koncil, v ktorého priebehu bol súdený Jan Hus

Frézovanie

komínov
Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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 ...

ZĽAVAEZ
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www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

GASTRO

4
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

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

Slanina gazdovská s rascou
kg

7,59

INZERCIA PLATÍ OD 7.11.2022 DO 20.11.2022
17.11.2022 SVIATOK ZATVORENÉ
Saláma Inovecká

Debrecínska pečienka

kg

kg
Hyza

8,49

9,90

Bravčová krkovička bez kosti
kg

5,79

6,59€

7,99€

8,99€

5,29€

Filé porcie Nowaco XXL

Mlieko trvanlivé 1,5%

Cestoviny

Olej slnečnicový Zlata

600g mrazené

1L

fussilli, penne, špagety FJK
500g

j.c. 9,650 €/kg

1l

j.c. 1,780 €/kg

6,49

0,89

1,09

3,79

5,79€

0,79€

0,89€

2,99€

Tatarská omáčka Delikátna

Salónky

Káva BOP Štandard

Čaj Ekoland

j.c. 6,300 €/kg

j.c. 8,760 €/kg

j.c. 3,633 €/kg

210ml Hellmann´s
j.c. 3,762 €/kg

1,69

želé, kokosové, marcipánové
300g

klasik
250g

2,19

3,30

multivitamín, lesné plody, citrón
300g

1,39

0,79€

1,89€

2,19€

1,09€

Kofola originál

Moscato de luxe

Napoleon Diplomat Brandy 36%

Pivo Corgoň 10%

2l
+ záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€

bianco, rosé, Ice
0,75l

0,7l

j.c. 8,271 €/l

j.c. 2,386 €/l

j.c. 0,395 €/l

0,550l pl.
+ záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€
j.c. 1,072 €/l

1,09

0,79€
Rex Amazonia fresh
AT Bali, malaysian orchid
3,51kg 54 pracích dávok
j.c. 0,133 €/PD

1,99

6,99

1,79€
Čistič na riad Dr.House

lemon, apple, pomegranate, orange
marseillské mydlo, aloe vera
1l

0,69

5,79€
Duck WC gél

citrus, floral moom, levanduľa
maríne, pine
750ml

0,59€

Toaletný papier Start trio
3vrstvový 10ks
j.c. 0,239 €/ks

Glade sviečka vianočná
rôzne vône
129g

j.c. 30,233 €/kg

j.c. 1,720 €/l

8,90

1,79

1,99

2,99

4,69

7,19€

1,39€

1,29€

2,39€

3,89€

Mlynček na orechy

Deka Fino

Gule vianočné

Žiarovky vianočné

Stromček vianočný

130x150cm
rôzne druhy

6cm/9ks
V ponuke široký
výber vianočných
dekorácii

9,90

7,90

0,69

7,90€

5,90€

3,90€

farba biela studená
teplá, farená
v ponuke 120 LED
240LED, 720 LED

0,49
od

Borovica LUX
220cm

64,90

9,90€ 58,90€

Tento propagačný leták obsahuje 44%ný p

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
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INZERCIA PLATÍ
7.11.2022
DO 20.11.2022
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vymeniteľné nádstavce
tichý chod
príkon 15 W

800W, AAAA
6 nádstavcov

diaľkový ovádač

79,90

5

Strojček strihací Adler Teplovzdušný ventilátor Dvojplatnička Hyundai Robot Eta Gratus Titanium
1 200W, 8 rýchlosti, nerez nádoba
AD2825
ETA 0622
EP310W
5,5 litra,celokovoové prevedenie,

Mikrosystém Vivax MC650 Vysávač Eta Avanto
Bluetooth, CD disky
1519 90000
FM rádio, USB port

24,90

54,90

3 stupne regulácie
1000/ 2000W

1000+1500W

29,90

hnetací hák, šľahacia a miesacia
metla +darček brúska na nože,
10 rokov záruka

24,90

36,90

71,90€ 99,99€ 10,99€ 19,90€ 36,90€ 379,00€
Rúra ECG ET20482
Stainless

otočný gril, 4 režimi pečenia

449,00

Sporák Mora K868AS Pračka Vivax WFL 120615 Práčka Indesit BTW
plynové horáky, Stop Gas, el rúra 1200ot.min/ objem 6kg
L50300U/N
12 programov, 70L, energ.trieda A energ.trieda E
náplň 5kg/1000ot.min.
energ.trieda D

predĺžená záruka
na 3 roky
len za 4,99€
po registrácii

389,00

279,00

Mraznička Vivax MFR32 Chladnička Gorenje
objem 32L,
RK62EW4
energ.trieda F

469,00

objem 205/109l, FrostLess
energ.trieda E

129,00

359,00

129,00€ 369,00€ 259,00€ 309,00€ 119,00€ 359,00€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

už od 0 € v hotovosti
sami si zvolíte dĺžku splácania
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

Vertikutátor mot.Alko 38P Combi Care Rotavátor Vari XP 140
Traktor záhr. MTD Anthracite
Rotavátor Stiga SRC685 RG
motor XP 140 s 4-takt, OSLAVUJTE
záber 60cm
motor: AL-KOOSLAVUJE
144 F, záber 38cm
motor
motor GGP, 2 rýchlosti vpred
CKD MARKET
30
ROKOV,
S 4-takt,
NAMI
92Power
objem koša 55l
12.390,00
vzad, záber 85 cm
2.390,00
motor B&S PB, 1-valec, 500 cm³
záber: 92 cm, kôš: 240 l

629,00

2.499, €
00

355,00

299, €
00

439,00€

Kolesá oborávacie
29,00
Stiga
SRC 685
29,00

vozík
Prívesný 259€
te
v hodno rmo.
zada

Kachle Hecht Sparklis
výkon 7kW, dymovod 120mm

398,00

167,00€

Kachle Verona B

čierna výkon 5kW, 2 plášťové

759,00

299,00€

499,00€

69,90€
Kachle krb. Skal II
výkon 7 kW
dymovod 150mm

269,00

Kachle krb.Thalia Okta
béžová, antracit, výkon 7kW
dymové hrdlo 120mm

1.999,00

Pluh Stiga

49,00€

Kachle krb.Thalia Bella

krémový výkon 5,4kW, dymovod 120mm
energ.trieda A+

419,00

399, €

299,00€

399,00€

Sporák 701 Omega Kuzine

Sporák Magnum Exkluzív

Vozík el.Selvo 4250.9285

759,00

1.949,00

569,00

00

liatinový, výkon 9,32kW, dymovod
priemer 130mm, pravý, ľavý biely

krémový, ľavý, pravý, výkon 9.5kW, dymovod
120mm

Motor: 250 W, max. rýchlosť: 10 km/h
nosnosť: 100 kg

599, €

1.899, €

1.319,00€

Bicykel KENZEL LORETA 24

Bicykel KELLYS VANITY 10

Bicykel DEMA ENERGY 1

E-bike DEMA E-SILENCE 26

233,00

469,00

499,99

1.149,00

199, €
90

00

399, €
00

00

425, €
00

1.029,00€

podiel potravín vyrobených na Slovensku.

D market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.
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Za zimným
štadiónom nové
záchytné parkovisko
Na ploche bývalého trhoviska na
Spartakovskej ulici vzniklo nové parkovisko. Odstránením starých stánkov, ktoré nachádzali svoje využitie
iba počas trhu, získali obyvatelia a
návštevníci mesta verejný priestor,
ktorý využijú oveľa efektívnejšie.
V prvej fáze sa vytvorilo 56 nových parkovacích miest s minimálnymi nákladmi,
postupne ich bude vyše osemdesiat. Parkovisko je súčasťou Zóny B, ktorá je spoplatnená iba v pracovných dňoch od 8.00
do 18.00 h, večery a víkendy sú zadarmo.
Cena parkovného v Zóne B je len 20 centov za hodinu pri platbe cez webovú aplikáciu DataMesta (na adrese datamesta.
trnava.sk). S ročnou parkovacou kartou
stojí Trnavčana celodenné parkovanie na
ktoromkoľvek parkovisku v Zóne B menej
než 15 centov na deň. Navyše, rezidenti už
spustených rezidentských zón parkujú na
všetkých parkoviskách typu B bezplatne.
Do Zóny B sa po novom pridali aj parkovacie miesta pri zadnom vchode na Mestský
zimný štadión (pri vstupe na verejné korčuľovanie), ktoré predtým patrili do Zóny R2.
V spomínanej lokalite v rámci Zóny B
zároveň platí upravený režim, ktorý poteší
rodičov s deťmi navštevujúcimi blízku základnú alebo materskú školu. Do 8.00 h je
na tomto mieste parkovanie bezplatné, navyše medzi 14.00 a 15.30 h tu môžete zadarmo parkovať 15 minút, kým vyzdvihnete
deti zo školy.
Z areálu niekdajšieho trhoviska sa ešte
odstránia plotové konštrukcie, lokálne sa
vymenia povrchy a na voľné plochy sa vysadia stromy. Napokon sa pripraví elektrifikácia na neskoršiu inštaláciu nabíjacích
staníc pre elektromobily.
info: mesto Trnava

Vyjadrite sa
k návrhu obnovy
Štefánikoveji

Vo štvrtok 10. novembra 2022 sa o
18.00 hodine na radnici na Hlavnej
1 uskutoční verejná prezentácia najlepšie hodnotenej koncepčnej štúdie
z verejnej súťaže Obnova Štefánikovej
ulice. Mesto Trnava pozýva do diskusie obyvateľov a majiteľov prevádzok
na Štefánikovej ulici aj širokú verejnosť. Relevantné pripomienky, ktoré
odznejú na verejnom stretnutí, budú
zapracované do finálneho architektonického návrhu.
Obnovou Štefánikovej ulice chce mesto
nadviazať na už dávnejšie zrealizovanú
úpravu Hlavnej ulice ako pešej zóny a
rozšíriť tak peší pobytový charakter hlavnej severno-južnej osi historického jadra.
Výsledkom bude súvislá pešia zóna od
železničnej stanice cez Námestie SNP,
Hlavnú ulicu, Štefánikovu ulicu až po Zelený kríček k územiu bývalého cukrovaru.
Tam by v zmysle platného územného plánu zóny mala pokračovať popri športovom
areáli Slávia smerom na sever.
info: mesto Trnava

MESTO
STAVBA,
TRNAVA
GASTRO
SLUŽBY
INFORMUJE
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Nový oddychový priestor
s alejou, lavičkami a fontánou
Po množstve projektoch zameraných na úpravy verejných priestorov sa obnovy dočká aj priestor pri
obchodnom dome v centre mesta
v dotyku s Trojičným námestím.
Po vizuálnej aj funkčnej stránke
dodnes viazne kdesi v osemdesiatych rokoch 20. storočia, Mesto
Trnava má však už pripravený
realizačný projekt na jeho revitalizáciu, ktorá sa začne v jarných
mesiacoch budúceho roku.
Lokalita, ktorej sa dotkne obnova, je
vymedzená južnou fasádou obchodného domu na Paulínskej ulici, severnou
fasádou oproti stojaceho polyfunkčného objektu, verejným priestorom pred
východnou fasádou Domu kultúry,
komunikáciami na Paulínskej a Dolnopotočnou ulicou.
Kedysi tadiaľ viedla ulica Zelený rínok, ktorá sa napájala na Paulínsku
ulicu. Pôvodná historická zástavba

bola v šesťdesiatych rokoch 20. storočia
asanovaná kvôli výstavbe obchodného
domu a Domu kultúry ROH. Počet chodcov, ktorí dodnes prechádzajú cez bývalý Zelený rínok, je vysoký, ale priestor
už nespĺňa kvalitatívne podmienky na
permanentnú prevádzku.
Zámerom mesta je vytvorenie nového
verejného oddychového priestoru so
zeleňou, zakomponovaného do jestvujúcej štruktúry pešej zóny, ktorý má vo
vyššej kvalite spĺňať aj požiadavky na
dopravu, pohyb peších a technickú infraštruktúru. Návrh zároveň rešpektuje
genius loci mesta, jeho historickú mierku a proporcie jestvujúcich urbanistických štruktúr.
Nosným prvkom nového priestoru
Vizualizácie: Ateliér DV
bude aleja stromov so zatrávnenou
časťou dotvorená mestským mobiliá- fontána v stope pôvodného toku Trnávrom – svietidlami, lavičkami, stojanmi ky. Jestvujúca zeleň bude v maximálnej
na bicykle, stĺpikmi a odpadkovými miere zachovaná. Na jej zavlažovanie a
chod fontány poslúži voda z novej
košmi.
V osi
tohto prírodného
prvku
je na trasy.
V Malých
Karpatoch
pribudli nové
turistické
na úrovni terénu navrhnutá kaskádová vŕtanej studne.
info: mesto Trnava

V piatok 11. novembra príde
do Trnavy vianočný strom
Tento rok bude trnavské Trojičné
námestie zdobiť vianočný strom
z Modranky. Majestátny smrek
pichľavý dorazí na svoje miesto v
doobedňajších hodinách v piatok
11. novembra 2022.

Tohtoročný trnavský vianočný strom
meria viac než pätnásť metrov. V areáli
základnej školy na Ulici Ivana Krasku
rastie už vyše 25 rokov, zo statických dôvodov však nemôže na svojom mieste
ostať. Svoju púť ukončí veľkolepo – ako
dominanta vianočnej výzdoby, ktorá
Z dôvodu prevozu tohto nadrozmer- bude tešiť tisícky Trnavčanov aj návného zeleného nákladu prosíme oby- števníkov mesta.
Advent v Trnave sa začne v piatok
vateľov, aby v noci zo štvrtka na piatok
neparkovali na Štefánikovej ulici. Re- 25. novembra a potrvá do 23. decembra
zidentom s parkovaním vo dvore bude 2022. Po pandémii si sviatočnú atmovjazd umožnený. Dopravné obmedze- sféru v Trnave užijeme naplno, nebunia budú ukončené ihneď po prevoze dú chýbať vianočné stánky a bohatý
program.
stromu.
info: mesto Trnava

zdroj mesto Trnava

Stredoškoláci môžu štýlovo a pohodlne
jazdiť na Žltom bajku
Cyklomobilitu v našom meste významne podporí ďalší projekt, tentoraz zameraný špeciálne na stredoškolákov. Pripravili sme pre nich
stopäťdesiat mestských bicyklov s
charakteristickými žltými prvkami,
ktoré dali projektu aj meno. Žltý bajk
je spôsob, ako môžu študenti stredných škôl získať praktický, štýlový a
cenovo dostupný dopravný prostriedok. Spolu s ním dostanú kvalitný
bezpečnostný zámok, aby sa oň nemuseli obávať. Na tento školský rok si
môžu takýto bicykel prenajať od mesta za symbolickú sumu 20 eur.
V prípade záujmu sa stačí zaregistrovať cez registračný formulár na web-

sa neskôr rozšíri aj pre ostatných.
Žltý bajk dopĺňa rodinu cykloprojektov v meste. Spolu s elektrobicyklami
Trnavského bikesharingu, cargo elektrobicyklami v rámci projektu Trnavská
rodina na kolesách, špeciálnej rikši
pre seniorov pod hlavičkou Na bicykli
v každom veku je ďalším zo spôsobov,
ako trnavská samospráva podporuje
rozvoj nemotorovej dopravy v meste a
sprístupňuje alternatívnu prepravu pre
čo najväčší okruh ľudí. Aktivity tohto
druhu idú ruka v ruke s budovaním infraštruktúry vrátane celomestskej siete
cyklotrás.
Na prípadné otázky o Žltom bajku radi
Pilotná fáza odštartovala na trnav- odpovieme na e-mailovej adrese bajkujských stredných školách, po študentoch vmeste@trnava.sk. info: mesto Trnava

stránke bajkujvmeste.trnava.sk. Budúci
nájomcovia dostanú zmluvu, za študentov mladších než 18 rokov ju podpíšu ich
zákonní zástupcovia.
Po absolvovaní krátkeho vzdelávacieho kurzu zameraného predovšetkým na
bezpečnosť a správanie v rôznych situáciách v cestnej premávke dostanú svoj
Žltý bajk do prenájmu.
Používať ho môžu nielen na cestu do
školy, ale kdekoľvek a kedykoľvek podľa
potreby. Ako keby mali vlastný bicykel,
len oveľa lacnejšie a bez starostí. Mesto
Trnava sa postará aj o prípadné závažnejšie opravy.
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

FRÉZOVANIE
VLOŽKOVANIE
KOMÍNOV

ELEKTRIKÁR
• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

ZĽAVA

na materiál

30%

OBHLIADKA KOMÍNOV
ZDARMA
0904 157 144
0903 874 784

FRÉZOVANIE
od 15 €/bm

52-0170

0949 188 961

SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

PNEUMATIKY
CEZ

e-shop

16-0020

37-87
37-45

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

Z obsahu:
V posledných mesiacoch veľa počujeme o vojenskom
konﬂikte na Ukrajine, o inﬂácii, o vírusoch, ba aj
o novom svetovom poriadku. Pomocou seminára sme
pripravili pre vás obraz o pozadí toho všetkého, čo sa
deje vo svete. Na prednáškach sa dozviete kto riadi
politikov sveta, alebo aj to, čo sa bude diať, keď sa
Božia trpezlivosť vyčerpá. Nový svetový poriadok je
na dosah ruky. Prežije ľudstvo veľkú krízu, ktorá sa valí
na svet? Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpoveď.
Seminár
neprináša
zastrašenie,
ale
nádej
pre zarmútených. Všetky predpovede a tajomstvá
sa opierajú o biblickú knihu „Apokalypsa“ (Zjavenie
sv. Jána)
Prednášky pripravili a organizujú absolventi
Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

01-0 TT42

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• Stavba trojvrstvových komínov
• Prestavby nadstrešných častí komínov
• Rekonštrukcia a sieťkovanie komínov
• Montáž zrealizujeme za jeden deň

01-0004 TT01

Juraj Jamrich

7
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Reštaurácia Trnavský Dvor
Zelenečská 16, Trnava

Denné menu

07.11.2022 –13.11.2022
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Pondelok
07.11
6€

VIP MENU 8€
Utorok
08.11

6€

VIP MENU 8€
Streda
09.11

Gulášová polievka /A1/
150 g 1. Bravčový stroganov, fusilli /A1,3,7/
150 g 2. Kurací ﬁlet, hríbová omáčka, zemiaky /A1,7/
150 g 3. Varené vajíčko, šošovicový prívarok, chlieb /A1,3,7/
300 g 4. Tofu na zdravo s cestovinou a syrom /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
200 g 8. Vysmážaný údený syr so šunkou, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
Staročeská kulajda /A1,7/
150 g 1. Kuracia restovaná pečeň, ryža, cvikla /A1/
150 g 2. Guľky v paradajkovej omáčke, knedľa /A1,3/
300 g 3. Granatiersky pochod s klobáskou, uhorka /A1,3,7/
300 g 4. Špagety Aglio E Olio /parmezán, cesnak, chilli, olivový olej/ /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Hovädzie chilli con carne v tortille so zeleninou /A1,7/
Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
150 g 1. Bravčový mexický guláš, ryža /A1/
150 g 2. Kuracie soté na kari, ryža /A1/
300 g 3. Parené buchty /A1,3,7/
150 g 4. Volské oko, špenátová omáčka, varené zemiaky /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/

6€
VIP MENU 8€

200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Pečené koleno, horčica, chren, baraní roh, chlieb /A1,10/

Štvrtok
10.11.

Milánska polievka s kôprom /A1/
150 g 1. Štefánska pečienka, šťuchané zemiaky /A1,3,7/
150 g 2. Kurací perkelt, halušky /A1,3,7/
300 g 3. Strapačky so slaninkou /A1/
300 g 4. Zeleninové rizoto s parmezánom /A1,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Morčacie na grile, karamelizovaná zelenina, ryža, šalát /A1/

6€

VIP MENU 8€
Piatok
11.11.

VIP MENU 8€

Francúzska polievka /A1,3,7/
300 g 1. Grilované kuracie krídelká s BBQ omáčkou, ryža /A1/
150 g 2. Moravský vrabec, dusená kapusta, zemiaky /A1,3,7/
200 g 3. Vysmážané rybie ﬁlé, slovenský šalát /A1,3,4,7/
300 g 4. Špenátové halušky s grilovanou cherry paradajkou a tofu syrom /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka /A1,3,7/
150 g 8. Grilovaná panenka preliata kuriatkovou omáčkou, ryža, obloha /A1,7/

12.11,13.11
Sobota, Nedeľa
6€

Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
150g 1. Vysmážaný kur./bravč. rezeň, zemiaky, šalát

6€

Vysvetlivky k alergénom sú na prevádzke. Zmena jedálneho lístku vyhradená. Váha mäsa je udávaná v surovom stave.

info@trnavskydvor.sk | objednávky na tel.č. 0901 71 71 61 | www.trnavskydvor.sk
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