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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 49 930 domácností 

TRNAVSKO

Č. 3 / 20. JANUÁR 2023 / 27. ROČNÍK

0907 633 014

kobercov a sedačiek
domáce práce

ukladanie parkiet

RÝCHLO A SPOĽAHLIVO

TEPOVANIE
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rodinný dom + pozemok

v Horných Otrokovciach

Pre viac info kontaktujte 0948 724 252

Exekútorský úrad Piešťany

D R A Ž BU
vykoná dňa 22.2.2023

obhliadka 1.2.2023

vyvolávacia cena 122.250,- €
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ostriz.j@casmar.sk0915 032 776

NA PREDAJ

295 000€
2 roč.Novostavba 6-izb

RD s jedinečnou atmosférou

Dobrá Voda

285 000€
8 roč.Novostavba

viacgeneračného RD

Slov.N/Ves,poz.1025 m2

155 000€
3-izb.rod.dom Horné Orešany

pozemok 1145 m2, podpivničený

189 000€
3-izb.RD  Hrnčiarovce pri Trnave

-poz.752 m2,podpivničený

cena dohodou
Investičný pozemok Zvončín

-147.513 m2
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RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584
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PRIJME
NOVÝCH
ZAMESTNANCOV

viac na strane
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Poradenstvo, Dokumentácia, 

Certifikácia 0917 435 026

ISO 9001 

ISO 14001
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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

033/5546 744 - 0905 313 421 
Domáci trnavský predajca

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

VÝROBA

SEDACÍCH

SÚPRAV

NA MIERU!

TOP KVALITAZA NAJLEPŠIU
CENU

NOVO
ROČN

Ý

VÝPR
EDAJ
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1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné
» ZA UČELOM ROZSIRENIA ZBIER-
KY KÚPIM STAREHO PIONIERA 
MUSTANGA SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STELU MOPED STA-
DION AJ POKAZENE PLATIM IH-
NED PONUKNITE 0915 215 406 
» KÚPIM BABETU STELU POKA-
ZENU DO 100€ POJAZDNU DO 
170€. 0949 150 398 

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom
» Prenajmem 2-izbový byt v 
Trnave, tel: 0905 543 780

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné
» Kupim byt v hotovosti ihned, 
volajte t.c 0950 380 244 

8  STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE 0908 
532 682 

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám Šteniatka jazveč?ka 
hrubosrstého bez PP. Tel.0950 
602 663 

11  HOBBY a ŠPORT

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj
» Predám nepoužívaný ( ori-
ginál zabalený) benzínový 
kultivátor 1RT56 PATRIOT. Cena 
dohodou. 0948 014 213. 

14  RÔZNE/iné
» Kupim akékoľvek starožitné 
veci a predmety, hutné sklo, 
kryštál, motorky (Babetta,-
Pionier, Jawa,...). Platba ihneď 
0903 269 176 

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» Mladý chalan hladá staršie-
ho muža silnej postavy na zo-
znamenie úprimneho nefajčia-
ra dobrej povahy ktorý sa cíti 
byť sám ako ja 0909 148 105
» SYMPATICKA 57 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907 277 466
» 47 rocny Ženaty hlada Kama-
ratku aj starsiu 0907 328 041
» 39 r sympatak, dvoverčivy, 
mily, uprimny, hlada dievča 
na važny vztah 0907 261 901

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       

12 DEŤOM    

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    
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Pomôcky doručujeme 

0903 441950Prenájom
zdravotníckych
pomôcok

do 24 hodín
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Aký najkrajší kompliment ste v ži-
vote dostali, alebo, naopak, nieko-
mu dali? 24.január je v kalendári 
označený ako Medzinárodný deň 
komplimentov. Využime tento deň 
ako príležitosť spríjemniť život ľu-
ďom okolo nás.

Kompliment je vo všeobecnos-
ti charakterizovaný ako pochvala či 
lichôtka. Zvyčajne sa ním snažíme 
vyzdvihnúť to, čo sa nám na iných ob-
zvlášť páči alebo čo na nich obdivuje-
me, či oceňujeme. Môže pritom ísť o 
čokoľvek, či už je to príťažlivý zovňaj-
šok, okúzľujúci úsmev, pekný účes, či 
šaty, alebo sú to osobné vlastnosti, či 
pracovné výkony. Pochváliť môžeme 
partnera, deti, priateľov, kolegov v prá-
ci, pani na úrade či v obchode, vodiča 
autobusu alebo...

Komplimenty predstavujú vý-
borný spôsob, ako môžeme niekomu 
vyjadriť uznanie či chválu. Úprimná 
pochvala či lichôtka dokáže vykúzliť 

úsmev na tvári, potešiť, zahriať pri srd-
ci a spríjemniť atmosféru. Kdesi som čí-
tala, že dostať kompliment je ako prijať 
dar. A správny kompliment, ak ho ad-
resujeme inému v správnej chvíli, do-
káže skutočne veľa. Môže danej osobe 
nielen zlepšiť deň či rozveseliť ju, ale aj 
prispieť k tomu, aby sa cítila ocenená.

Kompliment, podobne ako úsmev, 
nestojí nič a prináša veľa, pretože dá-
vanie a prijímanie je prospešné pre obe 
strany. Je prejavom nášho pozitívneho 
postoja k iným ľuďom a zároveň vzbu-
dzuje dobrý pocit aj v nás samých, a tak 
dokáže aj obyčajný deň pre-
meniť na skvelý. Rovnako, 
ako so všetkým v živote, 
ani s komplimentami to 
netreba preháňať, no 
v každom prípade by 
sme na ne nemali byť 
skúpi.

Nebojme sa pochváliť

» Renáta Kopáčová, redaktorka

3
9
-0
0
1
2

Obhliadka s cenovou 

kalkulaciou do 24 h.

Promptne bez

dlhého čakania

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

3
9
-0
0
0
7

����������
ČISTENIE A MONITORING KANALIZÁCIE

ČISTENIE LAPAČOV TUKOV
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KOŽENÉ
A ZIMNÉ BUNDY

VÝPREDAJ

predajňa presťahovaná
na 1. poschodie, vedľa
papiernictva

OD Jednota, Trnava

1. poschodie
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• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov
• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej sute kontajnermi

• stavanie plotov
• betónovanie chodníkov
• pokládka zámkovej dlažby
• kamenný koberec
• krovy
• debniace a betonárske práce
• výmena a montáž všetkých druhov okien
• výmena strešných krytín
• zateplovanie domov
• tepelná izolácia
• sadrokartón
• maliarske práce
• omietky • fasády • stierky
• obklady • dlažby
• kúpeľne
• bazény
• klampiarske práce
• odvoz stavebnej sute kontajnermi

VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE
KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE
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Produkcia drvenia 5 až 30 ton / hodina.
Drvenie vo frakcii 20 do 80 mm.
Rozmery stroja:
dĺžka 4 400 mm, šírka 1 500 mm,
výška 1 900 mm.

NA PRENÁJOM

Idete búrať starý dom?
Vieme ho podrviť na Vašom pozemku!

www.kurbeljan.sk

kurbeljan@centrum.sk0905 410 960
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!
TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

na kľúč
na kľúčRODINNÉ

DOMY

ZIMNÁ AKCIA
- 20 - 30 %

DRVIČKA NA BETÓN

HĽADÁM ĽUDÍDO BETONÁRSKE JVÝROBY(na živnosť)v Seredi a Š ali

Školský rok sa pomaly prehupuje 
do svojej druhej polovice. Ak máte 
doma školáka, asi ho teraz vidíte 
najmä zahĺbeného do učenia sa na 
polročné písomky a preskúšavanie. 

Aj v sýrskom hlavnom meste Da-
mask sa žiaci v týchto dňoch sústre-
ďujú na štúdium. Nie je to pre nich po-
vinnosť, ale výsada. Ich škola Al-Riaya 
síce jestvuje už takmer sto rokov, no 
nechýbalo veľa, a nemali by sa kde 
vzdelávať.

Pred šestnástimi rokmi sa škola 
presťahovala na nové miesto na pred-
mestí Damasku, aby mala priestor pre 
vyše dve tisícky žiakov. Len o päť rokov 
nato vypukla v Sýrii občianska vojna. 
„Mysleli sme si, že vojna potrvá krát-
ko,“ spomína sestra Mona Aldhem, bý-
valá riaditeľka školy. „Každý deň sme 
konfrontovaní s bolesťou utrpenia: 
bombardovanie, únosy, vysídľovanie, 
číhajúca smrť...“ 

Vojnové roky prežívala sestra 
Mona so stiahnutým žalúdkom. Tento 
strach bol o to väčší, že boje sa čoskoro 
rozšírili aj do štvrte, kde sa nachádzala 
škola. Rehoľníčky preto školu presťa-
hovali do bezpečnejšej oblasti. 

„Zo dňa na deň sme museli opustiť 
našu krásnu, veľkú, nedávno posta-
venú budovu, a všetko v nej nechať,“ 
smúti sestra Jihanne Attalah, aktuál-
na riaditeľka. Na provizórnom mieste 
škola fungovala s polovičným počtom 

žiakov v stiesnených podmienkach. 
Pôvodná školská budova bola čoskoro 
vyplienená.

Sestry však neprišli len o svoju 
školu, ale aj o milovaných ľudí. „Stra-
tili sme jednu mladú učiteľku a žiačku, 
nehovoriac o množstve zranených,“ 
zdôrazňuje sestra Jihanne. Dodáva: 
„Uprostred všetkej tejto temnoty nás 
vždy viedla nádej, ktorá nám pomáha-
la pozdvihnúť oči, prekonať túžbu po 
pomste a premieňať sa.“

Po ukončení bojov v Damasku sa 
rehoľníčky vrátili, aby opäť postavili a 
otvorili svoju školu. Len vďaka pomoci 
od dobrodincov zo zahraničia, ako aj 
cez nadáciu ACN, sa im podarilo ško-
lu zrekonštruovať, zariadiť, a prijať do 
vzdelávacieho procesu aj deti zo schu-
dobnených rodín. Bez tejto podpory by 
väčšina mladých ostala bez akéhokoľ-
vek vzdelania a nádeje vo svoju budúc-
nosť.

Keď je vzdelanie vzácnym privilégiom

» ACN
zdroj foto ACN

Triedený zber na Slovensku 
nie je jednotný. Nejednotnosť 
sa týka triedenia plastov, ko-
vových obalov a nápojových 
kartónov (tzv. tetrapakov). 

Napriek tomu, že postupne 
dochádza k zjednocovaniu sys-
témov zberu v obciach a mes-
tách po celom Slovensku, na-
ďalej sa stretávame s 5 rôznymi 
variantmi. 

V niektorých samosprávach sa 
triedi každá komodita samostat-
ne, v niektorých sa triedia dve 
spoločne (napr. plasty s kovový-
mi obalmi) a čoraz častejšia je 
tzv. trojkombinácia, kedy sa do 
jednej nádoby (kontajner, vrece) 
na triedený zber spoločne zbie-
rajú odpady z plastov, kovových 
obalov i nápojových kartónov. 

Pre lepšie oboznámenie sa so 
systémom triedenia vo vašej obci 

alebo meste je k dispozícii naj-
podrobnejšia online príručka 
o triedení odpadov a predchá-
dzaní ich vzniku, ktorá nesie 
názov „Alchýmia triedenia ko-
munálneho odpadu“. 

Ide o užitočnú pomôcku z 
dielne organizácií INCIEN (In-
štitút cirkulárnej ekonomiky) a 
NATUR-PACK. Príručku si mô-
žete bezplatne stiahnuť na we-
bových stránkach www.incien.
sk a www.naturpack.sk. 

Viac sa o príručke dozviete 
po oskenovaní tohto QR kódu 
mobilným telefónom.

Triedený zber na Slovensku nie je jednotný. 

Zorientovať sa pomáha unikátna  príručka 
„Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“.
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1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné
» ZA UČELOM ROZSIRENIA ZBIER-
KY KÚPIM STAREHO PIONIERA 
MUSTANGA SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STELU MOPED STA-
DION AJ POKAZENE PLATIM IH-
NED PONUKNITE 0915 215 406 
» KÚPIM BABETU STELU POKA-
ZENU DO 100€ POJAZDNU DO 
170€. 0949 150 398 

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom
» Prenajmem 2-izbový byt v 
Trnave, tel: 0905 543 780

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné
» Kupim byt v hotovosti ihned, 
volajte t.c 0950 380 244 

8  STAVBA
» KÚPIM HAKI LEŠENIE 0908 
532 682 

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám Šteniatka jazveč?ka 
hrubosrstého bez PP. Tel.0950 
602 663 

11  HOBBY a ŠPORT

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj
» Predám nepoužívaný ( ori-
ginál zabalený) benzínový 
kultivátor 1RT56 PATRIOT. Cena 
dohodou. 0948 014 213. 

14  RÔZNE/iné
» Kupim akékoľvek starožitné 
veci a predmety, hutné sklo, 
kryštál, motorky (Babetta,-
Pionier, Jawa,...). Platba ihneď 
0903 269 176 

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» Mladý chalan hladá staršie-
ho muža silnej postavy na zo-
znamenie úprimneho nefajčia-
ra dobrej povahy ktorý sa cíti 
byť sám ako ja 0909 148 105
» SYMPATICKA 57 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907 277 466
» 47 rocny Ženaty hlada Kama-
ratku aj starsiu 0907 328 041
» 39 r sympatak, dvoverčivy, 
mily, uprimny, hlada dievča 
na važny vztah 0907 261 901

Občianska
riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

01 AUTO-MOTO / predaj          

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

06 POZEMKY / predaj     

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

03 BYTY / predaj     

07 REALITY / iné       

12 DEŤOM    

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    

SCRABBLE V KNIŽNICI
• pravidelné stretnutia se-
niorov pri spoločenskej hre
• každá streda o 14.00 - učebňa

KREATIV KLUB
• tvorivá dielňa pre dospe-
lých s Dagmar Baranovits
• téma: Suché plstenie: pls-
tený šperk
• počet miest obmedzený
• nahlasovanie záujemcov osob-
ne, telefonicky 033/5511782 alebo 
odborne@kniznicatrnava.sk
27. január o 16.30 - učebňa 

KONCERTY
KLAVÍRNY KONCERT  
• predstavia sa žiaci hudobné-
ho odboru Súkromnej ZUŠ pri 
Štúdiu baletu Dušana Nebylu
25. január o 16.30 - hudobné 
oddelenie

NOVOROČNÝ KONCERT
• predstavia sa žiaci klavírnej 
triedy Františky Bašovskej 
27. január o 16.30 - hudobné 
oddelenie

PRE DETI A MLÁDEŽ
POVESTI O SLOVENSKEJ VODE
• beseda so spisovateľom 
Igorom Válekom o dôležitosti 
vody, podporené Nadáciou ZSE 
23. január o 11.00 a o 12.00 - 
pobočka Tulipán

TVORIVÉ ŠTVRTKY
• téma: Vyrábame dekorácie 
z papierových roliek
• počet miest obmedzený
• vhodné pre deti 6+
• nahlasovanie záujemcov 
osobne, telefonicky 033/5511782 
alebo detske@kniznicatrnava.sk
26. január o 16.00 - oddele-
nie pre deti

STRETNUTIE DETÍ 
Z UKRAJINY
• príležitosť získať nové vedo-
mosti a spoznať nových priateľov
• pre ukrajinské deti od 6 – 10 rokov
• v spolupráci s Ligou pre du-
ševné zdravie
• každá streda o 16.00 - herňa
• každý štvrtok o 14.00 - herňa

ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ
З УКРАЇНИ
• можливість отримати нові 
знання та знайти нових друзів
• для українських дітей 6 – 10 років
• у співпраці з Лігою 
психічного здоров’я
• щосереди о 16.00 - ігрова кімната
• щочетверга о 14.00 - ігрова кімната

NEZÁBUDKY 
KRISTY BENDOVEJ
• prezentácia k 100. výročiu 
narodenia autorky
https://www.youtube.com/
kniznicatrnava/

SLEDUJTE NÁS
https://www.kniznicatrnava.sk/

PROGRAM 
KNIŽNICE 

Tu na dolnákoch, na trnavskej rovine, už any ne-
víme jak vyzýra snach. Vypadá to tak, že ho budeme 
potomkom ukazuvat len v šlabikáry. Jáj, boly časy, 
ket zme maly téjto bílej duchny až vyše hlavy. Čúl jej 
neny any žabe po kolená. Pamatám, ket Trnava bola 
celkom zafúkaná. Na dálnyci boly trojmetrové záve-
je. Až po vrch boly zasypané autobusové zastávky. 
Nebolo vydzet cesty, any chodnýky, šadze bol len 
snach. Do roboty som išla pešo aj dve hodziny. Tý 
šikovnejší vytáhly lyže a maly vyhraté. 

Takéto zimy boly v minulém storočí, vlasne ty-
sícročí. Sánkuvaly zme sa rovno pret domom, čúl 
mosíme ícit za snahom do Tatér. Ket bol mój syn 
malý, išli zme na náščivu ge kmarátke do Modran-
ky. Bola zima a snach. Kamarátka mala dve dzívky, 
proci trjročnému synovy to boly desatročné slečny. 
Zebraly ho na dvor stavat snehuláka. Šikovné ško-
láčky vymodeluvaly celú snehulákovskú rodzinu. 
Mamu, tata, chlapca, dzívčatko, psíka, mačku aj 
kačičku.Boly to umelecké dzíla a mój malý syn sa 
velyce tešil, že to je šecko jeho. 

Po skončený náščevy si scel zbalyt do tý „ so-
chy“ do auta a velyce plakal, ket zme mu to nedo-
volyly, že to je jeho, že to spravyly 
pre neho. Domáci ho v tem ze 
smýchom potporuvaly. A domov 
zme išly z muzyku a slubom, 
že sa do Modranky vrácime. 
Ket sa tak stalo, bola ze súsošá 
len baryna a zaseky nasleduval 
plač. Čo dodat? Neskaj sú to už len 
spomínky a nádej, že možná ešče 
nasneží.

Dze je snach?

» bapka Blašková

Dobre sme oslávili
Radili mi na Silvestra 
len to riadne roztočte,
no a teraz, v januári,

riešim dieru v rozpočte.

Nemám čas
Kým dáva moja žena 

pozor na deti,
odo mňa má chladnička

vyše tristo pozretí.

Žiadne mikro
Všetko je stále väčšie
a šíria sa také zvesti,
že aj mikrobiológ sa 

ledva do nohavíc zmestí.

Nič netreba preháňať
Odmietame byť v takej 
nenávisti plnej klike,
kde aj východ slnka
sa zdá byť o politike.

Ako ušetriť
Relácie o tom ako ušetriť

mám rád, akurát mi žena, 
z uvarených cestovín,

teplú vodu leje na chrbát.

Čo Trnavčanom chýba
Takmer nič nám nechýba

kúria nám a sme sýti,
iba sneh si márne

chodíme pýtať do charity.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

8
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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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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

549 € 599 €

849 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

Cena bateriek

od 0,65 €/kg
Cena bateriek

od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
9
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REALIZÁCIA KOMPLETNÝCH
STAVEBNÝCH PRÁC
od januára do marca
NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994

0
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od A po Z

K o n iarek o vá  19 , ŽO S Trnava

0 9 10  9 58  3 52

auto um yvaren@ b tinvest.sk

BEZDOTYKOVÁ
AUTOUMYVÁREŇ
UMÝVANIE BEZ ŠMÚH A ŠKRABANCOV

4 SAMOOBSLUŽNÉ

BOXY

� samoobslužné vysávače

� plnička zmesi do ostrekovačov

� sušič áut

� hustič pneumatík

0
8
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1
3
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(pri galante)

hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme
Hydinárska farma Topoľnica

Aktuálne platí 

do vypredania zásobAktuálne platí 

do vypredania zásob

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice

3
6
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0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj:

1
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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

6
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Bocán s.r.o.

doprava do 100 km, váza + lampáš antikora, 
MONTÁŽ, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK
zameranie, cenová ponuka

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:

w
w

w
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DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA
JANUÁR - FEBRUÁR

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certifikát

0905 323 022•0910 902 63520 990€

12/2018

2,0 TDCi

110 000 km

1.1.2023Od

Bližšie informácie priamo na
predajni alebo na www.autojj.sk

Predaj jazdených

vozidiel FORD
Ďalej ponúkame:
- oprava poistných udalostí

- servis vozidiel

13 950€

7/2019

1,5 TDCi

139 000 km

Mondeo Combi

18 150€

8/2018

2,0 TDCi  

111 000 km

Focus Combi

Kuga 4x4

Priemyselná 9, Trnava
033/55 32 613-615
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PALIVO VÉ

D REVO
V BIG BAGU

O D  50 €
0 918  4 56  30 5 /  0 918  64 8  687

MAJCICHO V
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OPRAVA
A SERVIS
MOBILOV

0949 616 850servisvittek

Oprava a výmena displejov,

batérií a poradenstvo.

Samsung

Huawei

Apple

Xiaomi

iné
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0903 794 548
f.masaryk@gmail.com
www.chcemklimu.sk

25 rokov

na trhu!

ŽALÚZIE
ROLETY
SIETE
OKNÁ
KLÍMA

3
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OPRAVA
�automatické

práèky
�elektrospotrebièe
�plynospotebièe

0
8
-0
0
0
8033/5549 016

0915 756 849
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www.stara-trnava.sk

850

OD Jednota, Trnava,
1. poschodie

predajňa presťahovaná
na 1. poschodie,

vedľa papiernictva

0
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w
.markbal.sk

ve
ľk

oo
bch

od obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ

Zámer prenechať
majetok do nájmu formou

priameho nájmu č. 1/2023

033/599 18 75
www.sose-trnava.edupage.sk

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje
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Zákusky od Zuzky
torty, štrúdle,

koláče
Trnava

Objednávky: 0911 593 811. Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov, ťahaných štrúdlí,

toriet, koláčov a slaného pečiva z kvalitných surovín.
Chute starých dobrých časov, aj moderné dezerty.
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www.regionpress.sk
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 5,49 5,49

44,,
3939
€€

Perle prací gel Perle prací gel 
black, color, uni, levanduľablack, color, uni, levanduľa
5,65l 94PD5,65l 94PD
j.c. 0,047 €/PD

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

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

INZERCIA PLATÍ OD 23.1.2023 DO 5.2.2023

 6,79 6,79

55,,
9999
€€

Párky bravčové Párky bravčové 
kgkg
MecomMecom

17.11.2022 SVIATOK ZATVORENÉ

Tento propagačný leták obsahuje 56%ný podiel potravín vyrobených na Slovensku.
Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.

 6,90 6,90

44,,
9999
€€

Saláma šunková Saláma šunková 
kg kg 

 5,69 5,69

44,,
7979
€€

Bravčové plece Bravčové plece 
bez kostibez kosti
kgkg

 2,79 2,79

11,,
8989
€€

Zemiakové halušky Zemiakové halušky 
slovenské slovenské 
1kg 1kg 
mrazenémrazené

 1,49 1,49

11,,
2929
€€

Smotana na varenie Smotana na varenie 
10% 10% 
500ml 500ml 
KukkoniaKukkonia
j.c. 2,580 j.c. 2,580 €€/l/l

 1,99 1,99

11,,
6969
€€

Ryža guľatá Ryža guľatá 
1kg1kg

 3,99 3,99

22,,
6969
€€

Olej Raciol Olej Raciol 
repkový repkový 
1l1l

 1,59 1,59

11,,
3535
€€

Čaj Ekoland Čaj Ekoland 
instantný multivitamín, citrón, lesné plody instantný multivitamín, citrón, lesné plody 
300g300g
j.c. 4,500 j.c. 4,500 €€/kg/kg

 1,09 1,09

00,,
8989
€€

Slovakia Stix Slovakia Stix 
jemný kečup jemný kečup 
70g70g
j.c. 12,714 j.c. 12,714 €€/kg/kg

 2,19 2,19

11,,
6969
€€

Víno Korunovačné Víno Korunovačné 
biele, červené biele, červené 
1l1l

 0,49 0,49

00,,
3939
€€

Pivo Gambrinus 10% Pivo Gambrinus 10% 
0,5l svetlé fl.0,5l svetlé fl.
j.c. 0,780 j.c. 0,780 €€/l/l

 1,09 1,09

00,,
8989
€€

Kofola originál Kofola originál 
2l2l
+ záloh k uvedenej + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,445 j.c. 0,445 €€/l/l

 7,29 7,29

55,,
8989
€€

Vodka klasik jemná 40% Vodka klasik jemná 40% 
0,7l0,7l
j.c. 8,414 j.c. 8,414 €€/l/l

 12,90 12,90

99,,
9090
€€

Krmítko pre vtáky Krmítko pre vtáky 
drevené 31x28x27cmdrevené 31x28x27cm

 4,60 4,60

33,,
4949
€€

Aviváž Coccolino Aviváž Coccolino 
flower, purple orchid, tiare flowflower, purple orchid, tiare flow
1450ml1450ml
j.c. 2,407 €/l

 9,90 9,90

55,,
9999
€€

Mop plochý ChenilleMop plochý Chenille

 4,39 4,39

33,,
5959
€€

Valido na riad Valido na riad 
náhradná náplň náhradná náplň 
2l 2l 
j.c. 1,795 €/l

 19,90 19,90

1414,,
9090
€€

 pekáč pekáč

 2,99 2,99

22,,
1919
€€

Dr.House čistič Dr.House čistič 
gril sporák, s octom, kúpeľňa gril sporák, s octom, kúpeľňa 
500ml MR500ml MR
j.c. 4,380 €/l

 9,90 9,90

77,,
6969
€€

Saláma malokarpatská Saláma malokarpatská 
kgkg

 1,39 1,39

00,,
9999
€€

Niťovky Niťovky 
8 vaječné 8 vaječné 
250g250g
GyermelyiGyermelyi
j.c. 3,960 j.c. 3,960 €€/kg/kg

 1,09 1,09

00,,
8989
€€

Naty trubičky Naty trubičky 
vanilka, cappuccino, čokoláda, oriešok vanilka, cappuccino, čokoláda, oriešok 
200g200g
j.c. 4,450 j.c. 4,450 €€/kg/kg

 3,39 3,39

22,,
8989
€€

Toaletný papier Q-SOFT Toaletný papier Q-SOFT 
3 vrstvový broskyňa, harmanček, kokos 3 vrstvový broskyňa, harmanček, kokos 
8ks8ks
j.c. 0,361 €/ks

 0,69 0,69

od od 99,,9090€€

Konzerva+viečko Konzerva+viečko 
1/4 kg1/4 kg

Konzerva Konzerva 
1/2kg 1/2kg 

Konzerva Konzerva 
1kg1kg

  0,690,69

00,,5555
€€

  0,890,89

00,,7575
€€

  1,091,09

00,,8989
€€

 0,69 0,69

od od 99,,9090€€

Nádoba a masť Nádoba a masť 
5l5l

10l10l

20l20l

  21,9021,90

1818,,9090
€€

  26,9026,90

2323,,9090
€€

  33,9033,90

2828,,9090
€€
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Perle prací gel Perle prací gel 
black, color, uni, levanduľablack, color, uni, levanduľa

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

INZERCIA PLATÍ OD 23.1.2023 DO 5.2.2023

Párky bravčové Párky bravčové 

17.11.2022 SVIATOK ZATVORENÉ

Tento propagačný leták obsahuje 56%ný podiel potravín vyrobených na Slovensku.
Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.

Saláma šunková Saláma šunková Bravčové plece Bravčové plece 

Zemiakové halušky Zemiakové halušky Smotana na varenie Smotana na varenie Ryža guľatá Ryža guľatá 

Olej Raciol Olej Raciol Čaj Ekoland Čaj Ekoland Slovakia Stix Slovakia Stix 
jemný kečup jemný kečup 

Víno Korunovačné Víno Korunovačné 
biele, červené biele, červené 

Pivo Gambrinus 10% Pivo Gambrinus 10% Kofola originál Kofola originál Vodka klasik jemná 40% Vodka klasik jemná 40% 

Krmítko pre vtáky Krmítko pre vtáky 

Aviváž Coccolino Aviváž Coccolino 

Mop plochý ChenilleMop plochý Chenille

Valido na riad Valido na riad 
náhradná náplň náhradná náplň 

 pekáč pekáč

Dr.House čistič Dr.House čistič 
gril sporák, s octom, kúpeľňa gril sporák, s octom, kúpeľňa 

Saláma malokarpatská Saláma malokarpatská 

Niťovky Niťovky 
8 vaječné 8 vaječné 

Naty trubičky Naty trubičky 
vanilka, cappuccino, čokoláda, oriešok vanilka, cappuccino, čokoláda, oriešok 

Toaletný papier Q-SOFT Toaletný papier Q-SOFT 
3 vrstvový broskyňa, harmanček, kokos 3 vrstvový broskyňa, harmanček, kokos 

Konzerva+viečko Konzerva+viečko 

Konzerva Konzerva 

Konzerva Konzerva 

Nádoba a masť Nádoba a masť 

INZERCIA PLATÍ OD 23.1.2023 DO 5.2.2023

 349,00 349,00

289289,,
0000
€€

Pračka Indesit Pračka Indesit 
BTW L50300 EU/N BTW L50300 EU/N 
náplň 5kg/1000ot./minnáplň 5kg/1000ot./min
energ.trieda Denerg.trieda D

 449,00 449,00

419419,,
0000
€€

Chladnička Whirlpool Chladnička Whirlpool 
W5821E W2W5821E W2
objem 228L/111Lobjem 228L/111L
energ.trieda Eenerg.trieda E

 24,90 24,90

2222,,
9090
€€

Infralampa Beurerr 
IL11 IL11 
100W100W

Vysávač Vivax Vysávač Vivax 
VC702ZEOVC702ZEO
700W700W

 54,90 54,90

4444,,
9090
€

 59,90 59,90

4343,,
9090
€€

Zváračka fólií Concept Zváračka fólií Concept 
VA0010 VA0010 
príkon 90Wpríkon 90W

Sušička Candy Sušička Candy 
CSO4H7A2DE-S CSO4H7A2DE-S 
náplň 7kg náplň 7kg 
kondenzačnákondenzačná
energ.trieda A+++energ.trieda A+++

 469,00 469,00

429429,,
0000
€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

 19,90 19,90

1313,,
9090
€€

Merač spotreby Merač spotreby 
elektrickej energie elektrickej energie 
Solight DT27Solight DT27

 72,90 72,90

6363,,
9090
€€

Pekáreň chleba Pekáreň chleba 
Concept Concept PC 5520PC 5520
12 programov, 550W12 programov, 550W

 249,00 249,00

229229,,
0000
€€

Sporák Mora Sporák Mora 
K140AW K140AW 
energ.trieda A, plynové horákyenerg.trieda A, plynové horáky
poistka Stop Gas, el. rúrapoistka Stop Gas, el. rúra

Píla reťazová STIGA SE 1835Píla reťazová STIGA SE 1835
Príkon: 1800W, Dĺžka lišty: 35cmPríkon: 1800W, Dĺžka lišty: 35cm

Kosačka el.VARI FM 3813Kosačka el.VARI FM 3813
Príkon: 1300W, Záber: 38cmPríkon: 1300W, Záber: 38cm
Objem koša: 35lObjem koša: 35l

 99,00 99,00

8989,,9090
€€

Malotraktor STIGA SET Malotraktor STIGA SET 
SRCORB 685 SRCORB 685 
záber 85cmzáber 85cm

Bicykel DEMA LUGOBicykel DEMA LUGO

 329,99 329,99

290290,,0000
€€

Kosačka STIGA COMBI 748 VKosačka STIGA COMBI 748 V
Motor: Honda GCV 145, Záber: 48cmMotor: Honda GCV 145, Záber: 48cm
Objem koša: 60lObjem koša: 60l

 69,90 69,90

5959,,
9090
€€

Mikrovlnka ECGMikrovlnka ECG
MTM 1771WEMTM 1771WE
objem 17l, výkon 700Wobjem 17l, výkon 700W

 816,00 816,00

739739,,0000
€€

 399,00 399,00

349349,,
0000
€€

Pračka Beko Pračka Beko 
WUE 6636 CSX0AWUE 6636 CSX0A
6kg/1200ot.min, invertorový 6kg/1200ot.min, invertorový 
motor, para, energ.trieda Dmotor, para, energ.trieda D

Kosačka traktorová STIGA Kosačka traktorová STIGA 
ESTATE 384 M ESTATE 384 M 
motor 4 - takt, STIGA ST 350, objem koša 200l, motor 4 - takt, STIGA ST 350, objem koša 200l, 
záber 84cm záber 84cm 

 2.290,00 2.290,00

2.0992.099,,0000
€€

Bicykel KELLYS CLIFF 70Bicykel KELLYS CLIFF 70
 589,00 589,00

499499,,0000
€€

 629,00 629,00

499499,,0000
€€

 99,00 99,00

8989,,0000
€€

 549,00 549,00

519519,,
0000
€€

Mraznička Orava Mraznička Orava 
FRO280AW NoFrostFRO280AW NoFrost
objem 280L, energ.trieda Fobjem 280L, energ.trieda F

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

E-bike DEMA E-SILENCEE-bike DEMA E-SILENCE
 1.149,99 1.149,99

1.0291.029,,0000
€€

Drvič STIGA Bio Master 2200W Drvič STIGA Bio Master 2200W 
Príkon: 2200W, Max. priemer konára: 40mmPríkon: 2200W, Max. priemer konára: 40mm

 159,00 159,00

125125,,9090
€€

Rotavátor STIGA SRC 685 RGRotavátor STIGA SRC 685 RG
Motor: 4-takt 182cm3, Záber: 85cm,Motor: 4-takt 182cm3, Záber: 85cm,

 579,00 579,00

539539,,0000
€€

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50

 2.999,00 2.999,00

2.6992.699,,0000
€€

Tento propagačný leták obsahuje 56%ný podiel potravín vyrobených na Slovensku.
Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.

Plotostrih STIGA SHT 660Plotostrih STIGA SHT 660
Motor: 2-takt 0,7kW, Dĺžka lišty: 60cmMotor: 2-takt 0,7kW, Dĺžka lišty: 60cm

Bicykel LAPIERRE SENSIUM 2.0Bicykel LAPIERRE SENSIUM 2.0
 1.099,00 1.099,00

939939,,0000
€€

Vertikutátor STIGA SV 213 EVertikutátor STIGA SV 213 E
Príkon: 1300W, Záber: 32cmPríkon: 1300W, Záber: 32cm

 139,00 139,00

119119,,0000
€€

 199,00 199,00

179179,,0000
€€

Prívesný vozík
Prívesný vozík

v hodnote 289
v hodnote 289€€

zadarmo.zadarmo.

Veritikutátor STIGA SVP 40 GVeritikutátor STIGA SVP 40 G
Motor: 4-takt 2,2kW Záber: 40cmMotor: 4-takt 2,2kW Záber: 40cm

 649,00 649,00

559559,,0000
€€

Rotavátor HECHT 761Rotavátor HECHT 761
Motor: HECHT OHV 150cmMotor: HECHT OHV 150cm33, Záber: 40cm, Záber: 40cm

 314,90 314,90

287287,,9090
€€
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Transformácia 
výroby v trnavskej 
automobilke
Spoločnosť Stellantis rozhodla o prie-
myselnej investícii na Slovensku ešte 
v minulom roku a v rámci nej pôjde 
do nového výrobného programu 180 
miliónov eur. Spustenie nového vý-
robného programu segmentu B, kto-
ré je naplánované na začiatku roka 
2024, si však vyžiada v trnavskej au-
tomobilke transformáciu výroby. 

Automobilka informovala, že v dô-
sledku dočasnej úpravy pracovného 
času z dôvodu prác na implementácii 
projektu bude od 1. apríla 2023 do-
časne prerušená výroba na víkendo-
vej zmene. „Napriek tomu je cieľom 
spoločnosti zachovať aktuálnu mieru 
zamestnanosti. Je potrebné preto upra-
viť pracovný čas, aby sme vytvorili 
dostatočný priestor na realizáciu pro-
jektových prác. Ide o dočasné riešenie 
na obdobie približne 1,5 roka,“ uviedol 
jej hovorca Michal Nič a doplnil, že 
rozhodnutiu predchádzalo intenzívne 
rokovanie so sociálnymi partnermi.

Ponúknu im inú pracovnú pozíciu
Obdobie do 1. apríla zamestnávateľ 

využije na individuálne rozhovory so 
zamestnancami víkendovej zmeny. 
„Vážime si skúsenosti a kvalifikáciu 
týchto zamestnancov a vytvoríme pre 
nich príležitosť zotrvať aj počas tohto 
obdobia v našom závode. Každý za-
mestnanec víkendovej zmeny dostane 
ponuku porovnateľnej pracovnej pozí-
cie v inom zmenovom režime. Zároveň 
potrebujeme rozšíriť projektové tímy 
a dotknutí zamestnanci dostanú aj 
ponuku pracovať na príprave vozidiel 
novej platformy. Chceme zachovať za-
mestnanosť v trnavskom závode, ale 
uvedomujeme si, že pracovný čas po-
čas víkendu je špecifický. Budeme reš-
pektovať rozhodnutie zamestnancov a 
ak nevyužijú ponúknuté možnosti na 
prácu, sme pripravení spolupracovať 
na ich umiestnení s Úradom práce,“ 
objasnil Michal Nič. 

Zvolené dočasné riešenie považujú 
kompetentní za nevyhnutné s ohľa-
dom na prípravu výrobného progra-
mu, ktorý zabezpečí budúcnosť tr-
navskej automobilky. Transformácia 
výroby v automobilke je nevyhnutnou 
podmienkou jeho úspešného spuste-
nia. „V aktuálnom kontexte viacerých 
kríz, v ktorom sa automobilový prie-
mysel nachádza, spoločnosť Stellantis 
rieši rozličné výzvy s cieľom zabezpečiť 
udržateľnosť svojich prevádzok. Ne-
ustále zlepšovanie výkonnosti si vy-
žaduje spoločné rozhodnutie všetkých 
zúčastnených, inštitúcií, sociálnych 
partnerov a dodávateľov spojiť sa s cie-
ľom uspieť a vytvoriť príležitosti vďaka 
strategickému plánu Dare Forward 
2030. Stellantis počíta s trnavským zá-
vodom a spoločne budeme pokračovať 
v transformačnom procese tradičného 
výrobcu automobilov na technologic-
kú spoločnosť poskytujúcu udržateľnú 
mobilitu,“ uzavrel hovorca.                ren

Trnavská župa vyhodnotila už štvr-
tý ročník svojho participatívneho 
rozpočtu s názvom Tvoríme kraj. Až 
250-tisíc eur bude rozdelených medzi 
53 občianskych a komunitných projek-
tov. Rozhodlo o tom aj hlasovanie ve-
rejnosti, do ktorého sa zapojil rekord-
ný počet 22-tisíc hlasujúcich. 

Spomedzi 98 prihlásených zámerov 
splnilo podmienky 83 projektov, ktoré boli 
zaradené do rozhodovacieho procesu. Pri 
rozhodovaní mali 50-percentnú váhu zá-
very členov deliberatívnych fór, ktorí hod-
notili projekty z pohľadu piatich kritérií, a 
to udržateľnosť, vplyv projektu na životné 
prostredie, inkluzívnosť, inovatívnosť, 
komunitný rozmer a edukatívny charak-
ter. Druhú časť tvorilo online hlasovanie 
verejnosti, v ktorom mal každý hlasujúci 
možnosť podporiť minimálne tri projekty. 
Až 22-tisíc hlasujúcich odovzdalo spolu 
70.762 hlasov. „Participatívny rozpočet 
Tvoríme kraj sa teší veľkej obľube. Jeho 
štvrtý ročník sa stal rekordným z pohľadu 
počtu hlasujúcich, a aj počtu odovzda-
ných hlasov. Považujem to za potvrdenie 
správnosti našej ambície zapájať obyvate-
ľov do diania v duchu motta Spolu tvoríme 
kraj. Opäť sa ukázalo, že dať ľuďom mož-
nosť rozhodnúť o tom, medzi ktoré pro-

jekty rozdelíme 250-tisíc eur, má zmysel,“ 
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Keď tvorenie spája
V okrese Trnava získal najväčšiu pod-

poru verejnosti projekt Keď tvorenie spá-
ja, ktorý je zameraný na kurzy kresby a 
maľby pre seniorov a deti so znevýhodne-
ním. Do komunitného a kreatívneho živo-
ta chcú predkladatelia projektu zapojiť se-
niorov a ľudí so zdravotným hendikepom. 
Spoločne vytvoria priestor, kde môžu 
kresliť, modelovať, maľovať, rozvíjať men-
tálne funkcie i jemnú motoriku.

„Po sérií verejných informačných 
stretnutí, zbere projektových žiadostí a 
fáze rozhodovania sa blížime do finále 
tohto ročníka participatívneho rozpočtu. 
Úspešné projekty budú zrealizované do 
konca tohto roka. Sme vďační každému, 
kto si našiel čas a akoukoľvek formou 
prispel k nápadom, ktoré skvalitnia život 
v Trnavskom kraji,“ uviedol koordinátor 
participatívneho rozpočtu Jakub Sejna.

Zoznam podporených projektov je do-
stupný na stránke www.tvorimekraj.sk.

  ren

Zaznamenali rekordný počet hlasujúcich 

O župnom participatívnom 
rozpočte je rozhodnuté

Štyridsať stredoškolákov ukončilo 
rozvojový dobrovoľnícky program, 
ktorý pre nich organizovala Trnav-
ská arcidiecézna charita v spolupráci 
s mládežníckou organizáciou Youth 
for Eqality. Študenti sa vzdelávali, 
vyskúšali si dobrovoľníctvo a napo-
kon spracovali vlastný projektový 
zámer. 

Na záverečnom stretnutí prezentovali 
stredoškoláci hneď niekoľko zaujímavých 
nápadov, ktoré majú potenciál zlepšiť ži-
vot jednotlivcom i komunitám. Navrhli 
napríklad aplikáciu pre seniorov, ktorá 
by im výrazne zjednodušila používanie 
internetu. Okrem prehľadne členených 
informácií by v nej seniori našli aj rady 
o tom, ako sa na internete nestať obeťou 
podvodu. Zaujal tiež študentský projekt 
na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí 
zažívajú rozvod rodičov. Autori by ich zlo-
žitým obdobím previedli prostredníctvom 
skupinových sedení. Iná skupina stredo-
školákov zas premýšľala o potrebe zele-
ných, exteriérových miest, ktoré by ľuďom 
poskytli útočisko pred slnkom. 

Okúsili dobrovoľníctvo
Okrem tvorby vlastného projektu sa 

študenti počas rozvojového programu 
vzdelávali vo viacerých oblastiach, na-
príklad v tom, ako využiť mäkké či pod-
nikateľské zručnosti. Workshopy viedli 
zástupcovia mládežníckej organizácie 
Youth for Equality. Trnavská arcidiecéz-
na charita zas mladých ľudí vzdelávala o 
potrebe dobrovoľníctva, do ktorého ich aj 
prakticky zapojila. Pomáhali pri najväčšej 
potravinovej zbierke, tiež v sklade s ma-
teriálnou a potravinovou pomocou, aj pri 
distribúcii novín Charitný spravodaj, kto-
rý Trnavská arcidiecézna charita vydáva. 
Mnohí tak vôbec po prvýkrát zažili dobro-
voľníctvo na vlastnej koži. 

V programe chcú pokračovať
Absolventi vzdelávacieho rozvojového 

programu získali počas troch mesiacov 
nové vedomosti, skúsenosti a pracovali 
na vlastných nápadoch. „Po pozitívnej 
spätnej väzbe by sme radi pokračovali v 
organizácii tohto programu. Zároveň sme 
aj s našimi spolupracovníkmi z Youth for 
Equality ochotní podporiť študentov pri 

dokončení ich projektových zámerov a 
v hľadaní externých finančných zdrojov 
na to, aby ich mohli pretaviť do reality a 
otestovať ich v praxi,“ povedala projek-
tová manažérka Trnavskej arcidiecéznej 
charity Jana Žišková.

Trnavská arcidiecézna charita a Youth 
for Equality pilotne zorganizovali roz-
vojový dobrovoľnícky program v rámci 
projektu Dobrovoľníctvo – cesta k rozvoju 
potenciálu mladých v Trnave a vďaka pod-
pore z dotácií Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu v oblasti práce s mláde-
žou, ktoré administruje NIVAM – Národný 
inštitút vzdelávania a mládeže.             ren

Okúsili aj dobrovoľníctvo 

Stredoškoláci absolvovali 
rozvojový program

Ilustračné foto.                                                                             zdroj foto jarmoluk pixabay

Práca na projekte.                                               
zdroj foto Trnavská arcidiecézna charita
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REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu
jadrové vŕtanie otvorov
statické posudky
odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!0908 447 006

www.jadrovevrtanie.sk
www.rezaniebetonu.eu

3
9
-0
0
0
3

Mandle považujeme za orechy, avšak 
ide o semeno mandľovníka, ktoré je 
ukryté v tvrdom jadre (kôstke). Man-
dľovníky pochádzajú z oblasti centrál-
nej a juhozápadnej Ázie. Kultivovali 
ich už v staroveku, kedy sa postupne 
rozšírili do krajín okolo stredozemného 
mora. 

Konzumáciou mandlí si môžeme 
zabezpečiť prísun viacerých dôležitých 
živín – vitamín A, E, B, vápnik, horčík, 
fosfor, meď, zinok, draslík, mangán, že-
lezo, selén a sodík.

Účinky na zdravie - „Mandle prospe-
jú napríklad nášmu mozgu a nervovému 
systému, pretože obsahujú riboflavín (vi-
tamín B2) a L- karnitín, ktoré podporujú 
zvýšenie aktivity mozgu, tvorbu nových 
nervových dráh a tým znižujú riziko 
vzniku Alzheimerovej choroby“, hovorí 
odborníčka na zdravú výživu z Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva Bra-
tislava a tiež dodáva, že pre obsah fosforu 
a vápnika sú mandle výborné pre zdravie 
našich kostí a chránia nás pred rizikom 
vzniku osteoporózy. Ak ich zaradíme 
pravidelne do nášho jedálnička, pomôžu 
nám zvýšiť úroveň lipoproteínov s vyso-
kou hustotou (HDL) - takzvaný „dobrý 
cholesterol“ - a zároveň znížiť hladinu 
lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL), 
takzvaný „zlý cholesterol“. Vitamín E pô-
sobí ako silný antioxidant a chráni nielen 
našu imunitu, ale znižuje riziko ochorení 
a v kombinácii s flavonoidmi tvorí ochra-

nu proti poškodeniu cievnej steny. Vďaka 
prítomnosti dvoch veľmi dôležitých mast-
ných kyselín – linolovej a linolénovej po-
máhajú mandle pri znižovaní zápalových 
procesov. Mandle majú blahodarný vplyv 
aj na našu pokožku, preto sa ich výťažky 
často pridávajú do kozmetiky a využíva 
sa ich hydratačný účinok. „Ak potrebuje-
me znížiť svoju hmotnosť, tiež nám vedia 
byť nápomocné, keďže spôsobujú pocit 
sýtosti a bránia tak prejedaniu sa. Pri-
bližne 4-5 mandlí denne nám zabezpečí 
dostatok vlákniny, ktorá je výborná v pre-
vencii zápchy“, hovorí Mgr.Blažová. Naj-
viac nutričných zložiek podľa odborníčky 
prijmeme ak ich budeme konzumovať 
celé spolu s hnedou šupkou. Na priamu 
konzumáciu využívame takzvané sladké 
druhy mandlí. Z horkých druhov man-
dlí sa vyrába mandľový olej, vhodný na 
ochutenie rôznych pokrmov. Inak sú hor-
ké mandle nepoužiteľné kvôli obsahu ky-
seliny kyanovodíkovej, ktorá je však pri 
procese výroby oleja odstránená.

Zdroj informácií: Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava

Zaraďte do jedálnička mandle

» ren
zdroj foto Turenza pixabay
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-40%-40%

KUCHYNE
ŠATNÍKY

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

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

PEDIKÚRA
SILVIA
kombinovaná
mokrá | suchá

Hospodárska 53, TT
0948 549 772

0
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Pondelok    Francúzska polievka s mušličkami  /A1,3,7/ 
23.01          150 g  1. Bravčové karé na poľovnícky spôsob, ryža /A1/
                   300 g  2. Listový šalát s tuniakom, syr, dressing, vajíčko, toast /A1,4,3,7/
           150 g  3. Kurací rezeň v cornflakes, ryža s hráškom /A1,3,7/
6€                 300 g  4. Farfale so sardelovou pastou a parmezánom /A1,3,4,7/ 
                   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/
VIP MENU 8€ 150 g  8. Morč. medailónky s medovo-pikantnou omáčkou, amer. zemiaky, šalát /A1/ 

Utorok      Držková polievka alebo vývar s niťovkami /A1,3,7,9/ 
24.01          150 g  1. Bravčové na kari, varené zemiaky /A1/
                   150 g  2. Kurací zapekaný rezeň so syrom, ryža /A1,7/
 300 g  3. Francúzske zemiaky, uhorka /A1,3,7/
6€               300 g  4. Strapačky s kyslou kapustou /A1/ 
                   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/
VIP MENU 8€ 120 g  8. Grilovaný encián, zemiaky, brusnice /A1,7/ 

Streda       Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/ 
25.01         150 g   1. Pečené kura, ryža, kompót /A1/
 150 g   2. Bravčový černohor, zemiaky, obloha /A1,3,7/
 300 g   3. Omeleta so šunkou a syrom, šalát /A1,3,7/
6€ 300 g   4. Lievance s tvarohom a džemom /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/ 
VIP MENU 8€ 150 g   8. Pečené koleno, horčica, chren, baraní roh, chlieb /A1,10/ 

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

Vysvetlivky k alergénom

sú na prevádzke. Zmena

jedálneho lístku

vyhradená. Váha mäsa

je udávaná v surovom stave.

Zelenečská 16, Trnava

Reštaurácia Trnavský Dvor

Denné menu
23.1.2023 –29.1.2023

Štvrtok     Ostrokyslá čínska polievka /A1,7/
 26.01.        150 g  1. Bravčová sviečková na smotane, 
 knedľa /A1,7/ 
 150 g  2. Čevabiči, zemiaky, horčica, cibuľa 
 /A1,3,7,10/
                   300 g  3. Boloňské špagety so syrom /A1,3,7/
            300 g  4. Americká zelenina na masle, zemiaková 
 kaša, mrkvový šalát /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/
VIP MENU 8€  200 g  8. Vysmážaný údený syr so šunkou, varené zemiaky, 
 tatarka /A1,3,7/ 

Piatok        Staročeská kulajda so zemiakmi a hríbami /A1,7/
27.01         150 g  1. Vysmážaná kuracia pečienka, zemiaky, tatárska omáčka /A1,3,7/  
                  150 g  2. Kurací filet, nivová omáčka, ryža /A1,7/
                  300 g  3. Zapekaná brokolica s kuracím mäsom a cestovinou /A1,3,7/
6€        300 g  4. Moravské koláče 3 ks /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/
VIP MENU 8€ 150 g  8. Pečené rebrá s chilli omáčkou, americké zemiaky, obloha /A1/ 

28.01,29.01  
Sobota,Nedeľa Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
6€         150g 1. Vysmážaný kur./bravč. rezeň, zemiaky, šalát 

CENA MENU 6 Eur

vrátane dovozu
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Kontakt: 0907 171 888 / 0907 842 092

Mzda od 3,7€/hod.
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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.

KONTAKT A INFO: 033/5959886 alebo 0918954382 alebo  dual@zf.com
ZF Slovakia, a. s. Strojárenská 2, 917 02  Trnava

POZNÁTE ALEBO MÁTE DOMA ŽIAKA 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY?  
PREČÍTAJTE SI TÚTO PONUKU! 

školy automobilovej v Trnave 
Duálne vzdelávanie  ZF Slovakia a Strednej odbornej 

ZF Slovakia v Trnave spolupracuje na duálnom vzdelávaní výhradne so Strednou odbornou školou automobilovou v 

Trnave. Prihláška do duálneho vzdelávania sa podáva zvlášť a treba ju do ZF poslať najneskôr v termíne, kedy sa 

podávajú aj prihlášky na stredné školy. 

 

Deviataci môžu už dnes urobiť prvý krok k budúcej kariére v ZF Slovakia v odboroch: 

MECHANIK NASTAVOVAČ   (štvorročný odbor s maturitou) 

alebo 

MECHANIK MECHATRONIK   (štvorročný odbor s maturitou) 

 
 
 
 

Duálne vzdelávanie v ZF Slovakia ponúka: 

- Prak�cké vyučovanie s najmodernejšími technológiami. 

- Podnikové š�pendium od 100 do 250 € vyplácané mesačne. 

- Bezplatné stravovanie počas praxe priamo u zamestnávateľa aj v škole. 

- Bezplatné poskytnu�e pracovného oblečenia a obuvi. 

 

Bonusy Strednej odobrnej školy automobilovej: 

- Vodičský preukaz skupiny B zdarma, teória aj jazdy počas vyučovania. 

- Moderné učebne teore�ckého aj prak�ckého vyučovania. 

- Bohatý mimoškolský život. 

 

Čo  čaká dualistu po skončení štúdia? 

- Práca v stabilnej spoločnos�. 
- Možnosť ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu.

- Bohatý sociálny program. 

0
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Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s.r.o.

Životopisy zasielať na adresu:
JUTEX SLOVAKIA s.r.o., Nitrianska 103, Hlohovec

mail: michal.turbek@jutex.sk

kontakt: Ing. Michal Turbek: 0915 982 449

prijme na trvalý pracovný pomer

 VODIČA NÁKLADNÉHO
VOZIDLA

Požiadavky: vodičské oprávnenie C, KKV, psychotesty,

 samostatnosť, komunikatívnosť.

Náplň práce: rozvoz tovaru po SK a ČR v pracovné dni.

Plat: 1300 eur v hrubom.
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PRACOVNÁ PONUKA
PRE VODIČOV KAMIÓNU

VODIČI KAMIÓNU — 1-OSÁDKA, 2-OSÁDKA
VOZÍME AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

PÔSOBÍME NA ZÁPADNOM SLOVENSKU 

Životopisy zasielajte na:

personalne@ltrans.sk / 0915 910 471

Benefity: Stabilné zazmluvnené prepravy do 
krajín EU (DE, IT a i.) aj SR • Víkendy doma • 
Možná dohoda o turnus • Mzda v závislosti 
od 1-osádky, 2-osádky, zákazky, skúseností, 
výkonu vodiča 1450 € - 2000 € v čistom • 

Poskytujeme ubytovanie

Požiadavky: VP sk. C, E • Spoľahlivosť • 
Flexibilita • Bezúhonnosť • Schopnosť 

zvládať stresové situácie • Starostlivosť 
o nákladné auto
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY
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1450€
brutto

HĽADÁME VODIČA C+E

+ 13. a 14. plat
+ stravné 5€/deň
+ preplácané lekárske prehliadky

0915 396 326  

Pondelok-Piatok / 6:00 - 14:30

Víkendy voľné

Jazdy TRNAVA a okolie
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Pre samostatne zárobkovo činné 
osoby (SZČO) a dobrovoľne poiste-
né osoby (DPO) platia od roku 2023 
nové minimálne a maximálne vy-
meriavacie základy pre platenie po-
istného na sociálne poistenie. Odvo-
dy za január bude potrebné uhradiť 
najneskôr do 8. februára 2023.

Minimálne poistné bude pre SZČO 
predstavovať 200,72 eura a maximálne 
poistné bude vo výške 2 810,11 eura. Po-
dobne čaká zmena v platení poistného 
od 1. januára 2023 aj zamestnávateľov 
a zamestnancov, pre ktorých sa mení 
výška maximálneho vymeriavacieho 
základu pre platenie poistného.

Minimálny a maximálny vyme-
riavací základ na sociálne poistenie 
pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 
zvyšuje takto:
- minimálny vymeriavací základ sa 
zvyšuje na 605,50 eura, 
- maximálny vymeriavací základ, sa 
zvyšuje na 8 477 eur. 

Minimálne poistné pre povinne 
poistenú SZČO od 1. januára 2023 je 
200,72 eura. Maximálne poistné pre 
povinne poistenú SZČO od 1. januára 
2023 je 2 810,11 eura. Minimálne poist-
né pre osobu, ktorá je dobrovoľne pois-
tená dôchodkovo (DPO), nemocensky a 

v nezamestnanosti, bude od 1. januára 
2023 vo výške 212,83 eura.

Informáciu zo Sociálnej poisťov-
ne o novej výške poistného dostanú 
SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu 
januára 2023 listom alebo do e-schrán-
ky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v 
novej výške potom prvý raz zaplatia 
do 8. februára 2023 (za január 2023).

V tejto súvislosti Sociálna pois-
ťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť 
si výšku platby v trvalom bankovom 
príkaze a tiež si skontrolovať správny 
variabilný a špecifický symbol.

Pre zamestnávateľov a zamestnan-
cov bude od roku 2023 platiť nový ma-
ximálny vymeriavací základ pre plate-
nie poistného na sociálne poistenie.

Zdroj informácií: Sociálna poisťovňa

Pozor - zmena výšky 
poistného od 1. januára

» ren
zdroj foto martaposemuckel pixabay
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.

Celá SR
tel. 0904 474 597

vykupparoziaeu@gmail.com
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d

Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

LI
H

1

*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

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


