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Hľadám
1-IZBOVÝ BYT

na kúpu
na Prednádraží 

v Trnave

0903 474 503

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTENIE
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BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJ�ÍCH PODMIENOK

www.autosklotrnava.sk 0907 600 895 - 033 5514 623

Priemyselná 1opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou ZDARMA

ELEKTRIKÁR
JURAJ JAMRICH
elektroinštalácie

rekonštrukcie

el. prípojky

opravy

  0949 188

VÝMENY
vypínačov

svietidiel
zásuviek

961
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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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QB výroba
oprava

0904 237 414 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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Pomôcky doru ujeme 

0903 441950Prenájom
zdravotníckych
pomôcok

do 24 hodín
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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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TRNAVSKO

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
spravodajstvo琀琀@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanov-
ce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Boro-
vá, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany, 
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná 
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, 
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Ore-
šany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany 
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, 
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slo-
venská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad 
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč, 
Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

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

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

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

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

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO 

9
6
-0
0
4
4

01
-0

24
4

Poradenstvo, Dokumentácia, 

Certifikácia 0917 435 026
ISO 9001 
ISO 14001

Kontakt: 0903 846 665 
info@renaclean.sk  wwwrenaclean.sk

a za dobrú cenu!!! 
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NÁTERY STRIECHKvalitné

Obhliadka zadarmo
a RÔZNE ZĽAVY

hlavne pre dôchodcov !
903 846 665
.sk  wwwrenaclean.sk

rú cenu!!! 
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TETT REE Y STRTT IEII CHCC

rmo
VY
dcov !

Nátery a čistenia striech
Dlhá životnosť náteru 

- Obklady a dlažby

- Pokládka

   zámkovej dlažby

- Zatepľovanie a ostatné

   stavebné práce

STAVEBNÉ
PRÁCE

0910 127 792
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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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• 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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0948Ê107Ê877

STRECHY

KROVY
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0944 091 085

OPRAVA
A ÚDRŽBA

ZATEKAJÚCICH
STRIECH,

VÝMENA RÍN 

SERVIS

0905 444 196ELDO
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Obhliadka s cenovou 

kalkulaciou do 24 h.

Promptne bez

dlhého čakania
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Pridaj sa k nám

od 1546,-Eur

Teamleader
výroby

vrátane bonusov a príplatkov

kontakt: 0904 742 860
praca@lear.com

pre svetových

výrobcov automobilov

Ubytovanie v na�ich komfortných ubytovaniach

Dopravu do práce

Príspevok do 3. piliera dôchodkového poistenia

Tvoríme tím...
Lear Corporation Seating Slovakia s.ro.

Voderady 454, 919 42 Voderady

S nami je

od 1546,-Eur

Teamleader
logistiky

vrátane bonusov a príplatkov

od 1900,-Eur

výroby

vrátane bonusov a príplatkov

od 1834,-Eur

Technik

vrátane bonusov a príplatkov
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339

Po - Pia: 10:00 - 16:00

každá párna sobota: 9:00 - 12:00

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od r. 1991

DOPRAVA ZADARMO

32

1991-2023 JARNÁ AKCIA  -40%
ZĽAVY PRE SENIOROV
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RUPTURA CORDIS 
– PUKNUTÉ SRDCE
• prezentácia novej básnickej 
zbierky spisovateľky Gabriely 
Spustovej Izakovičovej, mo-
derujú Pavol Tomašovič a 
Štefan Kuzma
22. marec o 17.00 - čitáreň

KREATIV KLUB
• tvorivá dielňa pre dospe-
lých s Dagmar Baranovits
• téma: Tkanie na drievku - 
záložka do knihy
• počet miest obmedzený
• nahlasovanie záujemcov osob-
ne, telefonicky 033/5511782 alebo 
odborne@kniznicatrnava.sk
24. marec o 16.30 - učebňa 

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

VÝSTAVA
BLAHOŽELÁME OĽGE FELDEKOVEJ
• výstava kníh autorky z fon-
du knižnice
20. marec – 7. apríl - oddele-
nie beletrie

PRE DETI A MLÁDEŽ
MAMA KLUB
• klubové stretnutie s ma-
mičkami a ich deťmi
• téma: Brlôžky - zážitkové 
čítanie
• vhodné pre deti 2+
21. marec o 10.30 - herňa 

VÁŽME SI, ŽE ICH MÁME
• stretnutie s lesným peda-
gógom Michalom Slávikom 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa lesov
21. marec o 11.00 - pobočka 
Tulipán

MESIAC KNIHY OSLAVUJÚ 
AJ NEVIDIACI
• o živote a čítaní s nevidia-
cim knihovníkom 
22. marec o 10.00 - pobočka 
Tulipán 

TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
• téma: Rozumieme dnešným 
tínedžerom? 
24. marec o 15.00 - herňa 

VÍTANIE JARI
• hudobno-slovné pásmo o 
jarných zvykoch a tradíciách 
• určené pre 1. stupeň ZŠ a 
školské kluby
• kontakt: hudobne_oddele-
nie@kniznicatrnava.sk alebo 
033/5511590
- hudobné oddelenie, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5

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

KNIŽNICA JURAJA 
FÁNDLYHO V TRNAVE ����������

��������������������

�����������
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REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu

odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!

0908 447 006
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(priÊgalante)

kaÊfarmaÊtopoLnica

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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kaÊnaÊpredaj:
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Ket bol moj syn malý, ale taký malý, že už rozu-
mel rozprávkam, telefonuval vlkovy, že prečo zežral 
Karkulku. Potom, ket néčo zlé vyvédol, zvalyl to na 
zlého, škaredého vlka. Dál to bola ježibaba, čo u nás 
robyla nezbedu a naposledy budzík ( ten je zlý do-
čúlka). Tak teda vlk, ježibaba a budzík rozbyly tanýr, 
zablacily bóty, roztrhaly galoty, alebo rozebraly au-
tíčko. Porozhadzuvaly hračky , též počarbaly knyž-
ku, alebo scenu. Mój syn vyróstol, už je ve veku kedy 
móže vyprávat vyprávky svojim dzetom, tak ja sa čúl 
pýtam: Na keho zvalýme to zlo, keré sa pácha v našej 
krajine a na temto svete? 

Za nedokonalé zákony, falešné sluby, za šelija-
ké ma昀椀jánske aféry bude zotpovedná ježibaba? Ho-
dzíme jej na krk aj krádeže, násilnosci a vraždy? Aj 
katastrofálne zdražuváný, malé výplaty a dóchotky 
obyčajných ludzí? Nevládnych opčanov a bezdo-
movcov dáme zežrat vlkovy? Sú týto rozprávkové 
bytosci, vlk, ježibaba a budzík, zotpovedné za straš-
né, krvavé vojny keré zúrá ve svete a umýrajú v nych 
neviný ludé a malé dzeci? Táto slávna trojica má 
na svedomý aj smecáma zamorenú celú zemegulu, 
alebo sú na vyne ludé, kerý sa držá 
hesla, po mne potopa? 

Do je vynuvatý za opitých 
šoférov, kerý si sadnú za volant 
a idú tým pádom vraždit?Tých 
otázek by bolo aj za dva mechy, 
tak ešče posledná. Zebudzí ten 
strašne zlý budzík ludzí, kerých sa 
to týka?

Na keho to zvalýme?

» bapka Blašková

Ženy oslavovali
víťazstvo svojho hesla,

že predĺžiť treba materskú
a skrátiť dĺžku tehotenstva.

Dobrá rada
Učiť sa treba celý život,

dobrá rada našich predkov,
len hlupák si myslí

že v štyridsiatke vie všetko.

Meteorológovia sa mýlia
S optimizmom pozerajme 

dopredu a nie spiatky,
ak im nevyšiel v zime sneh,

nevyjdú ani v lete štyridsiatky.

Píš ako počuješ
Čo sa čiarky týka,

nemá s tým problém nik,
bezchybne a rád ich píše

aj krčmár, aj čašník.
 

Podvodníci až vtedy
pochopia že je zle,

keď všade začne platiť,
že spravodlivosť 

je viacej ako peniaze.

Strany pribúdajú
Možno aj v geometrii 

pribudne nový vzorec, 
do septembra viac strán,
bude mať aj kosoštvorec.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

» ČKupim neplatné CSSR 
technické preukazy auto-
moto.0951336570
» CZ 175 STARY PIONIER 
BABETA STADION SIMSON 
KUPIM TIETO MOTORKY SOM 
ZBERATEL 0915215406
» Kupim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatim. 0949 371 361

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

» Garsonku kupim.0902 
570685
» Hladam byt/dom aj v po-
vod. stave, vyplatim v hoto-
vosti. T.c 0950380244 

» KÚPIM HAKI LEŠENIE 
0908532682
» Kúpim nefunkčné elek-
tromotory a odpad po vo-
dároch, ventily, vodovodné 
batérie. Prídem až k vám, 
zaplatím. Tel: 0944 634 153

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

» Predam jacmen psenicu 
a balikovu slamu moznost 
dovozu tel0905 322 259

» Kupim ludove kroje 
0902708047
» Predám za symbolickú 
cenu starší dámsky bicykel, 
tel: 0949862390

» Kúpim stare Českosloven-
ske hračky a vzduchovku 
0905651837
» 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 30eur. Tel: 0911808262

» 39 r sympatak, dvover-
čivy, mily, uprimny, hlada 
dievča na važny vztah 
0907261901
» 42r.muž hľadá kamarát-
ku.Aj staršiu. 0950440354
» Mladý chalan hladá 
staršieho muža silnej 
postavy na zoznamenie 
úprimneho nefajčiara dob-
rej povahy ktorý sa cíti byť 
sám ako ja 0909148105

Riadková inzercia

02 AUTO-MOTO / iné 

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    
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Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.

Viac informácií o podmienkach akcie získate v�pobo�ke 
alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet.
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Prejdite s ú�tom k nám, nastavte si inkaso
a k novému Parádnemu ú�tu môžete dosta� až 100 €.

OSLÁVTE NAŠE NARODENINY 
S�BONUSOM AŽ

100 €
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V rámci podujatia Hodina Zeme 
zmobilizuje 25. marca 2023 Sveto-
vý fond na ochranu prírody (WWF) 
ľudí na celom svete, aby “vypli” v 
prospech našej planéty.

V praxi to znamená, že sa 25. marca 
2023 na známych budovách a pamiat-
kach po celom svete na jednu hodinu v 
čase od 20.30 h miestneho času vypnú 
svetlá, a zároveň budú aj jednotlivci na 
celom svete vyzvaní, aby počas dňa 
sami „vypli“ a strávili 60 minút tým, 
že urobia niečo pozitívne pre našu 
planétu. Môže ísť pritom o akúkoľvek 
činnosť prospešnú pre našu planétu - 
vyčistenie svojho okolia, lesa, brehov 
obľúbenej rieky, jazera, výsadby stro-
mov, či skrášlenia parkov a záhrad. 
Jedna hodina sa tak premení na tisíce 
inšpiratívnych udalostí v prospech prí-
rodného prostredia našej planéty. 

WWF varuje, že nasledujúcich se-
dem rokov je rozhodujúcich pre zasta-
venie straty biodiverzity a zmierňova-
nie zmeny klímy, preto konkrétne akcie 
sú potrebnejšie než kedykoľvek pred-
tým. „Prírodu už nestačí len chrániť, 
musíme ju začať obnovovať,” hovorí 
Martina Paulíková z WWF Slovensko. 
„Musíme vyčleniť územia, kde sa môžu 
voľne pohybovať zvieratá, kde môžu 
rásť stromy... Jednoducho dať prírode 
vlastný priestor. Na druhej strane vidí-
me, že mnohé zásahy človeka do príro-

dy v minulosti vyvolali väčšie negatív-
ne dopady na životné prostredie, ale aj 
zdravie a životy obyvateľov. Tam, kde 
je to možné, je potrebné tieto negatívne 
vplyvy odstrániť a dať riekam, lesom a 
živým organizmom novú šancu na ži-
vot,” dodáva.

Hodina Zeme je najväčšou kam-
paňou WWF, do ktorej sa každoročne 
zapája viac ako miliarda ľudí z celého 
sveta. Iniciatíva vznikla v roku 2007 v 
austrálskom Sydney, kedy 2,2 milióna 
domácností zhaslo svetlá a 2 000 昀椀riem 
svoje reklamné pútače na jednu hodi-
nu, aby tak spoločne symbolicky upo-
zornili na akútnu potrebu riešiť prob-
lémy klimatickej zmeny. V súčasnosti 
Hodina Zeme okrem klimatickej zmeny 
upozorňuje aj na problém straty biodi-
verzity a ohrozenia prírodných zdrojov 
našej planéty. 

Informácie poskytol 
WWF Slovensko

Hodina Zeme

» ren
zdroj foto Seaq68 pixabay

Obezita sa žiaľ nevyhýba ani deťom. 
Rodičia však podľa odborníkov do-
kážu efektívne znižovať riziko vzni-
ku obezity tým, že v rodine vytvoria 
predpoklady pre formovanie zdravé-
ho životného štýlu. 

„Rodičia, ale aj inštitúcie, by sa mali 
sústrediť najmä na tieto oblasti živo-
tosprávy,“ uvádza Úrad verejného zdra-
votníctva SR (ÚVZ SR) na svojej Faceboo-
kovej stránke:

Výživa - „Nezdravá výživa je počas 
detstva a dospievania jedným z hlavných 
rizikových faktorov obezity. V tomto veku 
na deti pôsobí veľký vplyv marketingu 
nezdravých potravín a sladených nápo-
jov, taktiež tlak od rovesníkov a v nepo-
slednom rade aj predstavy o ideálnom 
tele. Dospievajúce deti majú mimo domu 
väčšiu slobodu vo výbere jedla a nápojov. 
Často preferujú konzumáciu jedál, ktoré 
sú chudobné na potrebné živiny, no bo-
haté na kalórie, majú vysoký obsah tukov 
a cukrov,“ píše ÚVZ SR a dodáva, že sa 
odporúča konzumovať aspoň päť porcií 
ovocia a zeleniny denne. „Konzumácia 
väčšieho množstva ovocia a zeleniny, 
zníženie tukov a pridaných cukrov v po-
travinách vedie k zníženiu rizika vzniku 
obezity. Vyhnúť sa treba kaloricky bo-
hatým a súčasne nutrične chudobným 
potravinám, vrátane sladených nápojov, 
fast foodov a podobne,“ objasňujú odbor-
níci. 

Pohyb - Odporúčaná pohybová aktivi-

ta pre deti vo veku 5 – 17 rokov je denne 
aspoň 60 minút pohybovej aktivity stred-
nej alebo silnej intenzity. 
- Nízka intenzita: bicyklovanie po rovi-
ne, jazda na kolobežke, skateboarde, pre-
sun peši do a zo školy, prechádzka.
- Stredná intenzita: bicyklovanie v pre-
menlivom teréne, korčuľovanie, rýchla 
chôdza, turistika, volejbal, joga.
- Silná intenzita: atletický beh, rýchla 
cyklistika, športové plávanie, detská na-
háňačka, basketbal, futbal, hokej, zum-
ba, rýchla chôdza do kopca.

Sledovanie televízie a čas pred ob-
razovkou (telefónu, tabletu, či iného 
zariadenia) je uznávaný rizikový faktor 
vzniku obezity. Tieto aktivity podporujú 
sedavý spôsob života. Človek zároveň 
obvykle siahne po väčšom množstve 
občerstvenia, taktiež sa obmedzuje čas, 
ktorý by sa dal využiť na rôznu pohybovú 
aktivitu. 

Zdravý spánok - Je dokázané, že exis-
tuje vyššia pravdepodobnosť zvýšeného 
BMI medzi tými, ktorí majú zlú kvalitu 
spánku - a to bez ohľadu na jeho dĺžku. 
Adolescenti by mali spať minimálne 8,5 
až 10,5 hodiny denne.

TIP: Zavedenie pravidla 3-2-1
Odborníci odporúčajú 3 hlavné jedlá 

denne, maximálne 2 hodiny voľného 
času stráveného pred obrazovkou a mi-
nimálne 1 hodinu fyzickej aktivity denne.

Zdroj informácií ÚVZ SR / Fb

Ako predchádzať detskej obezite

» ren

ROZŠIRUJEME
 VOZOVÝ PARK 

PRÍJMAME NA:
HLAVNÝ PRACOVNÝ POMER, 
BRIGÁDU, 
EXTERNE
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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
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SBSÊGUARDINGÊs.Êr.Êo.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB
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0905 66 22 29
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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

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

ká 16, Trnava

Pondelok    Zemiaková polievka s paprikou /A1/ 
20.03.          150 g  1. Bravčové karé na smotane, tarhoňa /A1,3,7/
                   150 g  2. Kurací plátok na mrkve, ryža   /A1/
           300 g  3. Cézar šalát, bagetka   /A1,7/
6€                 300 g  4. Halušky s vajcom, uhorka   /A1,3,7/ 
VIP MENU 8€ 150 g  8. Vykostené kuracie stehno gratinované slaninkou, krokety, obloha /A1/ 

20.03.2023 �26.03.2023

Utorok           Špenátová polievka s vajíčkom   /A1,3,7/ 
21.03.          150 g  1. Mletý rezeň so syrom, zemiakové pyré, uhorka  /A1,3,7/
                   150 g  2. Kurací perkelt, kolienka /A1,3,7/
           300 g  3. Šunková omeleta so syrom, uhorkový šalát   /A1,3,7/
6€                 300 g  4. Makový závin s jablkami   /A1,3,7/ 
VIP MENU 8€ 150 g  8. Hovädzie líčka, zeleninové ragú, ryža /A1/

Streda                      Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/ 
22.03.          150 g   1. Bravčové dusené karé, chrenová omáčka, knedľa   /A1,7/
                   150 g   2. Kuracie kúsky na divoko, ryža  /A1/
           300 g   3. Miešaný šalát s tuniakom, dressing, vajíčko, syr, toast  /A1,3,4,7/
6€                 300 g   4. Ryžový nákyp  /A1,3,7/ 
VIP MENU 8€ 150 g   8. Morč. medailónky s medovo-pikant omáčkou, amer. zemiaky, šalát /A1/ 

Štvrtok          Kelová polievka s údeninou  /A1/
23.03.          150 g  1. Bravčový rezeň v hráškovom cestíčku so slaninkou, zemiaky, obloha /A1,3,7/ 
                   150 g  2. Kuracie ostré kari, hrubé rezance s maslom   /A1,3,7/
           150 g  3. Pečená špekačka, zemiaky s cibuľkou, čalamáda   /A1/
6€                 300 g  4. Gnocchi s nivovou omáčkou a syrom   /A1,3,7/
VIP MENU 8€ 150 g  8. Grilovaný kurací steak, hokkaido-mrkvový krém, ryža, obloha /A1,7/ 

Piatok          Tekvicová krémová polievka    /A1,7/
24.03.          150 g  1. Kurací rezeň v corn�akes, ryža, kapustový šalát /A1,3,7/  
                   150 g  2. Kotlíkový guláš, chlieb  /A1/
           300 g  3. Miešaný šalát so šunkou a syrom, dressing, bagetka   /A1,7/
6€                 300 g  4. Vysmážaný kar�ol, zemiaky, tatarka  /A1,3,7/    
VIP MENU 8€ 150 g  8. Panenka so smotanovo-hermelínovou omáčkou, zemiaky, obloha /A1,7/ 

25.03,26.03.  
Sobota,Nedeľa Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
6€          150g 1. Vysmážaný kur./bravč. rezeň, zemiaky, šalát    

Vysvetlivky k alergénom

sú na prevádzke. Zmena

jedálneho lístku

vyhradená. Váha mäsa
je udávaná v surovom stave.

r

www r 0901 71 71 61

CENA MENU 6 Eur
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny,vzduchovky.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

do roku 1945
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info@galerica.sk www.galerica.sk0948 88 88 55 

DOPRAVA ZADARMO  VŠETKO SKLADOM

Bez budovania 
základov

��������������
snehu a vetru

5 rokov záruka na konštrukciu 
10 rokov záruka na polykarbonát

Š x V x D Cena ������������������ 2mNázov

ODOLNÉ
POLYKARBONÁTOVÉ
SKLENÍKY
�������������������������
�����������������

Galerica 
Gamma 3x4 m

BIO HNOJIVO

chrániace rastliny 
pred škodcami

4 L

������ZADARMO

GNOM 1,64 x 1,66 x 4 m 379 € cena pr����enia o 2m 100 €

GRETA 2 x 2 x 4 m 479 € cena pr����enia o 2m 160 €

GLORIA 2,58 x 2 x 4 m 579 € cena pr����enia o 2m 160 €

GENIO 3 x 2 x 4 m 479 € cena pr����enia o 2m 160 €
GALA 3 x 2 x 4 m 449 € cena pr����enia o 2m 150 €

GAMMA 3 x 2,15 x 4 m 549 € 649 € cena pr����enia o 2m 160 €
GARANT 3 x 2 x 4 m 579 € cena pr����enia o 2m 160 €

GOLEM 4 x 2,7 x 4 m 1 599 € cena pr����enia o 2m 400 €

GULLIVER 3 x 2 x 4 m 649 € cena pr����enia o 2m 200 €

GOLIÁŠ 3 x 2 x 4 m 729 € cena pr����enia o 2m 200 €

GIGANT 6 x 4 x 10 m 5 799 € cena pr����enia o 2m 750 €

�����
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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:
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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

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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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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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8
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od obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772 01
-0
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0903 794 548
f.masaryk@gmail.com
www.chcemklimu.sk

25 rokov

na trhu!

ŽALÚZIE
ROLETY
SIETE
OKNÁ
KLÍMA

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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VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

Oznam pre členov ČZ Trnava
Dozorný výbor Členskej základne Trnava pri COOP

Jednota Trnava SD, pozýva všetkých svojich členov na

ktorá sa uskutoční dňa 21. marca 2023 (utorok) o 16,00 hod.
v priestoroch jedálne spoločnosti Lefrox group s.r.o.,

Obchodný dom Jednota na 3. poschodí,
Trojičné námestie 9, Trnava, za dodržania všetkých

hygienických opatrení vzhľadom k súčasnej situácii.

Na Vašu účasť sa teší
Dozorný výbor, Členská základňa Trnava

pri COOP Jednote Trnava, SD
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NAJLACNEJ�IA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH



TTzel23-11 strana 2

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
2

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

SPOLOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
2

V Trnávke utopia 
Morenu
Na Kvetnú nedeľu 2. apríla utopia Tr-
navčania v Trnávke Morenu a následne 
na Hlavnej ulici spoločne privítajú jar.

Cesta Moreny na popravu sa začne o 
15. hodine a prebehne pod taktovkou 
Mestského kultúrneho strediska Zaži 
v Trnave. Veselý obrad lúčenia sa so 
zimou plynule prejde do vítania Leteč-
ka, ktoré hudbou, spevom a tancom 
spestria folklórne súbory Trnafčan, 
Trnavček, Drienka a Vieska.                ren 

Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli 
na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

21. 03. o 19.00 h
Ľudovít Ódor: 
Rýchlokurz geniality
Na ďalšom literárnom večeri v Malom 
Berlíne bude ekonóm a autor úspešnej 
knihy Rýchlokurz geniality, Ľudovít 
Ódor. Rýchlokurz geniality je 650-strano-
vý text, ktorý vás prevedie najdôležitejší-
mi trendmi súčasnosti aj budúcnosti. Au-
tor sa pokúša jednoducho a zrozumiteľne 
vysvetliť aj náročné témy, akými sú kvan-
tová mechanika, HDP, príjmové rozdiely, 
starnutie populácie, fungovanie počíta-
čov či nekonečno. Kniha sa teší veľkému 
úspechu a zaujme nielen študentov, ale 
všetkých, čo by sa chceli dozvedieť viac 
o svete, v ktorom každodenne fungujú.

26. 03. o 15.00 h
Workshop pre deti: 
Rozprávkový fotogram
Malý Berlín pozýva deti, aby zistili, ako 
sa robia fotogra昀椀e bez fotoaparátu. Na 
marcovej tvorivej dielni sa deti naučia 
robiť fotogram, umeleckú fototechniku, 
pri ktorej sa tvorí tieňový obraz bez foto-
aparátu osvetlením predmetu ležiaceho 
priamo na fotocitlivej vrstve. Ako bude 
workshop prebiehať? Deti si vymyslia 
vlastnú fantastickú rozprávkovú krajinu 
a vytvoria svoju vlastnú fotogra昀椀u. Kapa-
cita workshopu je obmedzená na 15 detí, 
dielňa je vhodná od veku 7 rokov. Deti je 
potrebné zaregistrovať na emailovej ad-
rese workshop@malyberlin.sk.            ren

Participatívny rozpočet pre Trnavu na-
hradil tento rok pilotný ročník partici-
patívneho procesu. Od 6. do 31. marca 
2023 môžu Trnavčania na webstránke 
planujmesto.trnava.sk hlasovať za 
projekty, ktoré by sa podľa nich mali 
zrealizovať čo najskôr.

Do hlasovania je zaradených viace-
ro nápadov. Tie vznikli tak, že radnica 
vyzvala na jeseň obyvateľov mesta, 
aby odpovedali vlastnými nápadmi na 
otázku: „Čo treba zlepšiť vo verejnom 
priestore v Trnave?“ Od 12. septembra 
do 21. novembra 2022 mali možnosť vy-
plniť dotazník v online podobe aj papie-
rovej verzii a predstaviť svoju myšlienku, 
ako pozdvihnúť verejný priestor v meste. 
Teraz sa môžu občania zúčastniť hla-
sovania a podporiť tie nápady, ktoré by 
sa podľa ich názoru mali aj zrealizovať. 
„Dostali sme 122 vyplnených dotazníkov, 
v súlade s tohtoročným zadaním sú však 
do hlasovania posunuté iba tie návrhy, 
ktoré sa týkajú verejného priestoru,” 
vysvetľuje Natália Nováková z referátu 
participácie Mestského úradu v Trnave. 
Vybrané nápady sa týkajú najmä revi-
talizácií vnútroblokov či parkov, bezba-
riérového pohybu v meste, výbehov pre 
psov či doplnenia športových prvkov a  
mobiliáru. „Ľudia sa venovali aj témam 

dopravy a údržby, objavili sa tiež nápady 
v  oblasti sociálnych vecí, sietí i  osvet-
lenia v meste. Žiaden z nich sa nestratí 
– buď ich odložíme do ďalšieho ročníka 
participácie, keď sa budú tematicky ho-
diť, alebo ich rovno posunieme prísluš-
nému odboru na vyriešenie. Pokiaľ ide 
o menšie veci, ako je napríklad údržba 
komunikácií, tie sme odovzdali prísluš-
ným oddeleniam tak, ako to robievame 
napríklad pri riešení podnetov z Odkazu 
pre starostu,” doplnila.

Občania participujú 
na rozhodnutiach mesta

„Trnavčania majú počas hlasovania 
príležitosť podporiť nielen nápady spo-
luobčanov, ale aj projekty mesta, ktoré 

už sú v prípravnej fáze. Výsledkom hla-
sovania bude sumár zámerov, ktorým 
ľudia dajú najväčšiu prioritu. Zaujíma 
nás, aký typ investícií občania upred-
nostňujú a čo je pre nich dôležité,” ho-
vorí Ivana Vidová z referátu participácie.

Hlasuje sa udelením ôsmich bo-
dov pre malé projekty (s odhadova-
nou hodnotou do 300 000 eur) a de-
siatich pre veľké (nad 300 000 eur). 
Hlas sa overuje SMS správou, ktorá 
nie je pre hlasujúceho spoplatnená. 
Konečné slovo v celom procese budú 
mať mestskí poslanci. Na rokovaní 
mestského zastupiteľstva rozhodnú o 
tom, či projekty, ktoré od verejnosti do-
stanú najviac hlasov, budú zaradené do 
rozpočtu mesta.                                         ren

Spustili pilotný ročník participatívneho procesu 

Trnavčania hlasujú za vybrané 
nápady

Trnavský samosprávny kraj otvoril do-
tačnú výzvu na podporu regionálneho 
rozvoja a turizmu na jeho území. Me-
dzi miestne akčné skupiny či občian-
ske združenia rozdelí 昀椀nancie v ob-
jeme 500-tisíc eur. Cieľom je podpora 
projektov zameraných na zvyšovanie 
atraktivity územia a na rozvoj cestov-
ného ruchu v regiónoch kraja. Žiadosti 
je možné posielať elektronicky do 24. 
marca 2023.

„Jednou z našich dlhodobých priorít 
je rozvoj cestovného ruchu, turizmu 
a zvyšovania atraktivity Trnavského 
kraja“, uviedol trnavský župan Jozef 
Viskupič. „Po skúsenostiach z minulých 
rokov som presvedčený, že podporené 
projekty majú zmysel. Zvyšujú kvalitu 
života a podporia podnikanie aj zamest-
nanosť,“ dodal župan.

Kto sú oprávnenými žiadateľmi?
Oblasti, v ktorých môžu byť projekty 

úspešné sa týkajú všeobecného rozvoja 
regiónov. Ide napríklad o zvyšovanie 

atraktivity územia rekonštrukciou ná-
rodných kultúrnych pamiatok, rozvoj a 
budovanie infraštruktúry cestovného 
ruchu, nákup zariadení a materiálu pre 
potreby budovania a rozšírenia cestov-
ného ruchu zameraného na zážitkovú 
turistiku, ale aj o vývoj a realizáciu apli-
kácií v oblasti zlepšenia kvality života 
a propagáciu regionálnych produktov. 
„Oprávnenými žiadateľmi sú miestne 
akčné skupiny, oblastné organizácie 
cestovného ruchu, rôzne občianske 
združenia, ale aj neziskové organizácie. 
V tomto prípade môžu získať dotáciu v 
minimálnej hodnote 3-tisíc eur a v ma-
ximálnej až do výšky 50-tisíc eur,“ po-
vedal vedúci Organizačného oddelenia 
Úradu TTSK Ján Raclavský. Navyše, v 
kontexte náročnej hospodárskej situá-
cie sa župa rozhodla znížiť mieru spolu-
昀椀nancovania žiadateľov. „Ide o pokles z 
10 na 5 % z celkovej výšky poskytnutej 
dotácie,“ upresnil Raclavský s tým, že 
celková alokácia je regionálne rozdele-
ná po okresoch, a to na základe počtu 
ich obyvateľov.

Záujemcovia môžu žiadosti predkla-
dať elektronicky cez formulár dostupný 
na webovej stránke župy. Jednou z po-
vinných príloh je aj potvrdenie prísluš-
ného inšpektorátu práce, nie staršie ako 
tri mesiace. Žiadatelia majú možnosť 
prihlásiť svoje projekty do 24. marca 
2023 s tým, že o pridelení dotácií bude 
krajské zastupiteľstvo rozhodovať na 
svojom májovom zasadnutí.                        ren

Župa vyčlenila na dotácie pol milióna eur 

Kraj podporí regionálny rozvoj 
a turizmus

Ilustračné foto.                                                                       zdroj foto Skitterphoto pixabay

Ilustračné foto. 
zdroj foto Yeskay1211 pixabay

zdroj foto mesto Trnava,
autor Martin Hesko
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OPERÁTOR/KA VÝROBY,
BALIACEJ LINKY

• práca na 8 hod. / 12 hod. zmeny
• mzda 1100 € bru�o (po 3 mes. navýšenie) 
• stravné lístky 5,10 € • možnosť záloh 
• DOPRAVA ZDARMA
• nástup možný ihneď

MALACKY

dinusova@prorsum.sk
0914 350 301 • www.prorsum.sk

Ponúkame voľné pracovné miesta
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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

v by
v r ce

r č

Zámková dlažba
Zavarský

v r c
3
9
-0
0
1
4

1
6
-0
0
1
7

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
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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.

Kontakt: 0907 171 888 / 0907 842 092

Mzda od 3,7€/hod.
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PRIJATEĽNÁ CENA
RÝCHLE  VYHOTOVENIE

CENOVÁ
PONUKA
ZDARMA

25. marca 708     
bol zvolený pápež Konštantín ako 88. v 
poradí

26. marca 1971 
Východný Pakistan vyhlásil nezávislosť 
od Pakistanu a začala sa vojna za nezá-
vislosť Bangladéšu 

Výročia a udalosti

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

V Trnávke utopia 
Morenu
Na Kvetnú nedeľu 2. apríla utopia Tr-
navčania v Trnávke Morenu a následne 
na Hlavnej ulici spoločne privítajú jar.

Cesta Moreny na popravu sa začne o 
15. hodine a prebehne pod taktovkou 
Mestského kultúrneho strediska Zaži 
v Trnave. Veselý obrad lúčenia sa so 
zimou plynule prejde do vítania Leteč-
ka, ktoré hudbou, spevom a tancom 
spestria folklórne súbory Trnafčan, 
Trnavček, Drienka a Vieska.                ren 

Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli 
na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

21. 03. o 19.00 h
Ľudovít Ódor: 
Rýchlokurz geniality
Na ďalšom literárnom večeri v Malom 
Berlíne bude ekonóm a autor úspešnej 
knihy Rýchlokurz geniality, Ľudovít 
Ódor. Rýchlokurz geniality je 650-strano-
vý text, ktorý vás prevedie najdôležitejší-
mi trendmi súčasnosti aj budúcnosti. Au-
tor sa pokúša jednoducho a zrozumiteľne 
vysvetliť aj náročné témy, akými sú kvan-
tová mechanika, HDP, príjmové rozdiely, 
starnutie populácie, fungovanie počíta-
čov či nekonečno. Kniha sa teší veľkému 
úspechu a zaujme nielen študentov, ale 
všetkých, čo by sa chceli dozvedieť viac 
o svete, v ktorom každodenne fungujú.

26. 03. o 15.00 h
Workshop pre deti: 
Rozprávkový fotogram
Malý Berlín pozýva deti, aby zistili, ako 
sa robia fotogra昀椀e bez fotoaparátu. Na 
marcovej tvorivej dielni sa deti naučia 
robiť fotogram, umeleckú fototechniku, 
pri ktorej sa tvorí tieňový obraz bez foto-
aparátu osvetlením predmetu ležiaceho 
priamo na fotocitlivej vrstve. Ako bude 
workshop prebiehať? Deti si vymyslia 
vlastnú fantastickú rozprávkovú krajinu 
a vytvoria svoju vlastnú fotogra昀椀u. Kapa-
cita workshopu je obmedzená na 15 detí, 
dielňa je vhodná od veku 7 rokov. Deti je 
potrebné zaregistrovať na emailovej ad-
rese workshop@malyberlin.sk.            ren

Participatívny rozpočet pre Trnavu na-
hradil tento rok pilotný ročník partici-
patívneho procesu. Od 6. do 31. marca 
2023 môžu Trnavčania na webstránke 
planujmesto.trnava.sk hlasovať za 
projekty, ktoré by sa podľa nich mali 
zrealizovať čo najskôr.

Do hlasovania je zaradených viace-
ro nápadov. Tie vznikli tak, že radnica 
vyzvala na jeseň obyvateľov mesta, 
aby odpovedali vlastnými nápadmi na 
otázku: „Čo treba zlepšiť vo verejnom 
priestore v Trnave?“ Od 12. septembra 
do 21. novembra 2022 mali možnosť vy-
plniť dotazník v online podobe aj papie-
rovej verzii a predstaviť svoju myšlienku, 
ako pozdvihnúť verejný priestor v meste. 
Teraz sa môžu občania zúčastniť hla-
sovania a podporiť tie nápady, ktoré by 
sa podľa ich názoru mali aj zrealizovať. 
„Dostali sme 122 vyplnených dotazníkov, 
v súlade s tohtoročným zadaním sú však 
do hlasovania posunuté iba tie návrhy, 
ktoré sa týkajú verejného priestoru,” 
vysvetľuje Natália Nováková z referátu 
participácie Mestského úradu v Trnave. 
Vybrané nápady sa týkajú najmä revi-
talizácií vnútroblokov či parkov, bezba-
riérového pohybu v meste, výbehov pre 
psov či doplnenia športových prvkov a  
mobiliáru. „Ľudia sa venovali aj témam 

dopravy a údržby, objavili sa tiež nápady 
v  oblasti sociálnych vecí, sietí i  osvet-
lenia v meste. Žiaden z nich sa nestratí 
– buď ich odložíme do ďalšieho ročníka 
participácie, keď sa budú tematicky ho-
diť, alebo ich rovno posunieme prísluš-
nému odboru na vyriešenie. Pokiaľ ide 
o menšie veci, ako je napríklad údržba 
komunikácií, tie sme odovzdali prísluš-
ným oddeleniam tak, ako to robievame 
napríklad pri riešení podnetov z Odkazu 
pre starostu,” doplnila.

Občania participujú 
na rozhodnutiach mesta

„Trnavčania majú počas hlasovania 
príležitosť podporiť nielen nápady spo-
luobčanov, ale aj projekty mesta, ktoré 

už sú v prípravnej fáze. Výsledkom hla-
sovania bude sumár zámerov, ktorým 
ľudia dajú najväčšiu prioritu. Zaujíma 
nás, aký typ investícií občania upred-
nostňujú a čo je pre nich dôležité,” ho-
vorí Ivana Vidová z referátu participácie.

Hlasuje sa udelením ôsmich bo-
dov pre malé projekty (s odhadova-
nou hodnotou do 300 000 eur) a de-
siatich pre veľké (nad 300 000 eur). 
Hlas sa overuje SMS správou, ktorá 
nie je pre hlasujúceho spoplatnená. 
Konečné slovo v celom procese budú 
mať mestskí poslanci. Na rokovaní 
mestského zastupiteľstva rozhodnú o 
tom, či projekty, ktoré od verejnosti do-
stanú najviac hlasov, budú zaradené do 
rozpočtu mesta.                                         ren

Spustili pilotný ročník participatívneho procesu 

Trnavčania hlasujú za vybrané 
nápady

Trnavský samosprávny kraj otvoril do-
tačnú výzvu na podporu regionálneho 
rozvoja a turizmu na jeho území. Me-
dzi miestne akčné skupiny či občian-
ske združenia rozdelí 昀椀nancie v ob-
jeme 500-tisíc eur. Cieľom je podpora 
projektov zameraných na zvyšovanie 
atraktivity územia a na rozvoj cestov-
ného ruchu v regiónoch kraja. Žiadosti 
je možné posielať elektronicky do 24. 
marca 2023.

„Jednou z našich dlhodobých priorít 
je rozvoj cestovného ruchu, turizmu 
a zvyšovania atraktivity Trnavského 
kraja“, uviedol trnavský župan Jozef 
Viskupič. „Po skúsenostiach z minulých 
rokov som presvedčený, že podporené 
projekty majú zmysel. Zvyšujú kvalitu 
života a podporia podnikanie aj zamest-
nanosť,“ dodal župan.

Kto sú oprávnenými žiadateľmi?
Oblasti, v ktorých môžu byť projekty 

úspešné sa týkajú všeobecného rozvoja 
regiónov. Ide napríklad o zvyšovanie 

atraktivity územia rekonštrukciou ná-
rodných kultúrnych pamiatok, rozvoj a 
budovanie infraštruktúry cestovného 
ruchu, nákup zariadení a materiálu pre 
potreby budovania a rozšírenia cestov-
ného ruchu zameraného na zážitkovú 
turistiku, ale aj o vývoj a realizáciu apli-
kácií v oblasti zlepšenia kvality života 
a propagáciu regionálnych produktov. 
„Oprávnenými žiadateľmi sú miestne 
akčné skupiny, oblastné organizácie 
cestovného ruchu, rôzne občianske 
združenia, ale aj neziskové organizácie. 
V tomto prípade môžu získať dotáciu v 
minimálnej hodnote 3-tisíc eur a v ma-
ximálnej až do výšky 50-tisíc eur,“ po-
vedal vedúci Organizačného oddelenia 
Úradu TTSK Ján Raclavský. Navyše, v 
kontexte náročnej hospodárskej situá-
cie sa župa rozhodla znížiť mieru spolu-
昀椀nancovania žiadateľov. „Ide o pokles z 
10 na 5 % z celkovej výšky poskytnutej 
dotácie,“ upresnil Raclavský s tým, že 
celková alokácia je regionálne rozdele-
ná po okresoch, a to na základe počtu 
ich obyvateľov.

Záujemcovia môžu žiadosti predkla-
dať elektronicky cez formulár dostupný 
na webovej stránke župy. Jednou z po-
vinných príloh je aj potvrdenie prísluš-
ného inšpektorátu práce, nie staršie ako 
tri mesiace. Žiadatelia majú možnosť 
prihlásiť svoje projekty do 24. marca 
2023 s tým, že o pridelení dotácií bude 
krajské zastupiteľstvo rozhodovať na 
svojom májovom zasadnutí.                        ren

Župa vyčlenila na dotácie pol milióna eur 

Kraj podporí regionálny rozvoj 
a turizmus

Ilustračné foto.                                                                       zdroj foto Skitterphoto pixabay

Ilustračné foto. 
zdroj foto Yeskay1211 pixabay

zdroj foto mesto Trnava,
autor Martin Hesko
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Ê3,99

3,49�

BonuxÊ
Polar ice fresh 
color rosse, color levander 
20 pracích dávok 1,1l,1,5kg
j.c. 0,175 �/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

Ê7,99

6,
99
�

kg

Ê6,79

5,39�

kg

Ê5,79

5,79�

kg

Ê3,99

3,29�

prémium 
350g 
mrazené
j.c. 9,400 �/kg

Ê0,89

0,
79
�

trvanlivé 1,5% 
1l

Ê1,09

0,
69
�

3,6%,1% 
450g 
Rajo
j.c. 1,533 �/kg

Ê1,49

1,29�

korunný kry�tál 
1kg

Ê1,99

1,55�

425g 
Hamé p.p. 230g
j.c. 6,739 �/kg

Ê0,49

0,
45
�

ovocný  
60g 
j.c. 7,500 �/kg

Ê9,99

8,69�

0,7l
j.c. 12,414 �/l

Ê1,19

0,
85
�

+ záloh k uvedenej cene 
za obal 0,15�
j.c. 1,700 �/l

Ê1,09

0,
89
�

2l  
+ záloh k uvedenej cene 
za obal 0,15�
j.c. 0,445 �/l

Ê2,29

1,89�

Frankovka, Veltlínske zelené, Muller Thurgau 
Rizling vla�ský
Cabernet sauvignon 
1l

Ê43,90

7,90�

Ranomi, Agria
5kg
j.c. 1,580 �/kg

Ê4,60

3,49�

Tiare flow, waterlily, honeysuckle
purple orchid
1,5l
j.c. 2,327 �/l

Ê9,90

8,90�

keramický 
32.5x18x10cm

Ê3,99

2,79�

uni grape, universal 
500ml
j.c. 5,580 �/l

Ê5,99

4,
59
�

pink, white 
1l

Ê9,90

7,90�

kg

Ê1,69

1,49�

210ml
j.c. 7,095 �/l

Ê1,99

1,79�

mletá classic 
250g
j.c. 7,160 �/kg

Ê2,99

1,99�

3vrst./8+2ks
j.c. 0,199 �/ks

Ê12,90

8,90�

2 poschodia 
40x28x17.8cm

Ê0,69

odÊ9,90�

White globe, Cupido, Red Baron
�alotka gol.Gourmet
250g
j.c. 5,800 �/kg

Stutgar, V�etana
500g
j.c. 4,380 �/kg

Ê21,90

1,45�

Ê26,90

2,19�

VÊponukeÊ
širokýÊvýberÊ

semienÊ
naÊvýsadbu
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Ê349,00

289,00�

BTW L50300 EU/N 

Ê359,00

309,00�

 
3562 9000 

Ê18,99

13,90�
Ê22,90

18,90�
Ê85,90

74,90�

Ê319,00

299,00�

CKDÊMARKETÊOSLAVUJEÊ30ÊROKOV,ÊOSLAVUJTEÊSÊNAMI

Ê17,90

13,90�
Ê209,90

164,99�

Ê179,00

159,00�

Ê559,00

475,00�

Ê59,99

43,90�

Ê440,00

389,00�

Ê619,99

529,00�

Ê329,00

189,00�

Ê89,00

79,90�

Ê419,00

399,00�

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

Ê159,00

139,00�

Ê43,99

39,99�

Ê1.099,00

939,00�

Ê1.149,99

1.039,00�

 

Ê579,00

2.290,00�
Ê314,90

69,00�

3

Ê579,00

549,00�

3

Ê529,00

499,00�

Ê2.089,99

1.879,00�

�

Ê529,00

429,00�

Ê139,00

119,00�

Ê529,00

548,00�



TTzel23-11 strana 6

ZDRAVIE / SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
6

ZDRAVIE, ZAMESTNANIE, NEHNuTEĽNOSTI Najčítanejšie regionálne noviny
6

6
3
--
0
0
2
5

0905 22 55 22

izbové byty
v bytovom dome

PARNAS, Biely Kostol

www.bytybielykostol.sk

vo výstavbe
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praca@gpv-group.com
Kontakt:
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