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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

cena dohodou
Investičný pozemok Zvončín

-147.513 m2
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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
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od obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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kované a nerezové

diely

markízy,

tieniaca technika
gará ové brányalarmy, videovrátniciautomatizácia brán

GARÁ OVÉ BRÁNY
S MONTÁ OU 699�od

Suchovská 5, Trnava

0911 421 691

www.balu-pohony.sk

sady posuvných motorov od 239�

sady krídlových pohonov od 299�
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Spojená �kola, Beethovenova 27, Trnava

v Materskej a Základnej �kole pre deti

Deň otvorenýchdverí

od 8.00 hod.
do 13.00 hod.v stredu 22.03.2023

Privítanie

Program
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Inzeráty

0905 943 528
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Blíži sa sviatok, ktorý sme ešte nie 
tak dávno hojne slávili po celom Slo-
vensku. Je ním 8. marec, kedy si pri-
pomíname Medzinárodný deň žien. 
Tento sviatok slávia ľudia po celom 
svete a kedysi sa aj u nás tešil veľkej 
obľube. Po nežnej revolúcii však ako-
si upadá do zabudnutia a to je škoda.

Medzinárodný deň žien je medzi-
národne uznávaný sviatok. Stanovila 
ho Organizácia spojených národov ako 
pripomienku výročia štrajku 40 000 
newyorských krajčírok v roku 1908. 
Tieto nebojácne ženy bojovali za zru-
šenie desaťhodinového pracovného 
času, ako aj proti nízkym mzdám a 
zlým pracovným podmienkam. Ženy 
však museli v priebehu rokov bojovať 
aj za zlepšenie špeciálneho zákonodar-
stva, zavedenie osemhodinového pra-
covného času či za volebné právo, ktoré 
nebolo pre ne vždy samozrejmosťou.

Je smutné, že i dnes, kedy sa hrdíme 
tým, že žijeme vo vyspelej spoločnosti, 
jestvuje ešte stále veľa oblastí života, v 

ktorých ženy po celom svete zápasia s 
nerovnosťou či bezprávím. Zabúdať by 
sme nemali ani na rodovo podmienené 
násilie páchané na ženách a častokrát 
sa v tejto súvislosti vyskytujúcu fyzic-
kú, sexuálnu, psychologickú alebo 
hospodársku ujmu alebo utrpenie 
žien, vrátane hrozieb, nátlaku alebo 
svojvoľného zbavenia ich slobody.

Myslím si, že je vo svete ešte veľa 
oblastí, v ktorých je v prípade zrovno-
právnenia žien čo doháňať a aj preto by 
sme na sviatok, akým je Medzinárodný 
deň žien rozhodne nemali zabúdať. No 
skôr, ako bujaro oslavovať, by sme si 
mali pripomínať, čo všetko 
ženy naprieč dejinami 
dokázali a každý deň 
dokazujú a tiež neustále 
upozorňovať na to, že 
spoločnosť by mala 
vytvárať rovnaké 
podmienky pre obe 
pohlavia.

Oslávme Medzinárodný deň žien

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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0903 794 548
f.masaryk@gmail.com
www.chcemklimu.sk

25 rokov

na trhu!

ŽALÚZIE
ROLETY
SIETE
OKNÁ
KLÍMA
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0944 091 085

OPRAVA
A ÚDRŽBA

ZATEKAJÚCICH
STRIECH,

VÝMENA RÍN 

PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772 01
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VYPRATÁVANIE
domov bytov

a nebezpečného
odpadu

azbest, eternit

0910 331 137

ELEKTRIKÁR
JURAJ JAMRICH
elektroinštalácie

rekonštrukcie

el. prípojky

opravy

  0949 188

VÝMENY
vypínačov

svietidiel
zásuviek

961
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Zateplenie domov,

fasády, nátery fasad, 

rekonštrukcie domov a 

bytov,

zámková dlažba,

oplotenia, strechy,

nadstavby a prístavby

izolácie.

0910 331 137

(priÊgalante)

kaÊfarmaÊtopoLnica

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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kaÊnaÊpredaj:

K o n iarek o vá  19 , O S  Trnava

0 9 10  9 58  3 52

auto um yvaren@ b tinvest.sk

BEZDOTYKOVÁ
AUTOUMYVÁRE
UMÝVANIE BEZ �MÚH A �KRABANCOV

4 SAMOOBSLU NÉ

BOXY

• samoobslu né vysáva e

• plni ka zmesi do ostrekova ov

• su�i  áut

• husti  pneumatík

0
8
-0
1
3
8

Pomôcky doru ujeme 

0903 441950Prenájom
zdravotníckych
pomôcok

do 24 hodín
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Obhliadka s cenovou 

kalkulaciou do 24 h.

Promptne bez

dlhého čakania

AUTOSERVIS
osobných a dodávkových
vozidiel všetkých značiek

AUTO J&J 033/55 32 613-615

FORD

Priemyselná 9, Trnavawww.autojj.sk

FORD
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Editka je takmer 22 mesačné dievčat-
ko, ktoré sa narodilo predčasne. Hoci 
sa na začiatku zdalo byť po zdravotnej 
stránke všetko v poriadku, doposiaľ 
sa na svoje nožičky nepostavila. Príči-
nou je zákerná choroba. Hoci jestvuje 
liek, ktorý by mohol pomôcť, rodičia 
malej bojovníčky nemajú dostatok 
prostriedkov na jeho zakúpenie. Zvá-
dzajú boj s časom.

Koncom novembra, lekári dievčat-
ku po molekulárno-genetických testoch 
diagnostikovali ochorenie - spinálnu 
muskulárnu atro昀椀u (SMA) typ 2. Ide o 
nervovosvalové ochorenie. Najčastejšie 
sú postihnuté dolné končatiny, horné 
končatiny a taktiež sa ochorenie môže 
rozšíriť na žuvacie, či dýchacie svaly. 
„Ochorenie malo u Editky veľmi rých-
ly priebeh a v súčasnosti sa už na štyri 
nepostaví a po miestnosti sa presúva už 
iba doťahovaním po rúčkach,“ popisuje 
smutne mama Monika. Po prvotných od-
beroch a vyšetreniach bola malej pacient-
ke plne odporučená liečba jednorázovou 
génovou terapiou Zolgensma, ktorá sa 
podáva intravenózne, v trvaní 1 až 1,5 
hod. „Ako jediný liek na toto ochorenie 
ho dokáže zastaviť. Ošetrujúca lekárka 
usúdila, že práve táto liečba je pre Edit-
ku najvhodnejšia, zdravotná poisťovňa 
opakovane našu žiadosť o preplatenie 
lieku zamietla. Prisľúbili nám však, že ak 
sa nám podarí na liek získať prostriedky, 
tak ho našej dcérke podajú. Sami to ale 

nezvládneme, cena lieku je 2 milióny eur 
a času máme veľmi málo, Editke je mož-
né ho podať u nás iba do dvoch rokov. Tie 
dovŕši 23.04.2023,“ dodáva zúfalá mama.

O pomoc prosia dobrých ľudí
Bezradní rodičia sa ocitli pre nich v 

priam bezvýchodiskovej situácii a pre-
to sa obracajú s prosbou o pomoc na 
dobrých ľudí. Editke môžete prispieť na 
transparentný účet IBAN: SK12 8330 
0000 0020 0240 9386.

Výzvu o pomoc zriadil pre Editku aj 
portál ludialudom.sk a záujemcovia tam 
nájdu viac informácií https://www.lu-
dialudom.sk/vyzvy/14459. 

„Veľmi pekne všetkým ďakujeme, 
Editká má šancu postaviť sa na vlastné 
nohy a viesť život takmer rovnaký ako 
zdraví ľudia, avšak jej šance výrazne 
stúpnu, ak sa o nej dozvie čo najviac ľudí, 
najlepšie celý svet. Každú pomoc si veľmi 
vážime,“ uzatvárajú rozprávanie nešťast-
ní rodičia Monika a Marek.

Statočná Editka potrebuje pomoc

» TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto rodinný archív

0905 22 55 22

www.bytybielykostol.sk

izbové byty
v bytovom dome

PARNAS, Biely Kostol
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339

Stretnutie na predajni

si dohodnite telefonicky.

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

DOPRAVA ZADARMO

32

1991-2023 ZIMNÁ AKCIA -40%
ZĽAVY PRE SENIOROV
ZĽAVY PRE SENIOROV
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Nékedy sa stane, že to sceme povedat správne a vyjde 
z teho volovyna, nykeho nescem tým urazit, len to oču-
jem a dám na papír pre vaše pobavený, aj to tak berte. 
- Platiť u doktora ja nemôžem, lebo som dôchodníčka.
- Keby neboli uzavreli most v Hlohovci, bol v takom ka-
tastrofálnom stave, že by bol spadol do Hrona.
- V roku dvetisíc sto bolo referendum neúspešné.
- Hroby na cintoríne napadli náletoviny.
- Syn sa chce učiť cvičiť na klavíry, ale ja na to nemám. 
- Po výbuchu sme pomáhali sa snažiť o záchranu obyva-
teľov bytového domu.
- Ja nerada nič nerobím.
- Pred Vianocami budú vajcia opäť rásť.
- Keď som vybrala prádlo z pračky, našla som tri ľavé 
ponožky.
- V tom roku už v Košiciach premávala električka pohá-
ňaná koňom.
- Vodič, ani obeť alkohol nenafúkali.
- Nastávajú posledné Vianočné sviatky v tomto roku.
- Ja som pochádzal z trošku chudobnejšej rodiny, takže 
naši nemali peniaze.
- Cestujúci vo vodíkovom autobuse nemajú nebezpečie. 
- Doma sme sa celý Štedrý večer postili, aby sme sa 
mohli poriadne navečerať.
- Je piatok druhého septembra, 
máme pred sebou posledný prázd-
ninový týždeň. 
- Môj otec je z ďalekého okolia.
- Je také sucho, že farmári nemajú 
čím zavlažovať úrodu.
- Určite sa to dozviete v priebehu nie-
koľko hodín, dní, alebo týždňov, prí-
padne mesiacov.

Na neskaj stačí, dám za-
seky nabudúce.  

Nazbýrala som volovyny

» bapka Blašková

Provokatér
Keď som vyšiel z Billy,

(sľubovali dobrú zľavu)
skinheadi ma zbili,
že mám holú hlavu.

Darí sa im
Otcovia veľa dokázali,

aj synom sa darí,
zakiaľ im policajti

ešte nič nedokázali.

Pochválim sa
Odtučňovanie teraz letí,

pyšná som na výsledky diéty
a do osobných údajov v pase

uvediem aj centimetre v páse.

Samé zákazy
„Nezamestnaným vstup zakázaný“,

pribúda zákazov stále viacej,
minule som jeden videl

už aj na úrade práce.

Mocná technológia
Umelá inteligencia je

pre ľudstvo dobrá vec,
pokiaľ sa jej nezmocní
hlupák, alebo zločinec.

Mir, čítaj svet
Všetci chceme mier,
Rusi v prvom rade,

len v ich prípade
záleží hlavne na preklade.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
• 24. ročník aktivít na propa-
gáciu činnosti knižníc 
•  moderuje Alena Beňová 
6. marec o 10.00 - čitáreň

OD DIVADLA KU KNIHE
• stretnutie s dramatikom, 
básnikom, prozaikom a reži-
sérom Viliamom Klimáčkom, 
moderuje Jozef Dado Nagy
6. marec o 10.15 - čitáreň

PONDELKY S VILMOU
• stretnutie s novinárkou a 
spisovateľkou Marikou Eis-
ler Studeničovou, moderuje 
Martin Jurčo
7. marec o 17.00 - čitáreň

PODVODY PÁCHANÉ 
NA SENIOROCH
• preventívny projekt Dôve-
ruj, ale preveruj
• prednášajúca: Silvia Boko-
rová z Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Trnave
• kontakt: bio@kniznicatrna-
va.sk, 033/5511782, kl.14
8. marec o 10.00 - záhradná čitáreň

ROZPRÁVANIE O ŠPÍGLSÁLE
• hostka: Simona Jurčová, 
moderuje Pavol Tomašovič, 
hudba Ľubomír Konečný
9. marec o 17.00 - čitáreň

PRE DETI a MLÁDEŽ
VEDECKÉ PREDNÁŠKY 
• témy: Vesmír a 昀礀zika - Pra-
dejiny života - Zem
• lektor: Dušan Valent 
6. marec od 8.00 – 12.00 herňa

MAMA KLUB
• klubové stretnutie s ma-
mičkami a ich deťmi
• téma: Janko Hraško - zážit-
kové čítanie
• vhodné pre deti 2+
7. marec o 10.30 - herňa 

VYROBME A PODARUJME 
SRDIEČKO
• tvorivá dielnička pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa žien
8. marec o 13.00 - pobočka Tulipán 

O NEPORIADNOM ŠMUDLOVI 
A ŠIKOVNÝCH ZVIERATKÁCH
• nielen o recyklovaní, v spo-
lupráci s Inštitútom aplikova-
nej ekológie DAPHNE
• určené pre najmenších 
9. marec o 9.00 - pobočka Tulipán

ZDRAVÁ KRAJINA
• ako uzdraviť znečistenú kra-
jinu, v spolupráci s Inštitútom 
aplikovanej ekológie DAPHNE
• určené pre 1. stupeň ZŠ 
9. marec o 10.00 - pobočka Tulipán

ZÁHADY THOMASA BREZINU
• súťaž o skvelé ceny, otázky 
na www.kniznicatrnava.sk 
alebo priamo v oddelení pre 
deti a v pobočkách Prednádra-
žie a Tulipán 

KNIŽNICA JURAJA 
FÁNDLYHO V TRNAVE
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PALIVO VÉ

D REVO
V BIG BAGU

O D  50 €
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» Prenajmem v centre PK 1 
izb. Byt,cena 410 eur vrata-
ne energii.  0949 423 600

» Garsonku kupim.0902 
570685

» KÚPIM HAKI LEŠENIE 
0908532682

» Predám válendy s úlož-
ným priestorom, tel: 
0905889821

» Predám domáce vajcia 
10ks/2,80€ 0905/851 635.

» Kupim ludove kroje 
0902708047

» Potrebujem nahrať sof-
tvér(SOFTWARE)do mobilu. 
0911543758.
» Predám dve plynové fľaše 
10kg, tel: 0905889821

» Hľadám serióznu, kulti-
vovanú, pracovitú a zodpo-
vednú ženu na upratovanie 
dvojizbového bytu v RD v 
Trnave, blízko centra, je-
denkrát do mesiaca, odme-
na 25 eur. Tel: 0911808262

» 39 r sympatak, dvover-
čivy, mily, uprimny, hlada 
dievča na važny vztah 
0907261901

Občianska
riadková
inzercia

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera TT medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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praca@gpv-group.com
Kontakt:
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POMÁHAJ S NAMI

V ULICIACH TRNAVY

Streetworkeri nadväzujú

kontakt s ľuďmi bez domova.

Prinášajú im užitočné informácie,

motivujú ich k životnej zmene.

Streetwork ponúka
dobrovoľníctvo pre ľudí od 18 rokov

prax pre vysokoškolákov
v odbore sociálna práca

výnimočné skúsenosti,príležitosť pomáhať

Buď naším
streetworkerom.

Kontaktuj nás:

patrik.bellay@charitatt.sk

0940 601 716
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY

Kontakt: 0907 171 888 / 0907 842 092

Mzda od 3,7€/hod.
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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

AKCIA NA VONKAJŠIE
ŽALÚZIE A OKNÁ

Poď s nami do ulíc. Staň sa streetworkerom
Dva až trikrát do týždňa 
prichádzajú streetworkeri do 
trnavských ulíc, v  ktorých 
vyhľadávajú ľudí bez domova. 
Trnavská arcidiecézna charita 
momentálne posilňuje tím 
dobrovoľníkov, ktorí vidia v 
takejto práci zmysel. 

Vďaka streetworku sa ľudia bez 
domova dozvedajú, kde v  Trnave 
môžu využiť sociálne služby, 
napríklad, kde sa môžu osprchovať, 
vyprať si oblečenie a  poradiť sa o 
svojej situácii so sociálnym 
pracovníkom. Väčšia ľudí bez 
domova prespáva na periférii 
mesta, v  opustených budovách či 
záhradkárskych oblastiach. 
„Najskôr sa s  nami odmietajú 
rozprávať, lebo majú obavu, po 
viacerých pokusoch o kontakt však 
pochopia, že im chceme pomôcť,“ 

hovorí Patrik Bellay, zodpovedný 
zástupca služby Streetwork. V zime 
majú so sebou streetworkeri okrem 
čaju, kávy a  potravín aj rukavice, 
čiapky a  ponožky. Aj tieto potreby 
im pomáhajú pri nadviazaní 
kontaktu. 

Pomáhaj s nami
Streetworku sa na charite venujú 
študenti sociálnej práce v  rámci 
školskej praxe, ale aj pracujúci 
ľudia, ktorí chcú vo voľnom čase 
pomáhať. Charita aj v týchto dňoch 
hľadá nových dobrovoľníkov pre 
streetwork. Záujemcovia by mali 
byť pripravení na to, s  akou 
cieľovou skupinou budú pracovať. 
Ľudí uvidia v  ťažkej životnej 
situácii. Pri týchto stretnutiach však 
získajú veľmi cenné skúsenosti a 
pomôžu ľuďom v  meste, v  ktorom 
žijú.

Staň sa súčasťou nášho tímu. 
Zavolaj na číslo 0940 601  716 a 
získaj skvelú dobrovoľnícku 
pozíciu. 

kvet, Foto: Zdenka Hamárová
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!

0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290  0949 452 747 
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Bezpečnosť pre vás, pokoj pre vašich 
blízkych. Schodiskový výťah dokáže oveľa 
viac ako len chodiť hore a dole po schodoch. 

Každý schodiskový výťah vyrábame do 
detailu s jediným cieľom: vaša spokojnosť.

0800 162 162
www.stannah.sk

Stoličkové výťahy Stannah
váš domov, váš život

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 
ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31.3.2023 a nie 
je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom SlovenskuN l S

www.mabotrade.sk
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Výroba poctivých domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet,
moravských koláčov a slaného pečiva
z kvalitných surovín,
bez margarínov a umeliny.

Zákusky od Zuzky Trnava

Maličká
cukrárska výroba
v Trnave.

Chute starých dobrých časov,
aj moderné dezerty.

Nájdete nás na facebooku:

0911 593 811
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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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TRNAVSKO
č. 9 / 3. Marec 2023 / 27. rOčNÍK

OBJEDNAJTE SI

NÁ� TAXÍK
NA VAMI

0911 03 03 03

Yellow Taxi Trnava

yellowtaxi_trnava

yellowtaxi_trnava
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Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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PREDAJ • DOVOZ
A ERPA E E
PREDAJ • DOVOZ
A ERPA E E

Základové dosky
na k

za výhodné ceny!

A O R E ERPAD OA O R E ERPAD O

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

Realizácia výko ov a betoná i
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výko ov a betoná i
Zakladanie stavieb rodinných domov
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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琀礀,

sklá, tesnenia, parape琀礀, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,

garážové brány, parke琀礀, plo琀礀, podlahy a iné.

0948 144 844
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Kamenárstvo
lampáš, váza,
50 písmen,
doprava

Pri objednaní kompletného
pomníka

www.kamenarstvomajstro.sk 0910 444 002 ZÁRUKA 15 ROKOV

ZDARMA:- Široký výber nových pomníkov, chodníkov
- Dlhoročná prax a flexibilita
- Kompletné rekonštrukcie a opravy pomníkov
- Objednávky aj bez zálohy
- Výrazné zľavy pre dôchodcov a ZŤP

servisvittek
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Oprava a výmena displejov,
batérií a poradenstvo.

www.mamix.sk

Ponúkame:

- najväčší výber poťahových látok bez príplatku
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA
- možnosť odvozu starej sedačky

Domáci trnavský predajca

-40%

0
1
-0
0
1
2

01
-0

24
4

Poradenstvo, Dokumentácia, 

Certifikácia 0917 435 026
ISO 9001 
ISO 14001
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• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce

minibagrom a mininakladačom

Zavarský

0905 580 848

dlazbazavarsky@gmail.com
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Mesto Trnava pripravuje medziná-
rodnú urbanistickú súťaž, ktorá má 
de昀椀novať ďalší vývoj rozsiahleho 
územia od zeleného pásu na sídlis-
ku Družba až po východný obchvat. 

V juhozápadnom rohu tohto územia 
v súčasnosti vzniká nová časť Prúdy a aj 
zvyšok tejto časti mesta je v územnom 
pláne už desaťročia dlhodobo de昀椀no-
vaný ako rezerva na rozširovanie. „Dá 
sa očakávať, že najbližšie roky prine-
sú rozvoj tejto lokality, ktorá zatiaľ na 
mape mesta pôsobí ako chýbajúci die-
lik skladačky,“ informovala trnavská 
radnica, pričom uviedla, že mesto chce 
podmienky budovania danej lokality 
de昀椀novať v novom územnom pláne, 
ktorý vznikne na základe víťazného ná-
vrhu v súťaži, pričom výsledkom má byť 
kvalitný priestor. 

Pravidlá určí urbanistická súťaž
„Rozhodli sme sa pripraviť komplex-

ný urbanistický návrh, aby sme mali 
stanovenú víziu a smerovanie. Spolu s 
konkrétnymi princípmi a regulatívmi 
budeme môcť vytvoriť účinnú protiváhu 
voči nežiaducim javom, akým je naprí-
klad neriadený či divoký development,“ 
vysvetľuje Ondrej Horváth, vedúci od-
boru územného rozvoja a koncepcií 
(OÚRaK) Mestského úradu v Trnave. 
Podľa mestskej architektky Márie Dida z 
OÚRaK by v praxi jednotliví investori na 
svojich plochách realizovali výstavbu 
síce v rámci platných všeobecných re-

gulatívov, no bez ohľadu na to, čo a ako 
sa stavia na susedných pozemkoch. V 
záujme kvalitného urbanistického roz-
voja mesta preto trnavská samospráva 
preberá iniciatívu. Základom budúcej 
regulácie lokality bude víťazný návrh, 
ktorý v súťaži vyberie odborná porota s 
medzinárodným zastúpením. Zároveň 
pôjde o prvú medzinárodnú urbanistic-
kú súťaž v histórii Trnavy. 

Súčasťou budú odborné diskusie
Zadanie súťaže vznikne na základe 

intenzívneho trojmesačného dialógu 
mesta s odbornou verejnosťou. Odbor-
né diskusie podľa radnice prispejú k 
tvorbe kvalitného zadania medzinárod-

nej urbanistickej súťaže. Jeho súčasťou 
budú napríklad požiadavky na typy a 
množstvo občianskeho vybavenia (škol-
ské zariadenia, športoviská, detské ih-
riská a podobne), vodné prvky, plochy 
zelene, typy komunikácií či de昀椀novanie 
vhodného počtu budúcich obyvateľov 
lokality.

„Záujemcovia z radov širokej verej-
nosti si budú môcť pozrieť videozázna-
my diskusií spolu so zápismi zo stretnu-
tí, ktoré budú v záujme maximálnej 
transparentnosti celého procesu zverej-
nené na webstránke mesta trnava.sk,“ 
uviedla radnica.

Bližšiu podobu novej mestskej štvrte 
spoznáme už koncom tohto roka.       ren

Pravidlá určí urbanistická súťaž 

Nová mestská štvrť v Trnave

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 
rozšíril služby, ktoré poskytuje vo svo-
jom zdravotníckom centre na Študent-
skej 16 v Trnave. Po všeobecnej am-
bulancii pre dospelých bola otvorená 
kardiologická ambulancia. Na vyšet-
renie v moderne vybavených priesto-
roch je možné sa objednať telefonicky.

„V uplynulom období sa župa opäť 
stala poskytovateľom zdravotnej starost-
livosti a otvorili sme moderné zdravot-
nícke centrum v Trnave. Aktuálne sme 
k ambulancii všeobecného lekára pre 
dospelých pridali aj kardiologickú am-
bulanciu. Špecialistov v tomto odbore je 
v Trnavskom kraji nedostatok, preto sme 
sa rozhodli pomôcť pacientom s kardio-
vaskulárnymi chorobami. Tí, ktorí potre-
bujú vyšetrenie, sa môžu objednať tele-
fonicky, a to počas ordinačných hodín,“ 
uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Ponuku plánujú rozširovať
Podľa informácií TTSK, plánuje župa 

rozširovať ponuku zdravotnej starostli-
vosti v dočasne nedostatkových odbor-
nostiach, ako napríklad diabetológia 
alebo neurológia. Počíta sa tiež s vy-

tvorením podobných centier v ďalších 
častiach kraja v súlade s pripravova-
nou Stratégiou rozvoja zdravotníctva 
na území Trnavského kraja s výhľadom 
do roku 2030, ktorá navrhuje optimálnu 
sieť ambulantných zdravotníckych za-
riadení.

Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny novootvorenej 

kardiologickej ambulancie sú v ponde-
lok a utorok od 15.00 do 19.00 hodiny, 
počas stredy od 8.30 do 18.30 hodiny a v 

soboty medzi 8.00 a 15.00 hodinou. Pa-
cienti sa môžu na vyšetrenie objednať 
telefonicky počas ordinačných hodín 
na telefónnom čísle +421 945 464 720. 
O lieky môžu požiadať aj elektronickou 
formou. Starostlivosť je hradená z verej-
ného zdravotného poistenia.

Prevádzkovateľom zdravotníckeho 
strediska je krajská spoločnosť Zdravá 
župa. Do všeobecnej ambulancie pre 
dospelých stále prijíma nových pacien-
tov. Viac informácií je dostupných na 
www.zdravazupa.sk.                              ren

Na vyšetrenie je možné sa objednať 

Otvorili kardiologickú ambulanciu

Riešené územie je vyznačené prerušovanou čiarou.              zdroj foto mesto trnava

Vydajte sa 
na mestskú vežu
s hodinárom
Skryté miesta trnavskej mestskej 
veže predstaví návštevníkom sám 
majster hodinár. Počas výnimoč-
nej prehliadky im ukáže, ako fun-
guje mechanický hodinový stroj z 
roku 1729, ktorý jeho rodina spra-
vuje každý deň už viac ako 130 
rokov. Počas prehliadky mestskej 
veže si budú môcť záujemcovia 
zároveň vyskúšať jeho prácu pri 
naťahovaní hodín. 

„To, že budem hodinárom, bolo jasné 
ešte pred tým, než som sa narodil, pre-
to je toto remeslo pre mňa poslaním,“ 
hovorí Karol Nemček, piaty z generácie 
Nemčekovcov, ktorá sa stará o čas v Tr-
nave od roku 1892 a dodáva: „Rád náv-
števníkom ukážem, ako funguje každé 
ozubené koliesko a prezradím ako často 
musím stroj mazať, aby dobre fungoval.“ 
Počas prehliadky s hodinárom si náv-
števníci vyskúšajú aj hodinársku prácu 
a ručne natiahnu pôvodné kamenné zá-
važie poháňajúce hodinový stroj. 

Žili tam aj prasiatka s hasičmi
Príbeh obyvateľov mestskej veže záu-

jemcom porozpráva sprievodkyňa, ktorá 
im vysvetlí aj to, prečo vo veži žili naprí-
klad prasiatka spolu s hasičmi. „Jednou 
z kuriozít tejto budovy v centre Trnavy je 
tiež baroková toaleta, ktorá bola posta-
vená práve pre potreby jej obyvateľov. 
Nachádza sa vo výške 20 metrov nad 

hlavným námestím,“ prezrádza sprie-
vodkyňa Kristína Siladyová. 

Tematické prehliadky mestskej veže 
v Trnave s hodinárom organizuje Ob-
lastná organizácia cestovného ruchu 
iba raz ročne. Tentokrát sa budú konať 
v sobotu 4. marca so vstupmi o 17.00, 
18.00 a 19.00 hod. a tiež v sobotu 1. 
apríla. „Prehliadka potrvá približne 90 
minút a je vhodná aj pre staršie deti od 
6 rokov. Počet miest v jednej skupine 
je obmedzený, preto záujemcom odpo-
rúčame rezerváciu,“ hovorí Alexander 
Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu Tr-
nava Tourism, ktorá pravidelne počas 
roka organizuje prehliadky pre verej-
nosť a v tomto roku bude pokračovať v 
sérii s názvom Nepoznané miesta, ale 
aj v bezplatných prehliadkach najzau-
jímavejších pamiatok v Trnave počas 
letnej sezóny.                                                  ren

zdroj foto Región Trnava, 
autor Alexandra Galambová

Nová kardiologická ambulancia.                                                                   zdroj foto TTSK
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REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu

odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!

0908 447 006
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB
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Ê7,99

5,99�

BonuxÊ
Ice Fresh,Magnólia
3kg/40 pracích dávok
j.c. 0,150 �/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

Ê4,19

3,69�

kg

Obrázky sú len ilustra . Za chyby vznik  v tla  . Ponuka pla  do sk a akcie, alebo do vypredania zásob. Uved  ceny sú nezáväz . Sp  CKD 

Ê7,79

6,
99
�

kg

Ê5,59

4,
89
�

kg

Ê3,19

2,69�

so syrom a bylinkami, so �penátom 
220g 
Frosta 
mrazené
j.c. 12,227 �/kg

Ê0,85

0,
69
�

oriedka, jahoda, okoláda 
330g 
Hollandia
j.c. 2,090 �/kg

Ê0,99

0,
85
�

mango ananás, espresso, malina s vanilko
230g
j.c. 3,695 �/kg

Ê1,99

0,
69
�

200g
tenké
j.c. 3,450 �/kg

Ê2,19

1,79�

250g 
Dr.Oetker 
j.c. 7,160 �/kg

Ê4,59

3,69�

dezert 
185g
j.c. 19,945 �/kg

Ê7,20

5,69�

0,5l 
R.Jelínek 
j.c. 11,380 �/l

Ê3,69

2,99�

Serena 
0,75l
j.c. 3,986 �/l

Ê0,99

0,
79
�

pomaran  grep, lesné plody, malina �ípka
jablko ríb a, citrón baza, 1,5l 
+ záloh k denej cene 
za obal 0,15�
j.c. 0,526 �/l

Ê43,90

4,
90
�

Adora, Agria, Scarlett, S nita, Viktoria
1kg

Ê2,99

1,89�

40PD 1l

Ê14,90

9,
99
�

Pro Q ant m

Ê4,99

2,89�

dezinfekcia na prádlo 1l

va  �kvrn na prádlo 
450g
j.c. 12,200 �/kg

Ê2,49

1,99�

limone, m hio bianco, talco E 
iris, FioriDi 
750ml
j.c. 2,653 �/l

Ê8,79

7,99�

kg

Ê1,15

0,
89
�

250g 
Olma 
j.c. 3,560 �/kg

Ê1,99

1,79�

mletá 
250g
j.c. 7,160 �/kg

Ê8,99

6,
99
�

Everyday brosky vrstvový 
32ks
j.c. 0,218 �/ks

Ê15,90

11,90�

16m

Ê0,69

odÊ9,90�

White globe, C pido
250g
j.c. 5,800 �/kg

St tgar, Vsetana
500g
j.c. 4,380 �/kg

Ê21,90

1,45�

Ê26,90

2,19�

VÊponukeÊ
širokýÊvýberÊ

semienÊ
naÊvýsadbu

Ê0,59

0,
39
�

svetlé f a�a 
0,5l
j.c. 0,780 �/l

M  8.3.2023

Ê6,69

4,50�

Ê7,90

5,49�

19
KD 
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Ê419,00

399,00�

Su kaÊECGÊ
ETF1270 DA++
7kg nápl
energ.trieda A++ 

Ê349,00

329,00�

Chlad kaÊGoddessÊ
RSD0124GW8F 
biela objem 176l/14L
energ. trieda F

Ê44,90

37,90�

Aromadifuz Ê vaÊ
HUM-42 
príkon 25W, ultrazvukový
objem nádr  4l

R ioÊ vaÊ
T103 
Napájanie: 230V~ 50Hz
3 V/50 mA
3 V (2 x 1,5V AA)

Ê1,59

11,90�
Ê129,00

115,00�

ReproduktorÊGoGEN
Smile BPS636 
FM, MP3, LED, USB, AUX IN
TWS, Mikrofon
výkon 40W

Pra kaÊECGÊ
EWF1472 DD 
7kg nápl /1400 ot.min.
energ.trieda D

Ê319,00

299,00�

MARKETÊ SLAVUJE ÊR V,Ê SLAVUJTEÊSÊNAMI

Ê19,90

15,90�

nÊECGÊ
VV112
príkon 2200W

Ê259,00

239,00�

S ÊMoraÊ
K140AW
STOP GAS, rúra 68l 
4 plynové horáky
energ.trieda A

Ê359,00

309,00�

Su kaÊETAÊ
3562 9000 
8kg nápl
energ.trieda B
záruka 5 rokov 
po registrácii,

loÊkalov ÊAL Ê RAI
Príkon: 450W, Max. výtlak: 6m

TraktorÊAL ÊT - 7Ê A
motor: AL-KO Pro 450, záber 93 cm
objem ko�a 220l 

BicykelÊ EMAÊLUG

Ê329,99

290,00�

Kosa kaÊel-ÊAL ÊCLASSIC E 
Príkon: 1000W, Záber: 32cm, Objem ko�a: 30

Ê19,90

17,90�

Hriankova HyundaiÊ
TO261 
príkon 700W

Ê440,00

389,00�

Chlad kaÊIndesitÊ
LI9 S1E W 
objem 372 L(261l+111l)
energ. trieda F

Ê109,00

87,90�

Ê62,90

56,90�

Ê349,00

289,00�

Pra kaÊIndesitÊ
BTW L50300 EU/N 
nápl /1000ot.min
energ.trieda D

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

E-bikeÊKELLYSÊTYG NÊR5

Ê2.999,00

2.699,00�

ÊMH ICE
Príkon: 2800W, Max. priemer konára: 4cm

Ê155,00

144,00�

KladivoÊv tacieÊMAKITAÊH B
Príkon: 780W, Sila príklepu: 2,3J

Ê184,99

129,99�

Skle kÊLanitplastÊKYKL x
Rozmery: 300x400x205cm, polykarbonát 4mmÊ139,00

548,00�

KD mark   vyhradz  právo úpravy  v záv t  od vývoja dodáva ko-odb a kých podm k.  za  a c vý ad ákov na ch part v.

skaÊuhlov ÊMAKIT R
Príkon: 720W, Priemer kot a: 125mm

BicykelÊKELLYSÊVANITY

Ê529,00

419,00�

Ê68,90

58,90�

Kosa kaÊmo ÊCLASSIC
SP-B PLUS, Motor: Briggs & Stratton 500E
Záber: 46cm, Objem ko�a: 65l

Ê399,00

348,00�

Vertikut torÊAL Ê MBIÊC E 
COMFORT, Príkon: 1300W, Záber: 38cm

Ê149,00

119,00�

KrovinorezÊmultifunk ÊBC T
Výkon: 0,75kW, krovinorez + plotostrih 
+ vyvetvovacia píla 
+ pred ovací nadstavec

Ê279,00

249,00�

Rotav torÊAL ÊMHÊ77
Motor: 4-takt 196cm3, Záber: 77cm

Rotav torÊAL ÊMH
Motor: 4-takt 212cm3, Záber: 115cm

Ê549,00

509,00�

Skrutkova akuÊMAKITA
Akumulátor: 2x18VÊ1.999,00

131,90�

Prívesný vozík

v hodnote 289�

zadarmo.

BicykelÊ EMAÊENERGYÊ

Ê499,99

429,00�

Ê529,00

2.390,00�

Ê649,00

599,00�

Aku vysáva

MAKITA DCL180 

zadarmo
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Bocán s.r.o.

doprava do 100 km, váza + lampáš antikora, 
STRIEBORNÉ PÍSMO, betónové chodníky,
zameranie, cenová ponuka

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:

w
w

w
.k

a
m

e
n
a
rs

tv
o
-b

o
c
a
n
.s

k

DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA MAREC 2023
ZĽAVA do 35%

Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certi昀椀kát

0905 323 022•0910 902 635

9
6
-0
0
2
5

PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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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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QB výroba
oprava

0904 237 414
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DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Kompletné vyšetrenie, stanovenie Vašej diagnózy, 
určenie príčiny chorôb a doporučenie liečby:
cievnych problémov, postcovidového syndrómu, chrbtice 
a kĺbov,  reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, 
pankreasu, prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej 
dysfunkcie, psychických porúch, migrény, depresie, úzkosti, 
nervového systému, alergií ...

Objednať sa môžete na tel. čísle 0903 412 343

y, 
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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
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Inzeráty

0905 943 528
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LuxWash je medzinárodná spoloč-
nosť s 15 ročnými skúsenosťami v 
oblasti projektovania, výstavby a 
prevádzkovania samoobslužných 
autoumývarní s využitím najnovších 
technologických riešení. V súčast-
nosti má LuxWash v prevádzke cez 
439 samoobslužných umývarní s viac 
ako 1725 boxami pre ručné aj plnoau-
tomatické umytie auta.

LuxWash tento rok otvorila novú 
autoumývareň aj v Trnave. V novej 
prevádzke na Bulharskej ulici si môžu 
zákazníci umyť svoje auto s využitím 
vysokotlakových pištolí a unikátnej 
chémie v samoobslužných boxoch ako 
aj v plnoautomatickom bezdotykovom 
LuxCyber boxe. Pri umývaní auta sys-
témom LuxCyber teda nedochádza k 
žiadnemu poškrabaniu, resp. ani k jem-
nému poškodeniu laku na vašom aute.

LuxCyber je systém kompletného 
automatického umytia vozidla vyba-
vený jedinečnou funkciou čistenia 
podláh a rá昀椀kov. Voda pod tlakom 

100 barov účinne odstraňuje nečisto-
ty z kolies, prahov a podvozku auta. 
Systém aplikuje čistiaci roztok na ka-
rosériu vozidla počas predumytia po-
mocou vysoko presného dávkovacieho 
systému so schopnosťou meniť pomer 
komponentov.

Vysokotlaková voda do 110 barov 
ľahko odstráni nečistoty z celého po-
vrchu vozidla. Celá 360º otočka sa vy-
koná rýchlo, len za 50 sekúnd a veľmi 
presne, lebo systém LuxCyber auto-
maticky rozpozná rozmery auta. Hustá 
aktívna pena vďaka patentovanej 
chémii LuxWash úplne pokrýva auto 
a umožňuje efektívne vyčistenie všet-
kých nečistôt z povrchu a nezaťažuje 
lak karosérie a kolesá. Nanesenie vosku 
zabraňuje prenikaniu vlhkosti, nečistôt 
a chemicky agresívnych látok do laku 
karosérie a zabraňuje tak jeho výrazné-
mu opotrebovaniu. Zároveň vozidlo pri 
umývaní rýchlejšie uschne. LuxCyber je 
vybavený štyrmi 5,5 kW motormi. Vzdu-
ch je nasávaný valcovými výstupmi, 
aby pokryl celý povrch vozidla. Tento 

spôsob sušenia áut je oveľa efektívnejší 
a rýchly.

LuxCyber je jedinečný aj možnosťou 
zvolenia si len programu sušenia auta 
po umytí v samoobslužnom boxe, ktorá 
je zaujímavá práve v chladných dňoch s 
nízkymi teplotami. Tak isto si na LuxCy-
ber môžete zvoliť prgram len na čistenie 
kolies a podvozku, aby ste odstránili 
väčšie nečistoty alebo soľ.

LuxWash ponúka svojim zákazníkom 
viacero unikátnych vychytávok, moder-
ných a rýchlych riešní ako efektívnejšie 

umývať svoje auto. LuxWash to je skrát-
ka záruka kvalitne umytého auta.

Úplne najlepšie je však vyskúšať si 
LuxCyber ako sa hovorí na vlastnej 
koži. Príďte si vyskúšať plnoautomatic-
ké umytie vášho miláčika a zatiaľ si mô-
žete vychutnať kávu v novootvorenej 
LuxCafe kaviarničke s občerstvením. 
Samozrejmosťou je prítomnosť pracov-
níka, ktorý Vám všetko vysvetlí a s umy-
tím ochotne pomôže.

Tešíme sa na vás na Bulharskej 48 
v Trnave.

Samoobslužná bezdotyková 
autoumývareň LuxWash v Trnave.
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Reklamný článok
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