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mikiny, tepláky, flanelové košele, tričká, pulóvre, detský textil,
bundy, ponožky, uteráky, postelná bielizeň, obuv, kabelky...

Otvorené: Pon, Uto, Str, Pia: 8.00 - 16.00, Štv: 10.00 - 17.30 hod.

08
-0

 T
T4

1

NOVOOTVORENÝ SECOND HAND TEXTIL
na Starohájskej ul. 1 (na lávke vedľa pošty)
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849

ČISTIAREŇ
PERIA

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

na počkanie.

0902 848 368

Pri zimnom štadióne
v Trnave od 21. 8. 2019

do konca novembra
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PEČIEM DOMÁCI
BEZLEPKOVÝ
KVÁSKOVÝ CHLIEB 0944 291 696

zo 100%
bezlepkových

surovín.
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TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832
Eva Hypíková   0905 751 295

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Študentská 2
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
  firmy JANSEN 
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
   zábradlia
•výroba oceľových 
  okien a dverí 
•protipožiarne
  uzávery
•zimné záhrady

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048

www.oknapolakovic.sk
oknapolakovic@zoznam.sk

0949 300 518
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PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ
OKNÁ DVERE

STREŠNÉ
OKNÁ

LETNÉ

ZĽAVY!LETNÉ

ZĽAVY!

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55

Predám lúpané
ORECHY 8,40/kg

0915 950 055
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Pohotovostné služby 
lekární od 4.11.2019 

do 10.11.2019
4.11. 
pondelok
5.11. 
utorok    
6.11.
streda
7.11. 
štvrtok
8.11. 
piatok
9.11. 
sobota
10.11. 
nedeľa

Lekáreň Dr. Max, 
Zelenečská ulica 4

Lekáreň CYPRIÁN, 
Študentská 8

Lekáreň FARMÁCIA, 
Zelený kríčok 1D

Lekáreň BENU, City Aréna, 
Kollárova 8834/20

Lekáreň MEDIKAMENT, 
Starohájska 2

Lekáreň Dr. Max, OC Max, 
Ulica Ferka Urbánka 11
Lekáreň APOTHEKE, 

Shopping Park ARKADIA, Veterná 40

Otvorené 
sú celý 

týždeň od 7.00 
do 22:30 hodiny.
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STROJNÍČKA
BALIACICH ZARIADENÍ

Prednosť majú záujemci so skúsenosťami a zručnosťami pri balení potravín. 
Od uchádzačov požadujeme zodpovednosť, zručnosť, dobrú pracovnú 
morálku, dodržiavanie hygienických predpisov.
Práca je v 2-zmennej prevádzke. Vybraných uchádzačov prijmeme na dobu 
určitú, po osvedčení sa zmení na dobu neurčitú.
Cieľový plat pozície strojníčka je 5,50 €/hod brutto. Nástupný plat                         
je 4,77  €/hod brutto, nástupná pozícia - balička. Postup na cieľovú pozíciu         
je možný po úspešnom zaučení. 
Ďaľšie ponúkané benefity: stravné lístky, dochádzkový bonus, nápoje                
na pracovisku zadarmo, práca v príjemnej atmosfére.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so stručným životopisom zasielajte              
na adresu: jobs@oetker.sk

Spoločnosť Dr.Oetker, s.r.o.,
hľadá do svojho tímu vo výrobnom závode Boleráz

nové kolegyne na pozíciu
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QUARTZOVÉ KÚRENIE

uzavretie TERASY jedineèným ZIP SYSTÉMOM
Predåžte si sezónu v Altánku alebo 
na Terase hermeticky uzavretým 
ZIP SYSTÉMOM a Spríjemnite si 
pohodlie Quartzovými 

, ktoré nezohrievajú 
vzduch ale objekty
OHRIEVAÈMI

genda@s-car.sk

www.s-car.sk

Mobil:+421/905 454 434

PLACHTY
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na rok 2020

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

0910 902 635•0905 323 022RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
ka
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en
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
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 0902 047 516

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
UNC 060 - kladivo, miešač betónu
 - podkop 30, 40, 60 cm

 - vrták priemer 20, 30, 40, vidly
JCB 3CX - lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
JCB 3CX - kladivo, svahovka, vidly
MINIBAGER - lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
SKLÁPAČ - 11m3, 14,5t
VALNÍK - na prevoz strojov do 3,3t
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PALIVOVÉ DREVO

SALÓN MADERO
MADEROTERAPIA

  
   

  
  
   

Štefánikova 16, Trnava
0949 416 469
Štefánikova 16, Trnava
0949 416 469

Otvárame 1.10.2019

už aj v Trnave!
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

 
 
  
 



TT19-44-strana 4

spOlOčnOsť / sTavba, služby Najčítanejšie regionálne noviny
4

PR
ED

AJ MONTÁŽ

D
OP

RAVA

PR
ED

AJ MONTÁŽ

D
OP

RAVA

Mikovíniho 10, Trnava, 0905 263 196, 033/5511 585

Strešné centrum TERRAN

NAJNIŽŠIE

CENY!
NAJNIŽŠIE

CENY!
Ponúkame:

• strešné systémy
• odkvapové systémy
• strešné okná  
• stavebné rezivo
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RAINBOW

Vysávač pre ALERGIKOV

Marek Kollár
od roku 1992
0905 497 898

www.rainbow.sk

BEZPLATNÁ
SERVISNÁ

PREHLIADKA
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PREDAJSERVIS

ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE
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Nitrianska 18, Trnava (smer od R1) | bresttrade@bresttrade.sk | 0905 729 777

PRENÁJOM FASÁDNEHO LEŠENIA

www.bresttrade.sk

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 01
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 • Trnava

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 11-22, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

Jako to vlasne je, je tá prevecija lacnejšá? Je 
lacnejšá jako léčba? Asi to tak bude, šak to šeci 
vyhlasujú, len sa teho nygdo nedrží. Scela som sa 
dat zaščepit proci chrípke, šak to robím každý rok 
na jasen. Ale len scela! Do mi v tem zabrányl? No 
páchatela celkom nepoznám, asi ich bude aj vác, 
ale tých nech vypátra minysterka. 

Já len vím, že aj ket som prepochoduvala de-
sat lékárný ( vTrnave ich je okolo tricat), nigdze 
očkovacú látku nemaly. V nékerej sa mi aj vysmá-
ly, že šak ste neská už sto padesátá, čo hu hledá. 
Je vedecky dokázané, že najlepší je túto onekciju 
pichnút človeku čúl, v októbry. Ale tento mesác 
je už na konci, už sa to nescihne a nové vakcíny 
prídu možná v novembry, ale len možná. No pek-
ne, dochtory darmo plačú, že len štyry percentá 
Slovákov sa dá zaščepit. A potom vypukne epidé-
mija, potom sú plné čekárne maródov a chrípka 
sa šíry dálej. 

Potom sa zavýrajú školy, úrady a do špitála 
zakážu náščevy, keré by mohly pacijentom doné-
st nejaké vitamíny na prilepšený bídnej stravy. A 
ket temu sce opčan zabrányt a sce sa dat zaočku-
vat, neny s čím. Čo im padla jasen 
z neba, ket ich tak prekvapila, 
že neboly na nu prichystaný? 
Dokál ešče budeme o tem vy-
právat a písat, že prevencija je 
lacnejšá a „skutek utek“? 

A dokál ešče budeme po-
choduvat od lekárne k lekárne né 
len za vakcínu, ale aj za druhýma 
lékma. Nám stačá dve-tri, 
ale porádne, keré nás ne-
odbyjú, že nemáme.

Je prevencija lacnejšá?

» bapka Blašková

Musí si to zistiť
Simulant je tej mienky,
že najskôr treba zistiť,

ktorý lekár posiela
sudcov na péenky.

Nekonečné odvolávanie
Už to tak vyzerá,

že parlament dokáže
jednohlasne odvolať
iba z basy Kočnera.

Stres nás ničí
Väčšina Slovákov

žije v strese,
zvyšok v zahraničí.

Zbytočnosti
Načo voliť parlament,

senát, prezidenta,
na Slovensku aj tak
všetko riadi Penta.

 
Za právo a spravodlivosť
Radového občana zlostí,
že právo a spravodlivosť

obhajujú politické figúrky
miesto osobností.

Pozor na lienky z Ázie
Všetko živé je tej mienky,
že v Európe sa dobre žije,
prišli na to už aj lienky,

emigrovali k nám z Ázie.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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NAJNIŽŠIE

CENY!
NAJNIŽŠIE

CENY!

• strešné systémy
• odkvapové systémy
• strešné okná  
• stavebné rezivo
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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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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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ponúka:
Hydinárska Farma TopoLnica  
(pri Galante)

   

      

pHydini án rsr ks a Fk aF rmr am TopoLnin cac

www.hydinarskafarma.sk

  
 

  

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby

• brojlerové kačice na výkrm

• mulard kačice na výkrm

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Rozvoz ZADARMO!

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

OBEC RUŽINDOL

vyhlasuje voľbu hlavného
kontrolóra obce Ružindol

Obecné zastupiteľstvo obce Ružindol Uzn. č. 81/2019 na základe ustanovenia § 18a 
ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

ktorá sa uskutoční dňa 13. decembra 2019

na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ružindol o 18:00 hod. 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu                                    
s požadovanými dokladmi najneskôr do 29. novembra 2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke      
na adresu: 
 Obec Ružindol
 Obecný úrad Ružindol
 Ružindol 130 
 919 61  Ružindol
 Zn.: „Voľby hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené 

minimálne úplné stredné vzdelanie. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov. Deň nástupu do zamestnania je 1. január 2020. 
Rozsah pracovného času je stanovený na 0,2 ustanoveného týždenného pracovného času. 

Náležitosti písomnej prihlášky: 

 - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, telefón); 
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; 
- uvedenie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa  § 10 ods. 4 písm. 
  a) zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
  neskorších predpisov v  rozsahu: meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 
  priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa 
  žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u 
  osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné 
  priezvisko rodičov,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra v  obecnom 
  zastupiteľstve.
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Pranie a mangľovanie 
hotelového

a reštauračného prádla 
Pranie pracovných odevov 

PRÁČOVŇA

biely kostol, atletická 13
0905 662 923

www.pracovnarybka.sk

39
-0

 T
T4

3

pravá koža
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Pešia zóna Hlavná 15

0903 257 443
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PREZUTIE PNEUMATÍK

uskladnenie iba 1 Euro

PREDAJ PNEU

Pneuservis VOLEK

InZerCIA
0905 534 595
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REZANIE
BETÓNU

0908 447 006

AKCIOVÉ
CENY!

otvorov do panelu
jadrové vŕtanie otvorov

statické posudky

odvoz odpadu
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1 Auto-moto/predaj

» Predám za symbolickú cenu 
z Citroena ax zimné pneu. na 
diskoch 3 dier a iné nahr. diely 
t 0944367347
» 2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-DOHODA ISTÁ 
0908205521
» Kúpim staré mopedy, pionier, 
babeta, stadion aj diely. tel. 
0949154017
» Kúpim starý TRAKTOR - Zetor 
15 - Zetor 25 - Super 50 - Skoda 
30 - 3011 - aj iný - Pasak, 
Bolgar - staré auto veterán 
0908146946
» 3 Byty/predaj

» Hľadám byt v Trnave. Lokali-
ta a stav nerozhoduje. Platba 
v hotovosti. 0944068093
» 4 Byty/prenájom

» Prenájom veľký 1izb. byt 
Družba, 430e, 0910685246

» 5 DOMY/predaj 

» 6 POZEMKY/predaj

» Zháňam pozemok v Trnave a 
okolí, platba možná v hotovos-
ti. Tel.0915505359 Ďakujem
» 7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim 
0902570685
» Predám priestor na 
podnikanie alebo sklad v 
Trnave, 150m2 zastavaná plo-
cha,164m2 dvor. 0903426156.
» 2izb. byt kúpim 0907343441
» Predám garáž v Trnave s 
pozemkom. 0905394171 
» 8 STAVBA

» 9 DOMÁCNOSŤ

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám kukuricu. 
0904506481
» 11 HOBBY a ŠPORT

» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» Predám cirkulár, 
0949514606 BJ
» 14 RÔZNE/iné

» Kupim hodinky Schaffhau-
sen. tel. 0944137683
» Kúpim zváračku ks-250 a 
konský pluh. 0944634153
» Kúpim hodinky Heuer. Tel. 
0944137683
» 15 HĽADÁM PRÁCU

» Inv. dôchodkyňa hľadá 
prácu v obchode na 4-5 hodín 
denne, tel.: 0905 673 899.
» ZOZNAMKA

» 36 ročný hľadá dievča 
na vážny vzťah do 36 r 
0949449436

zamesTnanie Najčítanejšie regionálne noviny
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02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        
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Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
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Spoločnosť prijme na HPP

Svoje žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na mail:
sekretariat@t-press.sk.

SAMOSTNATNÉHO EKONÓMA - ÚČTOVNÍKA
Minimálna prax v účtovníctve 5 rokov. Minimálna mzda 990 Eur / brutto.

POMOCNÉHO ÚČTOVNÍKA
Minimálna prax v účtovníctve 5 rokov. Minimálna mzda 800 Eur / brutto.
Požiadavky: maturita, samostatnosť, flexibilnosť, schopnosť vzdelávať sa.

Výhoda: znalosť programu SPIN 2.
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HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
Čistiace, upratovacie a servisné práce

(vhodné aj pre študentov)

3€/hod. netto + príplatky + bonus
TRNAVA a okolie

0917 920 781 -- 0907 842 092
praca@traust.sk -- www.traust.sk

Prijmeme:

Ďalšie informácie na tel. č.: 0903 446 021

STSZ a.s.
Ružindolská 19

917 01 Trnava

Práca v jednozmennej prevádzke. 
Mzda 5,00 - 6,00 Eur/hod podľa kvalifikácie + prémie

kov t kov
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zvár čo t

Práca v jednozmennej prevádzke. 
Mzda 6,00 Eur /hod.+prémie a príplatky
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Dokázali sme, že vieme spájať - minulý týždeň 
v Liberálnom dome prvýkrát, a nie naposledy, 
rokovali na moje pozvanie zástupcovia všetkých 
demokratických opozičných strán. Čo potrebuje-
me ďalej, je čisté fi nancovanie (u nás samozrej-
mosť), pokryté regióny (áno, aj vo vašom okres-
nom meste máme zástupcu), ľudia (pribúda 
stále viac a stále kvalitnejší) a odborný program.       
Ten je našou najväčšou devízou, lebo za 10 ro-
kov existencie SaS sme nelenili. Preskúmali sme 
všetky oblasti každodenného života Slovákov      
a nielenže presne vieme, kde ich tlačí topánka, 
ale vieme aj, čo s tým robiť. Až keď pochopíte celý 
rozsah biedy slovenského zdravotníctva, škol-
stva či podnikateľského prostredia, až keď zistí-
te, prečo justícia vyzerá tak, ako vyzerá, viete dať 
hlavy dokopy s odborníkmi a vymyslieť reformy. 
Tie naše sú už v parlamente známe – sú napísa-
né vo forme zákonov a na každej schôdzi sa ich 
snažíme predložiť. Samozrejme, cez vládny valec 
Smer-SNS-Most, a najnovšie aj Kotlebova strana, 
nemajú šancu prejsť, veď načo by Slovensku bolo 
čosi konštruktívne.

My však vieme, že náš čas prí-
de. Nádej je doslova za rohom,            
volá sa voľby 2020 a my sa                           
v nich budeme uchádzať o vašu 
dôveru s účinnými riešeniami                       
a zdravým rozumom. 

Nádej je za rohom

Richard Sulík
predseda SaS

Pripravení prevziať 
zodpovednosť

Volám sa Daniel Kravec, mám 28 rokov a v 
nastávajúcich voľbách do NR SR kandidujem 
pod číslom 66. na kandidátke strany Sloboda a 
Solidarita. V posledných mesiacoch vyplávali na 
svetlo sveta správy, ktoré naplnili naše najhoršie 
očakávania. Skorumpovaní prokurátori a sudco-
via, no hlavne „spravodlivosť“, ktorú si môžete 
kúpiť za pár darčekových košov, pokiaľ ste „náš 
človek“. Prirodzenou reakciou každého viac či 
menej empatického človeka je rezignácia, zne-
chutenie a prakticky žiadna dôvera v spravod-
livosť. Nezúfajme a neplačme. Ak 29. februára 
2020 vydáme jasný signál súčasnej vláde a odká-
žeme sluhom oligarchov, že ich zlaté časy skon-
čili, môžeme byť svedkami zázrakov. Zázrakov 
v podobe fungujúcich súdov, obnovenia moci 
zákonov a Ústavy Slovenskej republiky a samo-
zrejme spravodlivosti, ktorá sa bude uplatňovať 
pre každého rovnako. Chceme konečne štíhly 
štát, ktorý svojich občanov podrží vtedy, keď to 
najviac potrebujú. Prosím, nevoľme „sľubotech-
ny“, ale voľme reálne riešenia pre nás, bežných 
občanov. Nevoľme tých, ktorí 
sa boja zmien a reforiem, ale 
tých, ktorí skutočne zabezpe-
čia pre nás a naše deti fungu-
júce školstvo, zdravotníctvo 
a spravodlivé súdnictvo. Sme 
pripravení na zmenu.

Sme pripravení na zmenu

Zdravý rozum je 
najlepší recept

Daniel Kravec
Okresný predseda SaS v TT
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J. Bottu 29/A, Trnava, Erika ModrovskáStrihám

aj detičky!
Strihám

aj detičky! 0907 43 66 55
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NON - STOP 0905 351 406

čistenie domovej a priemyselnej
kanalizácie tlakovým a strunovým strojom
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8
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od obalových materiálov a papiera

fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697
Chtelnica - Tehliarska

PNEUSERVIS U PÚDELUPNEUSERVIS U PÚDELU

Výrazné zľavyVýrazné zľavy
na zimné pneumatiky a diskyna zimné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynomPlnenie pneumatík plynom

30-1630 30-120030-1630 30-1200
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KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU

0917 102 255

záhradný, stavebný, komunálny-veľkokapacitnými kontajnermi 5m3 a 7m3

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,
ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU

BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

www.ovtrade.sk, ovtrade.kont@gmail.com

STAVEBNÉ POVOLENIA

INŽINIERSKA ÈINNOSŤ
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60905 20 70 59   

www.plechovegarazesk.sk

PLECHOVÉ GARÁŽE
PLECHY, voliery pre psov
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v ponuke aj kožené značkové bundy

pravá koža

Pešia zóna Hlavná 15

ZIMNÉ BUNDY
pre všetky vekové kategórie
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Desať tímov odborníkov z rôznych 
oblastí sa zišlo uplynulý víkend 
v rámci prvého trnavského hac-
kathonu v Malom Berlíne, aby na-
šli čo najlepšie riešenia pre trnav-
skú mestskú polikliniku. Víťazný 
tím si odniesol finančnú odmenu 
vo výške 2 500 eur.

Už v piatok podvečer začali tímy od-
borníkov z celého Slovenska zložené z 
expertov na architektúru, produktový, 
grafický alebo UX design, IT odborní-
kov i študentov riešiť výzvy z piatich ob-
lastí. „Išlo o efektívny príchod a odchod 
klientov, vylepšenie čakární, návrh na-
vigačného systému, komunikačný kon-
cept a efektívnejšie využitie priestorov, 
pričom každý z tímov sa zameral na jed-
nu z týchto tém,“ upresnil Slavo Tuleja z 
Občianskeho združenia Trnavský cech. 
Objasnil tiež, že podkladom pre súťa-
žiacich na tvorbu zadaní bola spätná 
väzba od občanov. „Ľudia mali možnosť 
vyjadriť svoje názory, pripomienky a 
skúsenosti prostredníctvom dotazníka, 
ktorý bol počas leta k dispozícii online 
i každú stredu prostredníctvom anketá-
rov, ktorí sa s občanmi rozprávali pria-
mo v budove polikliniky na Staroháj-
skej ulici,“ dodal S. Tuleja.

Po 24 hodinách predstavili 
výsledné odporúčania

Desať tímov tak malo 24 hodín na 
prípravu čo najkomplexnejšieho rieše-
nia na zlepšenie mestskej polikliniky. 

Pomohli im pritom podklady, ktoré 
priniesol prieskum, ale i možnosť zájsť 
si počas podujatia do budovy mestskej 
polikliniky a oboznámiť sa tak priamo s 
priestormi, ktoré mali za úlohu vylepšiť. 
Rovnako boli súťažiacim počas podu-
jatia k dispozícii odborní poradcovia, s 
ktorými mohli svoje návrhy priebežne 
konzultovať. Výsledné riešenia predsta-
vili tímy v sobotu večer pred porotou i 
verejnosťou. „Dôležitým kritériom pri 
posudzovaní bol nielen samotný ná-
pad, ale aj odporúčaný rozpočet siaha-
júci maximálne do výšky 250 tisíc eur 
či uskutočniteľnosť nápadu v časovom 
rozmedzí do deväť mesiacov,“ povedal 
S. Tuleja. Víťazný tím LB*,WHAT?! zlo-
žený zo zástupcov slovenského UX štú-
dia Lighting Beetle a architektov z ate-

liéru What architects prišiel s návrhom 
efektívnejšieho využitia priestorov. Ich 
riešenie spočíva vo vytvorení námestí 
či oddychových zón, ktoré by klientom 
polikliniky spríjemnili jej návštevu. Sú-
časťou návrhu je koncept novej recepcie 
pre informátora, otvorený priestor na 
čakanie pre návštevníkov, ktorí prídu 
skoro ráno, presvetlenie čakární a vy-
tvorenie zóny na nové prevádzky s ob-
čerstvením. Za návrh nového navigač-
ného systému si špeciálnu cenu poroty 
odniesli grafickí dizajnéri z trnavského 
Studio Mendelssohn.

Podujatie zorganizovalo občianske 
združenie Trnavský cech s generálnou 
podporou Mesta Trnava.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zaujali námestia oddychových zón i navigačný systém

Prvý hackathon pozná víťazov

Desať tímov malo 24 hodín na prípravu riešenia na zlepšenie mestskej polikliniky.

Trnavčania sa 
môžu vyjadriť 
k obnove dvorov
Trnavská mestská samospráva 
chce revitalizovať priestor medzi 
obytnými domami Na hlinách 42 
až 64 a tiež plánuje obnovu dvo-
rov na Hospodárskej.

Na verejných stretnutiach, ktoré na 
Trnavčanov čakajú už v najbližších 
dňoch sa môžu občania o týchto záme-
roch mesta dozvedieť viac a tiež podať 
prípadné návrhy či pripomienky.

Revitalizácia Na hlinách
Obyvatelia lokality Na hlinách 42 

až 64 sa môžu zoznámiť s rozpracova-
ným návrhom vo štvrtok 7. novembra 
o 17.00 h v priestoroch Základnej ško-
ly na Námestí Slovenského učeného 
tovarišstva. Na vizualizáciách mesto 
navrhuje oddychové plochy uprostred 
zelene, fitnes prvky pre dospelých, ih-
riská pre malé aj väčšie deti, kvitnúce 
kríky a trvalkové záhony. „Na prezen-
tácii budú môcť občania vyjadriť aj 
svoje návrhy, požiadavky a predstavy 
o tom, ako by mal tento priestor vyze-
rať. Ich podnety budú zapracované do 
zadania pre spracovateľa projektu,“ 
informovala hovorkyňa Mesta Trnava 
Veronika Majtánová.

Obnova dvorov na Hospodárskej
Cieľom mesta je postupne revitalizo-

vať aj štyri dvory na Hospodárskej ulici 
medzi Sládkovičovou a Študentskou 
ulicou. Projektantka predstaví rozpra-
covaný návrh na verejnom stretnutí v 
utorok 5. novembra o 17.00 h na rad-
nici, kde budú môcť obyvatelia tejto 
lokality vyjadriť svoje podnety a pripo-
mienky. „Návrh má vytvoriť podmien-
ky na oddychovo-spoločenské aktivity 
pre všetky vekové kategórie ľudí s rôz-
nymi záujmami a potrebami. Priestor 
by mal reflektovať súčasné požiadav-
ky adaptácie mesta na zmeny klímy, 
manažment dažďovej vody a prírode 
blízke riešenia aj starostlivosť o vege-
táciu,“ priblížila zámer V. Majtánová. 
Počíta sa s obnovou dvoch detských 
ihrísk s interaktívnymi hracími prvka-
mi aj pre deti s telesným postihnutím 
či fitnes prvkami, lavičkami aj pikniko-
vými setmi pre dospelých.

Mesto pripravuje už aj obnovu pr-
vých štyroch dvorov na Hospodárskej 
od železničnej stanice po Sládkovičo-
vu.                                                                   ren

Takto by mohol vyzerať priestor me-
dzi obytnými domami Na hlinách. 

foto zdroj Mesto Trnava
Mesto Trnava a kancelária Zdravé 
mesto Trnava chystajú Seniorskú 
obálku. Projekt je určený predo-
všetkým seniorom a taktiež zdra-
votne znevýhodneným osobám 
žijúcim v domácom prostredí či v 
zariadeniach sociálnych služieb.

Finálnu podobu seniorskej obálky 
predstaví mesto verejnosti začiatkom 
budúceho roka. Malo by ísť o tlačivo 
nesúce informácie o zdravotnom stave 
seniorov. „Trnava je prvým mestom na 
Slovensku, ktoré toto tlačivo občanom 
ponúka. Veríme, že si tento projekt 
nájde cestu aj do ostatných miest a kra-
jov,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva 
Nemčovská.

Pomocník v krízových situáciách
Seniorská obálka by sa mala stať 

pomocníkom v krízových situáciách a 
môže uľahčiť záchranu ľudského života. 
„Jej majiteľ v nej vyplní údaje týkajúce 
sa jeho zdravotného stavu, napríklad 
aké lieky užíva, na aké choroby sa lieči, 
aké ma alergie, kedy a kde bol hospita-
lizovaný a podobne,“ informuje Veroni-
ka Majtánová, hovorkyňa Mesta Trnava. 
Súčasťou formulára budú aj kontakty 

na blízke osoby a na obvodného lekára. 
„V situáciách, keď potrebujeme rýchlu 
pomoc zdravotníkov či pri zásahu ha-
sičov alebo policajtov môžeme byť roz-
rušení, nesústredení a môže byť pre nás 
náročné reagovať na ich otázky. Údaje 
v tomto tlačive záchranným zložkám 
uľahčia a urýchlia komunikáciu a záro-
veň poskytnú potrebné informácie na 
adekvátnu pomoc,“ dodáva hovorkyňa. 
Seniorskú obálku s vyplnenými údajmi 
je podľa Majtánovej potrebné umiestniť 

na jedno z dvoch určených miest – buď 
na chladničku alebo zvnútra na vstup-
né dvere. Na týchto dvoch miestach 
budú privolané záchranné zložky v prí-
pade núdze obálku hľadať.

Idea formuláru nesúceho informácie 
o zdravotnom stave seniorov je inšpiro-
vaná úspešným projektom z Českej re-
publiky, ktorý funguje na princípe I. C. 
E. čiže „v prípade núdze“ či „pre prípad 
naliehavej pomoci“.                                  ren

Projekt môže pomôcť pri záchrane života 
Trnava chystá Seniorskú obálku

spraVoDaJstVo Najčítanejšie regionálne noviny
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ilustračné foto                                                                                            zdroj geralt pixabay
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Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0903 747 015
0902 904 711www.rekomplett.sk

0915 251 869
info@rekomplett.sk

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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» interiér aj exteriér
» striekanie, natieranie
» valcovanie

www.strombau.sk
0944 274 430

PONÚK AME
profesionálne

MALIARSKE PRÁCE
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KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bratislavská cesta 45

oproti Drevoma, Mikona

Bíňovce

0905 333 339

Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

Po-Pia 10:00 - 17:00
Sobota   9:00 - 13:00

Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi
za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.

JESENNÁ AKCIA AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV
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0948 107 877
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Milovníci cyklocestovania sa môžu 
tešiť na jedinečný medzinárod-
ný festival Cyklocestovanie 2019. 
Jeho už šiesty ročník sa uskutoč-
ní v priestoroch trnavského kina 
Hviezda v sobotu 9. novembra. Ve-
novaný je cestovaniu na bicykli so 
všetkými jeho krásami.

Organizátori aj tentokrát sľubujú za-
ujímavý a pestrý celodenný program 
doplnený rôznymi sprievodnými aktivi-
tami. Tvoriť ho budú tri hlavné sekcie: 
Cestovanie s rodinou a single, Európa a 
Eurovelo a sekcia Svet, v rámci ktorých 
čaká na záujemcov šesť vzrušujúcich 
dobrodružných prednášok so zábermi 
najkrajších zákutí z celého sveta. „Tešiť 
sa návštevníci môžu aj na nový work-
shop, tradičné vyhodnotenie fotogra-
fickej súťaže, tombolu a novinkou bude 
možnosť prehliadky historickej časti Tr-
navy s odborným sprievodom,“ pozýva 
organizátor podujatia Erik Štefanek.

Zažite nezabudnuteľné 
dobrodružstvá

Hneď úvodná prednáška prinesie 
nezabudnuteľné dobrodružstvá z 
cykloexpedícií rodiny Berkových. Vo 
svojom rozprávaní priblížia zážitky na 
dvoch kolesách s deťmi od detského 
vozíka až do pedálov, chvíle detských 
radostí a rodičovských starostí. „V 
hanbe nezostane ani druhá prednáš-
ka, ktorá bude venovaná cestám ce-
lého sveta. Samotná charizma cesto-
vateľky Eleny Hipmanovej predurčuje 
jedinečnosť prezentácie s množstvom 

prenádherných fotografií a cestova-
teľských zážitkov,“ hovorí Erik Štefa-
nek. Ďalšiu časť zameranú na potulky 
Európou odštartuje cestovateľ Peter 
Kľučka so svojou expedíciou naprieč 
Európou a prevedie návštevníkov cyk-
lotrasou Eurovelo. Po cyklotrasách 
Európy prejazdil na dvoch kolesách 
tisíce kilometrov a zažil neuveriteľné 
chvíle, ktoré určite stoja za pozornosť. 
Odľahlejšie časti Európy, ktoré ešte 
nie sú zmenené európskou modernou 
civilizáciou, priblíži cestovateľ Laco 
Branický. „Povedie nás po cestách a 
necestách Albánska, krajiny, ktorá sa 
postupne približuje modernej Európe, 
ale stále si zachováva cestovateľskú ro-
mantiku typickú pre krajiny na hranici 
modernej civilizácie,“ netají nadšenie 
organizátor podujatia.

Divoká príroda aj sopky
Tretiu časť zameranú na cesty mimo 

európskeho kontinentu zaháji ces-
tovateľ Juraj Holub. „Vo svojich spo-
mienkach nás zavedie do romantickej 
krajiny severnej pologule, na Island 
– do krajiny divokej prírody a sopiek,“ 
približuje  Erik Štefanek. Záver festiva-
lu bude patriť cestovateľovi Štefanovi 
Pinčákovi, ktorí namieri svoje rozprá-
vanie do možno najkrajšej časti Stred-
nej Ázie, krajiny Tianšanských jedlí, 
divokých koní a nekonečných stád 
dobytka – do Kyrgyzstanu, kde svoje 
cestovateľské dobrodružstvo spojil s 
pretekom 1.000 míľ naprieč Kyrgyzsta-
nom.

Ak aj vy radi objavujete svet zo sedla 
vášho bicykla, nenechajte si tento jedi-
nečný festival ujsť.                                    ren

Festival pre všetkých, ktorí radi objavujú svet zo sedla bicykla

Prichádza CYKLOCESTOVANIE 2019

Nechajte sa unášať cestovateľskou 
vlnou a vydajte sa spoločne s Adri-
ánom Drugdom do krajiny posiatej 
sopkami a kvetmi. Už v stredu 13. 
novembra o 20.00 hod vás čaká vý-
prava na Havaj.

Ak zamierite na Havaj, očarí vás kra-
jina obklopená Tichým oceánom, kde 
možno nájsť snáď všetko, od úchvat-
ných koralových útesov cez nádherné 
pôvodné dažďové pralesy, lávové púš-
te, rozprávkové pláže, tropické údolia, 
fascinujúci vulkanický národný park, 
aktívne sopky až po ihličnaté lesy a 
vysokohorské pásmo. „Spoznajte kra-
jinu, kde vás privítajú voňavým lei 
vencom, kde i palmy tancujú hula, 
kde si surfisti plnia svoje sny, kde je 
stále cítiť spiritualitu dávnych kultúr 
a kde sú ľudia až zázračné milí,“ pozý-
va Adrián Drugda, ktorého cestovanie 
fascinuje od nepamäti a posledných 
desať rokov sa mu venuje profesio-
nálne, predovšetkým ako sprievodca. 
Adrián precestoval takmer 70 krajín a 
mnohé z nich navštívil niekoľkokrát 
Jeho cestovateľskou víziou je predsta-

viť svet čo možno najobjektívnejšie a 
neprifarbene.
Spoznajte aj Big Island a Oahu

Hoci sa Adrián Drugda dostal na Havaj 
po prvýkrát vďaka práci, považuje cestu 
na ostrov za splnený cestovateľský sen. 
„Myslím si, že všetko s označením exo-
tika je v podstate cestovateľským snom, 

a tak kde je lepšie ísť, ako do stredu, 
nám najvzdialenejšieho a zároveň naj-
väčšieho svetového oceánu – Pacifiku,“ 

dodáva. Ak na Havaj zavítate, pri svojich 
potulkách ostrovom, by ste podľa skúse-
ného cestovateľa nemali rozhodne vyne-
chať minimálne dva ostrovy – takzvaný 
Big Island a Oahu. „Jeden je pravdepo-
dobne najkrajší vďaka odľahlosti a príro-
de, druhý vďaka atmosfére amerického 
sna a štrukturálnej vybavenosti najmlad-
šieho amerického štátu. Okrem Honolulu 
sa oplatí pozrieť Pearl Harbor, prakticky 
najvyššiu horu sveta Mauna Kea, stopo-
vanie polynézskej kultúry skrz kultúrne 
centrá a múzea či nádherné pláže,“ radí 
Adrián, ktorému sa na Havaji asi najviac 
páčila funkčnosť miestneho kapitalizmu 
a príjemne gýčová atmosféra.

Šalát z chobotnice aj surové mäso
Keďže Havaj je ostrov, základ jedál-

nička tam tvoria plody mora často pri-
pravované na ázijský spôsob. „Hlavné 
sú japonská, filipínska a čínska kuchy-
ňa. Obľúbený je šalát z chobotnice, 
surové mäso konzumované čínskymi 
alebo japonskými paličkami, alebo 
bravčové knedličky v ceste pripomí-
najúce slivkové guľky, avšak s mäsom. 
Sushi ani polievky z morských plodov 
nesmú chýbať. Obľúbené a konzerva-
tívne je aj miestne kuracie teriyaki. Vša-
de prítomné sú krevety a rozprávkové 
druhy zmrzlín ako napríklad shave ice,“ 
vyratúva cestovateľ.                                  ren

Spoznajte krajinu, kde vás privítajú voňavým lei vencom
Vydajte sa na čarovný Havaj

Spoznajte Havaj, krajinu obklopenú Tichým oceánom.                          foto zdroj CK

Na návštevníkov Cyklocestovania čaká šesť dychberúcich prednášok, jedna z 
nich ich zavedie na Island.                                                                   foto autor Juraj Holub

Vyhrajte dve vstupenky 
Viac sa o Havaji dozviete, ak si 
zájdete v stredu 13. novembra 

o 20.00 hod do trnavského Kina 
Hviezda. A ak nám napíšte správ-

nu odpoveď na našu súťažnú otáz-
ku, môžete získať dve vstupenky.

Súťažná otázka znie:
Ako sa volá cestovateľ, ktorý 
vám priblíži krásy Havaja?

Svoje odpovede spolu 
s telefonickým kontaktom 

posielajte mailom na adresu: 
spravodajstvott@regionpress.sk

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

5. 11. o 20.00
Koncert: GOLD / NL + Our Stories
Koncertný večer dvoch kapiel. Holandská 
formácia Gold prechádza medzi dark po-
pom, post-punkom a gitarovými aranž-
mánmi. Druhou kapelou je inštrumentál-
ne post-rockové trio zo Šale - Our Stories.

6. 11. o 17.00
Prednáška: Vladimír Dedeček
Ako nezničiť stavby neskorej moderny, 
ktoré bývajú radené k medzinárodnému 
prúdu nazývanému aj nový brutalizmus a 
ktoré stoja často mimo záujmu odbornej aj 
širšej verejnosti aj v Trnave? Prednáška ve-
novaná spôsobom a postupom výskumu, 
ktoré umožnili vznik monografie o jednom 
z najvýznamnejších architektov na Sloven-
sku, Vladimírovi Dedečkovi. Zdarma.

9. 11. o 20.00
Koncert: Mňága a Žďorp
Česká rocková skupina vedená Petrom Fia-
lom, ktorá pôsobí už vyše 30 rokov. Do pove-
domia sa dostala hitom Hodinový hotel, pr-
vou skladbou na debutovom albume (1991).

Mňága a Žďorp patrí medzi najvýraz-
nejšie hudobné kapely českej porevo-
lučnej éry.

spoloČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
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Dodanie kvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín

+421 911 064 094, anton@chumak.eu

Помощь с оформлением документов для ВНЖ
(трудоустройство, предпринимательство,

воссоединение семьи)

Komplexné legalizačné služby
pri zamestnaní cudzincov
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

2-izbový byt: 1 230 €
3-izbový byt: 1 530 €
4-izbový byt: 1 700 €

CELKOVÉ CENY

Pri výmene okien posky-
tujeme vymaľovanie

interiéru s 10% zľavou

339 € 389 €

499 €

Príklady montáže
okien:PLASTOVÉ OKNÁ

A ZIMNÉ ZÁHRADY

Ponúkame komplexný prístup
- všetky finančné produkty na jednom mieste

V rámci našich služieb ponúkame profesionálny prístup
a maximálnu ústretovosť voči vám, vašim možnostiam a potrebám.
 
Komplexné poradenstvo a plánovanie
pre súkromné osoby i podnikateľov.
 
Pôžičky, hypotéky, refinancovanie úverov, sporenie, poistenie,
leasing, investície, dôchodkové zabezpečenie.

Zavolajte ešte dnes a objednajte sa na bezplatnú konzultáciu.
Lámeme predsudky o finančnom sprostredkovaní

Ing. Ružena Letrichová, 0948 514 881, Pekárska 175/29, Trnava (budova KON – PRESS)
www.brokeria.sk, ruzena.letrichova@brokeria.sk

Svojou niekoľkoročnou činnosťou sme dokázali, že vieme pre klientov priniesť to najlepšie riešenie.
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Milovníci cyklocestovania sa môžu 
tešiť na jedinečný medzinárod-
ný festival Cyklocestovanie 2019. 
Jeho už šiesty ročník sa uskutoč-
ní v priestoroch trnavského kina 
Hviezda v sobotu 9. novembra. Ve-
novaný je cestovaniu na bicykli so 
všetkými jeho krásami.

Organizátori aj tentokrát sľubujú za-
ujímavý a pestrý celodenný program 
doplnený rôznymi sprievodnými aktivi-
tami. Tvoriť ho budú tri hlavné sekcie: 
Cestovanie s rodinou a single, Európa a 
Eurovelo a sekcia Svet, v rámci ktorých 
čaká na záujemcov šesť vzrušujúcich 
dobrodružných prednášok so zábermi 
najkrajších zákutí z celého sveta. „Tešiť 
sa návštevníci môžu aj na nový work-
shop, tradičné vyhodnotenie fotogra-
fickej súťaže, tombolu a novinkou bude 
možnosť prehliadky historickej časti Tr-
navy s odborným sprievodom,“ pozýva 
organizátor podujatia Erik Štefanek.

Zažite nezabudnuteľné 
dobrodružstvá

Hneď úvodná prednáška prinesie 
nezabudnuteľné dobrodružstvá z 
cykloexpedícií rodiny Berkových. Vo 
svojom rozprávaní priblížia zážitky na 
dvoch kolesách s deťmi od detského 
vozíka až do pedálov, chvíle detských 
radostí a rodičovských starostí. „V 
hanbe nezostane ani druhá prednáš-
ka, ktorá bude venovaná cestám ce-
lého sveta. Samotná charizma cesto-
vateľky Eleny Hipmanovej predurčuje 
jedinečnosť prezentácie s množstvom 

prenádherných fotografií a cestova-
teľských zážitkov,“ hovorí Erik Štefa-
nek. Ďalšiu časť zameranú na potulky 
Európou odštartuje cestovateľ Peter 
Kľučka so svojou expedíciou naprieč 
Európou a prevedie návštevníkov cyk-
lotrasou Eurovelo. Po cyklotrasách 
Európy prejazdil na dvoch kolesách 
tisíce kilometrov a zažil neuveriteľné 
chvíle, ktoré určite stoja za pozornosť. 
Odľahlejšie časti Európy, ktoré ešte 
nie sú zmenené európskou modernou 
civilizáciou, priblíži cestovateľ Laco 
Branický. „Povedie nás po cestách a 
necestách Albánska, krajiny, ktorá sa 
postupne približuje modernej Európe, 
ale stále si zachováva cestovateľskú ro-
mantiku typickú pre krajiny na hranici 
modernej civilizácie,“ netají nadšenie 
organizátor podujatia.

Divoká príroda aj sopky
Tretiu časť zameranú na cesty mimo 

európskeho kontinentu zaháji ces-
tovateľ Juraj Holub. „Vo svojich spo-
mienkach nás zavedie do romantickej 
krajiny severnej pologule, na Island 
– do krajiny divokej prírody a sopiek,“ 
približuje  Erik Štefanek. Záver festiva-
lu bude patriť cestovateľovi Štefanovi 
Pinčákovi, ktorí namieri svoje rozprá-
vanie do možno najkrajšej časti Stred-
nej Ázie, krajiny Tianšanských jedlí, 
divokých koní a nekonečných stád 
dobytka – do Kyrgyzstanu, kde svoje 
cestovateľské dobrodružstvo spojil s 
pretekom 1.000 míľ naprieč Kyrgyzsta-
nom.

Ak aj vy radi objavujete svet zo sedla 
vášho bicykla, nenechajte si tento jedi-
nečný festival ujsť.                                    ren

Festival pre všetkých, ktorí radi objavujú svet zo sedla bicykla

Prichádza CYKLOCESTOVANIE 2019

Nechajte sa unášať cestovateľskou 
vlnou a vydajte sa spoločne s Adri-
ánom Drugdom do krajiny posiatej 
sopkami a kvetmi. Už v stredu 13. 
novembra o 20.00 hod vás čaká vý-
prava na Havaj.

Ak zamierite na Havaj, očarí vás kra-
jina obklopená Tichým oceánom, kde 
možno nájsť snáď všetko, od úchvat-
ných koralových útesov cez nádherné 
pôvodné dažďové pralesy, lávové púš-
te, rozprávkové pláže, tropické údolia, 
fascinujúci vulkanický národný park, 
aktívne sopky až po ihličnaté lesy a 
vysokohorské pásmo. „Spoznajte kra-
jinu, kde vás privítajú voňavým lei 
vencom, kde i palmy tancujú hula, 
kde si surfisti plnia svoje sny, kde je 
stále cítiť spiritualitu dávnych kultúr 
a kde sú ľudia až zázračné milí,“ pozý-
va Adrián Drugda, ktorého cestovanie 
fascinuje od nepamäti a posledných 
desať rokov sa mu venuje profesio-
nálne, predovšetkým ako sprievodca. 
Adrián precestoval takmer 70 krajín a 
mnohé z nich navštívil niekoľkokrát 
Jeho cestovateľskou víziou je predsta-

viť svet čo možno najobjektívnejšie a 
neprifarbene.
Spoznajte aj Big Island a Oahu

Hoci sa Adrián Drugda dostal na Havaj 
po prvýkrát vďaka práci, považuje cestu 
na ostrov za splnený cestovateľský sen. 
„Myslím si, že všetko s označením exo-
tika je v podstate cestovateľským snom, 

a tak kde je lepšie ísť, ako do stredu, 
nám najvzdialenejšieho a zároveň naj-
väčšieho svetového oceánu – Pacifiku,“ 

dodáva. Ak na Havaj zavítate, pri svojich 
potulkách ostrovom, by ste podľa skúse-
ného cestovateľa nemali rozhodne vyne-
chať minimálne dva ostrovy – takzvaný 
Big Island a Oahu. „Jeden je pravdepo-
dobne najkrajší vďaka odľahlosti a príro-
de, druhý vďaka atmosfére amerického 
sna a štrukturálnej vybavenosti najmlad-
šieho amerického štátu. Okrem Honolulu 
sa oplatí pozrieť Pearl Harbor, prakticky 
najvyššiu horu sveta Mauna Kea, stopo-
vanie polynézskej kultúry skrz kultúrne 
centrá a múzea či nádherné pláže,“ radí 
Adrián, ktorému sa na Havaji asi najviac 
páčila funkčnosť miestneho kapitalizmu 
a príjemne gýčová atmosféra.

Šalát z chobotnice aj surové mäso
Keďže Havaj je ostrov, základ jedál-

nička tam tvoria plody mora často pri-
pravované na ázijský spôsob. „Hlavné 
sú japonská, filipínska a čínska kuchy-
ňa. Obľúbený je šalát z chobotnice, 
surové mäso konzumované čínskymi 
alebo japonskými paličkami, alebo 
bravčové knedličky v ceste pripomí-
najúce slivkové guľky, avšak s mäsom. 
Sushi ani polievky z morských plodov 
nesmú chýbať. Obľúbené a konzerva-
tívne je aj miestne kuracie teriyaki. Vša-
de prítomné sú krevety a rozprávkové 
druhy zmrzlín ako napríklad shave ice,“ 
vyratúva cestovateľ.                                  ren

Spoznajte krajinu, kde vás privítajú voňavým lei vencom
Vydajte sa na čarovný Havaj

Spoznajte Havaj, krajinu obklopenú Tichým oceánom.                          foto zdroj CK

Na návštevníkov Cyklocestovania čaká šesť dychberúcich prednášok, jedna z 
nich ich zavedie na Island.                                                                   foto autor Juraj Holub

Vyhrajte dve vstupenky 
Viac sa o Havaji dozviete, ak si 
zájdete v stredu 13. novembra 

o 20.00 hod do trnavského Kina 
Hviezda. A ak nám napíšte správ-

nu odpoveď na našu súťažnú otáz-
ku, môžete získať dve vstupenky.

Súťažná otázka znie:
Ako sa volá cestovateľ, ktorý 
vám priblíži krásy Havaja?

Svoje odpovede spolu 
s telefonickým kontaktom 

posielajte mailom na adresu: 
spravodajstvott@regionpress.sk

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

5. 11. o 20.00
Koncert: GOLD / NL + Our Stories
Koncertný večer dvoch kapiel. Holandská 
formácia Gold prechádza medzi dark po-
pom, post-punkom a gitarovými aranž-
mánmi. Druhou kapelou je inštrumentál-
ne post-rockové trio zo Šale - Our Stories.

6. 11. o 17.00
Prednáška: Vladimír Dedeček
Ako nezničiť stavby neskorej moderny, 
ktoré bývajú radené k medzinárodnému 
prúdu nazývanému aj nový brutalizmus a 
ktoré stoja často mimo záujmu odbornej aj 
širšej verejnosti aj v Trnave? Prednáška ve-
novaná spôsobom a postupom výskumu, 
ktoré umožnili vznik monografie o jednom 
z najvýznamnejších architektov na Sloven-
sku, Vladimírovi Dedečkovi. Zdarma.

9. 11. o 20.00
Koncert: Mňága a Žďorp
Česká rocková skupina vedená Petrom Fia-
lom, ktorá pôsobí už vyše 30 rokov. Do pove-
domia sa dostala hitom Hodinový hotel, pr-
vou skladbou na debutovom albume (1991).

Mňága a Žďorp patrí medzi najvýraz-
nejšie hudobné kapely českej porevo-
lučnej éry.
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom 

Trnava - Modranka
Najnižšie podanie: 352 000 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 26.11.2019 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká konferenčná miestnosť, Hotela 
SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13, 
917 01  Trnava, okres Trnava, Trnavský 
kraj.

Dražobná zábezpeka: 30 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 6632 a dvojgaráž bez 
súpisného č. na ulici Javorová v meste Trnava, časť Modranka. K domu 
prislúchajú pozemky parcelné č. 1776/7, parcelné č. 1776/9, parcelné č. 
1777/1, parcelné č. 1777/2, parcelné č. 1777/3 o celkovej výmere 1078 m2.  
Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2751, k.ú. Modranka. 

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové

    e  o n y
• rá ové brány

n v  u ovs á 
mob.: 0911 391  0 0   
info@euro e ro.s  .euro e ro.s

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

TO, RÝCHL

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

AJ V
 ZIM

E

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

Spanie š130x200cm

roh na sedenie

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERUSEDACIE SÚPRAVY NA MIERU ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9

0907 787 089
www.zarpa.sk

CELKOVO-LÁTKA/B 1990 1690,- EUR 
ROZMERY: 200/330/220cm, KRESLO - 290,-EUR
Pravno-MOD4/PO-1/-2BF150/PO-2/-R100/PLYT/PO-1/-MOD5/PO-1/ 13

119
04

43

RENOVÁCIA EUROOKIEN

01
-0

01
3 

TT
44
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0948 026 403

PREDAJ OKRASNÝCH

SADENÍC SMREKA

A BOROVICE
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Spätne, po tridsiatich rokoch, sa to zdá byť jeden krátky skok od demokratických revolúcii v r. 1989 
po rozhodnutie vstúpiť do NATO. Ale opak je pravdou. 

Načo NATO? Alebo ako Slovensko vstupovalo do Aliancie

Západní spojenci dlhé roky neprejavovali 
ani len vôľu uvažovať o možnom členstve ex-
komunistických krajín v NATO. Aj čerstvo 
slobodným štátom nášho regiónu chvíľu trvalo, 
kým ich udalosti na východ od nich, v Rusku, 
primäli hľadať bezpečie v aliancii.
 
■   Vízia bez blokov

Nová československá reprezentácia vedená 
Václavom Havlom v prvých rokoch po Nežnej 
revolúcii presadzovala skôr víziu Európy bez 
vojenských blokov. Malo to svoju logiku: vtedy 
už dožívajúci Sovietsky zväz prestal hromžiť 
proti Západu. Gorbačov dokonca Reaganovi v  r. 
1986 navrhol kompletné jadrové odzbrojenie. Ak 
superveľmoci navždy pochovali vojnovú sekeru, 
načo slúži Severoatlantická aliancia? 

■   Moskva pritvrdila

Bodom zlomu bol pre mnohých január 1991, 
kedy ruské tanky zvalcovali kordón ľudí vo Vilniuse 
v  neúspešnej snahe zabrániť odchodu Litvy zo 
ZSSR. Pre iných to bolo rozhodnutie ruskej vlády 
z r. 1996, neskôr známe ako Primakovova doktrína, 
nevstúpiť do európskych bezpečnostných inštitúcií 
a konať ako protiváha Aliancie. Začalo byť jasné, 
že násilie a možnosť vojny z kontinentu nezmizli.

■   Neutralita nie

Menšie krajiny sa logicky museli tvrdo zamyslieť 

nad ochranou vlastnej bezpečnosti. To však ešte 
nemusí automaticky znamenať vstup do NATO. 
Teoreticky prichádzala do úvahy aj neutralita. 
Tá bola však na Slovensku vylúčená po krátkej 
úvahe. Tou prvou príčinou boli náklady. Po 
osamostatnení, ešte pred vstupom do Aliancie 
kalkuloval Generálny štáb ozbrojených síl SR, 
koľko by to stálo, ak by sme si museli obranu 
zabezpečiť úplne sami. A vyšlo z toho, že by sme 
potrebovali niekoľkonásobne väčšie ozbrojené sily 
– a teda aj oveľa väčšie výdavky na ne – než aké 
máme dnes. 

■   Potreba garanta

Tým druhým dôvodom je, že neutralita má 
význam iba vtedy, ak je niekým garantovaná. Lebo 
inak je to iba prázdne slovo, ako sa presvedčila 
Ukrajina len pred pár rokmi či Belgicko počas 
druhej svetovej vojny. Boli to neutrálne krajiny 
v čase, keď ich sčasti alebo úplne okupoval 
sused, v  jednom prípade Putinove Rusko, 
v druhom nacistické Nemecko. A nám sa ani nikto 
neponáhľal našu neutralitu zaručiť. Ako už v  r. 
1993 napísal šéf Slovenskej demokratickej ľavice, 

Peter Weiss, „Neutralita v  tejto časti Európy a pri 
takých rozkolísaných geopolitických vzťahoch 
je len pre naivných. Kto by ju garantoval? V čom 
záujme by bola?“ Na tom sa nič doteraz nezmenilo.

■   Walesova iniciatíva

Začiatkom 90-tych rokov bolo priaznivcov 
rozšírenia NATO na Západe ako šafranu. 
Francúzska a  britská vláda boli proti, nemecká 
vláda bola rozpoltená. Prezidenta USA Clintona 
téma pôvodne nezaujímala. Až o  roky neskôr ho 
poľský líder Lech Walesa získal pre ideu rozšírenia 
NATO. Tú históriu je dobré mať na pamäti dodnes, 
ako odpoveď na konšpiračné teórie o  tom, ako 
bolo rozšírenie Aliancie americkým komplotom 
na izolovanie Ruska. To je čisté prekrútenie reality. 
Nie USA, ale štáty strednej Európy oň požiadali 
a  museli oň tvrdo zabojovať, aj vo Washingtone. 
Bolo to naše vlastné, správne a ťažko vybojované 
rozhodnutie. A tie argumenty, ktoré k nemu viedli, 
platia dodnes.

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom eu-
rópskych operácií Carnegie nadácie 
pre medzinárodný mier a  bývalým 
veľvyslancom Slovenskej 
republiky pri NATO.

Tomáš Valášek

rokov SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii 4
NOVEMBER  89 

Históriu je dobré mať na pamäti 
dodnes, ako odpoveď na konšpiračné 

teórie o tom, ako bolo rozšírenie 
Aliancie americkým komplotom na 

izolovanie Ruska.
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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

ZĽAVY AŽ DO 25% Možnosť výhry 250 €JESENNÁ AKCIA

zimné záhrady 
splátky od 149 €
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NAJVÄČŠÍ VÝBER
VYSTAVENÝCH POMNÍKOV

V TRNAVE

KAMENÁRSTVO - TRNAVA

OTVORENÉ: Pon – Pia: 10.00 – 16.00 h

0915 713 478
www.kamex.sk

Františkánska 4, Trnava

NOVEMBER –
DECEMBER

ZĽAVY
AŽ DO -35%

20 rokov na trhu!

NOVÉ TVARY

POMNÍKOV

2019

ZĽAVY PRE SENIOROV
Príďte sa presvedčiť!
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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SŤAHOVANIE
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185

0905 575 191

-40%
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

NOVINKANOVINKA

99 EUR99 EUR
INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

INTERIÉROVÉ DVERE

so zárubňou a kovaním

od           

+ PARKETY+ PARKETY
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50%
7 ROKOV
A VIAC

ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

Vyrábame elektromobil...
...staň sa novou energiou automobilky

VÝROBNÝ

PRACOVNÍK 

VÍKENDOVÁ ZMENA 

708 Eur

Nová generácia Peugeot 208 v trnavskej

automobilke, nová príležitosť
pre Teba. Pripravíme Ťa na prácu
so špičkovými technológiami.  

Viac info na:

nabor@mpsa.com, 0905 876 582, 0905 876 583

www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/PSAkariera/

708 € brutto za dva dni v týždni
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SSttrreeddnnáá  ooddbboorrnnáá  šškkoollaa  
eelleekkttrrootteecchhnniicckkáá  vv  TTrrnnaavvee

prijme

MAJSTRA ODBORNEJ VÝCHOVY

personal.sosett@gmail.com

033 599 18 76

so zameraním na silnoprúdovú elektrotechniku - elektrotechnik,

odbor silnoprúd alebo automatizačná technika alebo im príbuzné

odbory. Požiadavkou na prijatie je maturita s výučným listom.

Plat v zmysle platných predpisov o odmeňovaní pedagogických

zamestnancov v závislosti od vzdelania a praxe uchádzača.
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Hľadáme šikovné UPRATOVAČKY 
do obchodných priestorov.

Práca je na dve zmeny. 
Ponúkame výhodné pracovné ohodnotenie:  
3€ netto/hod. + stravné lístky 4€.

0907 777 007
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Hľadáme mužov a ženy do výroby
– TRNAVA

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Operátor/ka 4,55 €/hod. (3 zmeny) 
+ príplatky + prémie 200 €
+ stravné lístky 4,20 €
+ 13-ty plat (1000 € bru�o pri nástupe)

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

Spoločnosť z TT
PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ

A DISTRIBÚCIU KNÍH. 
Požadujeme vlastné auto, 

ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772
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PRIJMEM
vodičov MKD

vodičov sk. B

C, E (+ karta vodiča), platové podmienky

po osobnom kontakte, mzda

od 1600 € v čistom - vec dohodou.

platové podmienky po osobnom

kontakte, mzda od 1500 €

v čistom - vec dohodou.

0905 655 750
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Súkromná spoločnosť
prijme

(vysokoškoláci,
MD, dôchodkyne)

do trafík na zastupovanie

dovoleniek, PN v Trnave,

mzda 3,50 eur/hod. brutto

Bližšie informácie poskytneme v čase

od 8:00 do 15:00 h. (pon-pia) na tel.

č.: 0911 068 443 a 0902 953 066

BRIGÁDNIKOV

www.kasna.sk • 

om!

InZerCIA
0905 534 595
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INZERCIA

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832
Eva Hypíková   0905 751 295

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Študentská 2
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 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.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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Predlžujeme do

15.11.2019


