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Týždenne do 46 550 domácností

www.bresttrade.sk | predajna@bresttrade.sk | 0948 933 934

nohavice
mikiny
obuv
rukavice

08-0 TT34

Nitrianska 18, Trnava
(smer do Trnavy)

NOVOOTVORENÝ SECOND HAND TEXTIL

46)Ï8%.8)7-

>%(2

na Starohájskej ul. 1 (na lávke vedľa pošty)

786%29

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

08-0 TT41

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

031190175

R1

reﬂexné bundy
montérky
vesty
čiapky

08-0 TT02

PREDAJ SPOTREBNÉHO TOVARU

PRACOVNÉ ODEVY

www.guut.sk

59,90 €
45,90 €

Toaletný
stolík Mia

149 €
134 €

Kupujte z pohodlia domova na guut.sk – najvýhodnejší online obchod!

08-0 TT45

Kancelárske
kreslo Medea
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1

01-0087 TT44

PREDAJ-POŽIČOVŇA
NÁRADIA

redakčné slovo, lekárne / služby

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Mgr. Jozef Belica
Mgr. Branislav Kudri
Matúš Vanta
Eva Hypíková

0905 534 595
0905 943 528
0905 333 832
0905 751 295

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk
DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Určite to každý muž dobre pozná. Raz
sa dostane jeho auto do takého stavu, že
už sa neoplatí investovať do opráv, treba sa ho zbaviť a zadovážiť si nové, ktoré bude zas spoľahlivo niekoľko rokov
bez väčších investícií a práce slúžiť.
Do podobnej situácie sme sa dostali
s našim štátom. Je mladý, má iba tridsať
rokov, ale pokazil sa definitívne. Jeho inštitúcie a ich predstavitelia nás zásobujú
takým prívalom klamstiev, že sa s nimi
spoločnosť skrátka už nielen nedokáže,
ale ani nemôže vyrovnať.
Cieľom tejto metódy nie je vydávať lži
za pravdu, ale uberať zmysel konceptom
faktov a reality. Podľa správy výskumného ústavu Rand Corporation môže byť táto
stratégia vysoko účinná aj bez toho, aby
šírené nepravdy boli uveriteľné. Uveriteľnosťou sa zaoberá iba malý okruh mysliacich občanov, konzumom manipulovanú
väčšinu nezaujíma.
Slovensko teda treba vybudovať nanovo, na nových základoch. Dá sa to jedine
tak, že zahodíme strach. Že sa zobudíme
a pošleme túto korupčnú garnitúru na
smetisko dejín. Žijeme či skôr vegetujeme v čase koncepcií, analýz, stratégií. Na
riešenie každého, desaťročia chronického problému vyslovujeme nutnosť jeho
analyzovania, prípravy rozvojových kon-

cepcií a podkladových analýz. Zriaďujeme odborné komisie, tie potrebujú svoje
úrady a tak vzniká množstvo inštitúcií - v
podstate úplne zbytočných. A míňame na
ne čoraz viac peňazí. To sa potom krásne
kradne. Živíme tak rozvetvený štátny aparát plus pijavice na ňom prisaté, už ani
rozpočet nestačí. A eurofondy, tie, ktoré
stihneme čerpať, rozkradneme.
Problémy sú roky pomenované, jasné, ich riešenie je známe. Nedávno sa ich
dotkol aj samotný predseda vlády. V našom ústavnom systéme nemá čo rozhodovať nejaká koaličná rada straníkov. Zákony navrhuje vláda a schvaľuje parlament.
Povedal okrem iného. Kým nezrušíme aj v
praxi už dávno papierovo zrušený článok
číslo štyri socialistickej ústavy o vedúcej
úlohe strany v štáte, dovtedy tu budeme
mať socializmus. A dovtedy budeme kŕmiť strany, straníkov a najrôznejšie politické grémiá, riadené z úzadia
ranokapitalistickou oligarchiou. November 2019 je
príležitosťou, ako sa zbaviť
parazitov na výsledkoch
ťažkej driny občanov.
Tento štát nie je pre
občanov, potrebujeme „fungl“ nový.

11.11.

pondelok
12.11.

utorok
13.11.

streda
14.11.

štvrtok
15.11.

piatok
16.11.

sobota
17.11.

nedeľa

Otvorené
sú celý
týždeň od 7.00
do 22:30 hodiny.

ELEKTRIKÁR

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Juraj Jamrich

Slovenčina naša
Prechod je zmena
stavu, priechod je miesto, kade sa prechádza.

0949 188 961

RENOVÁCIA EUROOKIEN

Prijmeme

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

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

01-0013 TT44

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

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

0948 632 663

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

033/55 13 185

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com 0905 575 191
Skvelé
Najväčší výber
kuchýň
ceny na

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV do

garancia
eny!!!
najnižšej c
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RAINBOW
Vysávač pre ALERGIKOV

+ PARKETY

BEZPLATNÁ
SERVISNÁ
PREHLIADKA

DVERE
É
V
O
R
É
I
R
INTE

ou
so zárubň
od

a kovaním

99 EUR
TT19-45-strana

01-0006 TT44

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Upečiem i zabezpečím

predavačku
do predajne odevov
v Trnave
(aj dôchodkyňu)
mzda 580 € brutto + prémie

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

Lekáreň LEONARDO,
Jána Hollého 5
Lekáreň ZDRAVIE,
Starohájska 2
Lekáreň CASSALE,
Ludvika van Beethovena 28
Lekáreň OMNIA,
Starohájska 9/B
Lekáreň NA STANICI,
Kollárova 570
Lekáreň Dr. Max, Kaufland,
Trstínska cesta 2
Lekáreň VITALIS,
Trhová 4

01-0003 TT44

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Pohotovostné služby
lekární od 11.11.2019
do 17.11.2019
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PRED
A
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Marek Kollár
od roku 1992
0905 497 898
www.rainbow.sk

01-0218 TT42

Redakcia:

Potrebujeme nový štát

32-0165

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

01-0005 TT44
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služby, sTavba, zamesTnanie

0949 319 336
tWâNFOBTUSJFDI
t[BUFQMFOJF
EPNPW GBTÈEZ
tPQMPUFOJB
QP[FNLPW

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39-0 TT11

0948 107 877

Firma Čemat

prijme do trvalého pracovného pomeru alebo
na dohodu do jednozmennej prevádzky v Zavare

• 8 - 20 týž. Mládky -Nosničky rôznej farby
• brojlerové kačice na výkrm
• mulard kačice na výkrm

krmivo pre nosnice
rastová a znášková

úþüÿûôăýĢĂûĄűñĈąÿýôĄĂôāąøĂô
þÿāðąðÿûĎŖśþą
ÿāôĉŝąðýøôþñāıò÷ÿýôĄüðăıúóþ\]

- 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 PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Plnenie pneumatík plynom

KAMENÁRSTVO

08-0040 TT44

08-0 TT45

|þE|øð^30-1630þ^30-1200

Chtelnica - Tehliarska

Mikovíniho 7 • Trnava

•PREDAJ KAMENIVA

na zimné pneumatiky a disky

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

BEMAT, spol. s r. o.
•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave

PNEUSERVIS U PÚDELU
ÿāôóðùÿýôĄüðăıú

Podmienkou je VP sk. B, výhodou je C + E.
Nástup možný ihneď.

Rozvoz ZADARMO!

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

Výrazné zľavy

MECHANIKA
na výmenu kolies na VZV

Pre viac informácií nás kontaktujte
na smykova@cemat.sk a na tel. č. 0907 877 713

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

(pri Galante)

a:
ponúk

36-0010

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

39-0 TT37

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

39-0005 TT10

REKONŠTRUKCIE

www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska
Hydin
inárs
rska FFarma
arm
rma TopoLni
TopoLnica
n ca
c

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

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

08-0033 TT45

ORZAN

3

39-0004 TT02

Trnavsko

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bínovce

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

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339

TT19-45-strana

-35%

V
O
R
O
I
N
E
S
E
R
P
Y
ZĽAV
3

08-0001 TT40

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

Ž DO
JESENNÁ AKCIA A

spoločnosť / služby, sTavba
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Možno je to tak
Občianska neposlušnosť
Nezaslúžite si dostať
od nás už ani cent,
vy nechcete odísť
z nášho parlamentu a my
nechceme váš parlament.
Otec neznámy
Nevie kto je jeho otec,
ani ho to vedieť neláka,
ale pre istotu, nosí kvety
na hrob neznámeho vojaka.
Čo je horšie?
Už nie som si istý,
všetci sa buď bavili s Kočnerom,
alebo boli komunisti.

PRENÁJOM FASÁDNEHO LEŠENIA

ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE

08-0061 TT15

www.bresttrade.sk

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

033/5513 022
0903 747 015
centrum rekonštrukčných prác Zavarská 11, Trnava
SFLPNQMFUU!SFLPNQMFUUTL
www.rekomplett.sk
0902 904 711

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

tSPEJOOÏEPNZBCZUPWÏKBESÈ
tNBMJBSTLFBNVSÈSTLFQSÈDF
tFMFLUSPJOÝUBMÈDJFB-&%TWJFUJEMÈ
täJWJDPWÏLBNFOOÏLPCFSDF
tTBESPLBSUØO [BUFQűPWBOJF
tTUSFDIZ QMPDIÏ
tOÈCZUPLOBNJFSVLVDIZOTLÏ
MJOLZ WTUBWBOÏTLSJOF

tEWFSFJOUFSJÏSPWÏ
CF[QFŘOPTUOÏ QSPUJQPäJBSOF
t4DIMàUFS4ZTUFNTOFSF[PWÏäűBCZ
J[PMÈDJF QPEMBIPWÏWZLVSPWBOJF
tQMZO WPEB LÞSFOJF
tLMJNBUJ[ÈDJF$BSSJFS
tQPEMBIZMBNJOÈUPWÏ
WJOZMPWÏ ESFWFOÏ LPSLPWÏ

1-"4507²)-*/¶,07²
0,/«"%7&3&

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

Predám lúpané
ORECHY 8,40/kg
0915 950 055

0910 728 870
okna@rekomplett.sk
tUJFOBDBUFDIOJLB
tHBSÈäPWÏCSÈOZ
tNBSLÓ[Z

0915 251 869
info@rekomplett.sk

39-0 TT24

» bapka Blašková

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

39-0 TT43

Že o čem to je? No o dóchotkoch. Šak dva sú vác jak
jeden a jeden a k temu vdovský je téš o néčo vác, jak
len jeden. Poznám jednu pany, móžem hu považuvat
za kamarátku, aj ket by mohla byt moja mama. Táto
pany žila sedemdesát rokov z jedným mužom ( to sa
neskaj už nenosí) a skromne a v láske sa prebýjaly životom aj ket posledné roky už len manželka z lásku
opatruvala svojeho manžela. Až jedného dna, bez rozlúčky odešól na druhý svet.
Mosel ícit rovno do neba, taký to bol dobrý človek
a odtál kuká jak sa jeho láske darý. Jako vybavila šecko potrebné, podala si žádost o vdovský dóchodek.
Podala raz, podala druhý raz a furt nyšt, aj ket je to už
vác jak osem mesácov, nemá any výmer, any vdovský
dóchodek. Neny to hamba v dobe počítačov, robotov,
dronov, automatov, bezpilotných létadél a áut bes šoférov? V dvacátem prvém storočí, aby vdova čekala tak
dlho na vdovský dóchodek po mužovi? Nehovorým,
že hladuje, šak si z tých dvoch skromných dóchotkov
volačo aj ušporuvala na staré kolená a má aj tri zlaté
dzeci, keré pomáhajú, aj vnúčence čo to donesú.
Len úrady, kerých je furt vác a vác, nekonajú. Za
osem mesácov mohly vypočítat dóchotky pre pol republiky. Dze to vázne? Na čo čekajú?
Až sa moja kamarátka pobere za
svoju lásku? Kemu ostanú tý jej
penáze, šak má nárok si ich užit
ešče kým žije, šak jej patrá a za
svoj život si zaslúži aj metál, né
len dóchodek. Jak jej ich náhodu
poslaly a idú pešo, prezracte otkál,
pôjdeme im naproci a bude velká
oslava. Ale nech je to friško,
friško.

08-0016 TT05

Dva je vác jak jeden

Nie varianta, ale variant. Slovenčina naša
Nie pernamentka, ale permanentka.

Koho sa držia peniaze
Zlých sa držia ako kliešte,
asi podľa hesla,
že dobrý človek ešte žije,
ale zlý si žije lepšie.

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

Jasná reč
Zbytočne sa ľudia
z jeho vulgarizmov smejú,
hovorí takým jazykom,
akému všetci rozumejú.

Pomôžeme Vám

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Daj hlas Vlasti
Nevieme či ten pán chce
tak oddane slúžiť vlasti,
alebo si iba
svoje veľké ego mastí.

41-0012

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 ...
» Eva Jarábková

TT19-45-strana
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služby, sTavba, relax

Frézovanie

[FNOFQSBDFUSOBWBTSP!HNBJMDPNtXXX[FNOFQSBDFUSOBWBTLt 0902 047 516

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

VÝRUB A
OREZÁVANIE
STROMOV

komínov

rez živých plotov
odvoz konárov
ceny dohodou

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

0 911 8 10 752
PONÚKAME
profesionálne

MALIARSKE PRÁCE

ZĽAVAEZ

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

01-00 TT07

kladivo, miešač betónu
podkop 30, 40, 60 cm
vrták priemer 20, 30, 40, vidly
lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
kladivo, svahovka, vidly
lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
11m3, 14,5t
na prevoz strojov do 3,3t

» interiér aj exteriér
» striekanie, natieranie
» valcovanie

ER

www.strombau.sk
0944 274 430

51-0058

JCB 3CX
JCB 3CX
MINIBAGER
SKLÁPAČ
VALNÍK

-

08-0050 TT13

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
UNC 060

5

15-0004

Trnavsko

09-08

a.s. Špačince

POLIENKA aj GUĽATINA

16-03

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

odpredá na farme vo Vrbovom v dòoch
12.11. až 14.11.2019 t.j. utorok až štvrtok

AMC Vás pozýva na

DNI
OTVORENÝCH
DVERÍ

MLADÉ NOSNICE
doba predaja
od 8:30
do 12:00 hod

v nedeľu 17. 11. 2019 o 13.00 h a 18.00 h

0911 990 463

Trnava • Relax Aqua & Spa, Rybníková 16

16-03

PALIVOVÉ DREVO

7€

Cena
za 1 ks

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 ks 6,80 Eur

10-0199

Zažite s nami ukážkové varenie, a to aj plne automaticky!

01-0032 TT45

PALIVOVÉ
DREVO

919 51, tel.: 0902 956 507, 0911 409 491

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

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

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

32-0003-11

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - www.chcemklimu.skov
MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE
DO TÝŽDŇA!

25 rok
na trhu!

01-0197 TT34

DODÁVKA,
MONTÁŽ, SERVIS

39-0 TT36

www.chillpoint.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
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

Laser arena & Virtual reality
ﬁremné večierky, oslavy

zamesTnanie, služby

Občianska
riadková
inzercia

04 BYTY / prenájom

» Prenajmem 1.izbový byt v TT,
0907716227
» 6 POZEMKY/predaj
75-42

06 POZEMKY / predaj

» Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902192512
» 7 REALITY/iné

» Predám 2páry liliputky a
zajacov. 0949821321
» 11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» Po starenke z povaly kúpim
staré sukne, vlnáky, zástery,
čepce a rukávce, konopné
plátno, plachty aj vyšívané
a po starečkovi starú aj
rozbitú motorku do 500. tel
0904582551

/ iné
»1414RôZNE
RÔZNE/iné
» Hľadám pani na upratanie
súkromného bytu. Volať
okrem nedele od 14h do 18h.
0907861889
» ZOZNAMKA

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

do trafík na zastupovanie
dovoleniek, PN v Trnave,
mzda 3,50 eur/hod. brutto

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

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

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

16 ZOZNAMKA

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

0904 996 772

Prijmeme

vodičov MKD

na prácu SK, CZ, DE
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie.

W`W\]XZ\^YĈôûûþĆăðćøĂûĄĉñðăāýðąðĂú

betón
anhydrit
Betonárne Trnava

tel.: 0905 239 036
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Chcete si
podať
inzerát?

Spoločnosť z TT

01-0 TT39

» 57/170 hľadám si kamarátku
časom aj na vážny vzťah.
0948067380
» 36 ročný hľadá dievča na
vážny vzťah do 36 r okolie TT
HC 0949449436

Bližšie informácie poskytneme v čase
od 8:00 do 15:00 h. (pon-pia) na tel.
č.: 0911 068 443 a 0902 953 066

83-0421

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

(vysokoškoláci,
MD, dôchodkyne)

Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

0948 534 542

16-016-0341

07 REALITY / iné

BRIGÁDNIKOV

Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

83-0006

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
» 4 Byty/prenájom

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV

01-00 TT41

Súkromná spoločnosť
prijme

»02
2 Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO

» Predám garáž v Trnave s
pozemkom. 0905394171
» 1izb.byt kúpim. 0907158622
» 3izb. byt kúpim. 0915088053
» Garsonku kúpim
0902570685
» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

Najčítanejšie regionálne noviny
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GOLDEN RUŽINDOL
PREDÁVA

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

JABLKÁ

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0094

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Hľadáme šikovné UPRATOVAČKY
do obchodných priestorov.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov
v rôznych mestách Slovenska!
Zavolajte na bezplatné číslo
0800 24 24 44
a dohodnite si osobné stretnutie.
Pracovať môžete už o pár dní!

Stredná odborná škola
elektrotechnická v Trnave
prijme

MAJSTRA ODBORNEJ VÝCHOVY
32-0137

Facebook: aiwsk

na farmu ČASTÁ

76-0110

0907 777 007

Honorár 1 100 až 1 300 € za 15 dní

www.aiw.sk

OŠETROVATEĽA HYDINY

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

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Kritériá
pre spoluprácu s AIW:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

príjme do pracovného pomeru

Slovenčina naša
Nie
posilovňa, ale posilňovňa.

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.

personal.sosett@gmail.com

033 599 18 76

NÁPLŇ PRÁCE: kompletná starostlivosť o kŕdeľ hydiny
POŽIADAVKY:
- samostatnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci
- svedomité plnenie príkazov nadriadeného pracovníka
PONÚKAME:
- práca v prosperujúcej spoločnosti
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- výhodné platové podmienky
- odmeny za neabsenciu
- vernostné odmeny
- príspevok na stravovanie
- odmena za ukončený turnus
- odmena za podostielku
TERMÍN NÁSTUPU DO PRÁCE: ihneď
PRACOVNO � PRÁVNY VZŤAH: hlavný pracovný pomer
PLAT: 550 € + odmeny*

(priemerný plat za rok 2018 sa pohyboval na úrovni 770€/mes.)

*(so špecifikáciou hodnotiacich kritérií bude záujemca oboznámený pri pracovnom pohovore)

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0901 905 523
e-mail: kurtisova@machhydina.sk

51-0087

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku, aj pre mužov!

54-0 TT44

pon-pia: 10oo - 173o hod miesto predaja: Ružindol - areál firmy Golden
sobota: 9oo - 12oo hod 0903 724 601, 0903 947 319

54-00 TT38

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie

Vyrábame elektromobil...
...staň sa novou energiou automobilky
Nová generácia Peugeot 208 v trnavskej
automobilke, nová príležitosť
pre Teba. Pripravíme Ťa na prácu
so špičkovými technológiami.

Ý
VÝROBN ÍK
VN
PRACO
Ý prÍJem
mesačn
od 987 €

50%
ZAMESTNANCOV
PRACUJE PRE NÁS

7 ROKOV

A VIAC

Viac info na:
nabor@mpsa.com, 0905 876 582, 0905 876 583
www.psa-slovakia.sk, www.facebook.com/PSAkariera/
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tTUBCJMOÈQSÈDBOBEPCVOFVSǏJUÞ
t[ÈLMBEOÈN[EBû
tOPǏOÏQSÓQMBULZ ûOBIPEJOV
tJOEJWJEVÈMOBQSÏNJBBäEPûNFTBǏOF
tTZTUÏNUBSJGOâDIUSJFE
tQMBU
tCF[ÞSPǏOÏQÙäJǏLZBWâIPEOÏÞWFSZ
tNPäOPTǸPTPCOÏIPSBTUVBLBSJÏSOFIPSP[WPKB
tQSFOÈKPNOPWÏIPWP[JEMBTP[ÈLPOOPV
BIBWBSJKOPVQPJTULPVCF[QPǏJBUPǏOFKJOWFTUÓDJF
tQSÓTQFWPLOBSFLSFÈDJFBEFUTLÏUÈCPSZ

sTavba, okná-dvere, služby
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PRESADZUJEME ZÁKONY

3c46)9/%>3:%24:3(91%.)8/9
Slovensko neriadi ani predseda vlády, ani
TEVPEQIRX 7PSZIRWOS VMEHME Z]FEZSZEÐM
OXSV° HSO¤ŁY YTPEXMĨ ĤX¤XR]GL ½VEHR°OSZ
HSWEH^SZEĨ HS JYROGM° WZSNMGL āYH° EN
Z]FEZMĨWTV¤ZR]VS^WYHSO
8EO WE WXEPS ŁI XVSNR¤WSFRÀ TVIQM¬V FÀZEP
Yc SHW½HIR¬LS HEċSZ¬LS TSHZSHR°OE ŁI
ĤX¤XRE XENSQR°ÐOE ^E 71)67( FÀZE Zc F]XI
OXSVÀ HSWXEPE EOS SHQIRY ^E Z]FEZIRMI
WTV¤ZR]GL
VS^WYHOSZ
TSHTVIHWIHE
TEVPEQIRXY VMIĤM SFWEH^SZERMI ZÀ^REQRÀGL
TSWXSZ Wc QEǽ¤RSQ WYHGSZME WM TS^EWXEZYN½
ZÀOSRJYROGMIEŁOIÒWETVIZEP°ŁIREQMIWXS
ZPEWXR¬LS ZIHSQME Ec WZIHSQME Z]H¤ZEPM
VS^WYHO] TSHāE TSO]RSZ QEǽI  Slovensko
HRIWRITEXV°SFÐERSQEPISVKERM^SZERIN
WOYTMRI WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ ZP¤HR]GL
TSPMXMOSZ TSPMGENXSZ OXSV° TSH ZIHIR°Q
Z]FEZSZEÐSZ ^EFI^TIÐSZEPM TVI WIFE
REZ^¤NSQ QRSŁWXZS WPYŁFMÐMIO ZÀLSH
JYROGM° Mc ÐMIVR]GL RI^HERIRÀGL TIċE^°
4VIHEPM R¤W ZĤIXOÀGL ^E WZSN PY\YWRÀ ŁMZSX
8¤XS SVKERM^SZER¤ WOYTMRE ^EOVÀZE WZSNY

^PSHINMRYEc^EXMEāÐSTVIWIFEOVEHRIQMPM¶R]
āYÒSQ TSHLEH^YNI SQVZMRO] Zc TSHSFI
ZPEOSZ^EHEVQSEPIFSZMERSÐRÀGLTV°WTIZOSZ
Oc H·GLSHOSQ 4VMXSQ OIF] RIVS^OV¤HEPM
ZIVINR¬ ǽRERGMI RISOV¤HEPM WPYĤRÀGL āYH°
EcRIOSVYQTSZEPMWTVEZSHPMZSWĨFSPSF]ZMEG
TIċE^° RE ^EFI^TIÐIRMI H·WXSNR¬LS ŁMZSXE
TVIZĤIXOÀGL
8SXSTSZEŁYNIQI^ENIHIR^cRENZ§ÐĤ°GL
^PSÐMRSZZSÐMSF]ZEXIāSQ7PSZIRWOE
4VIXSSH^EÐMEXOYZSPIFR¬LSSFHSFME
STEOSZERITVIHOPEH¤QIHSTEVPEQIRXY
R¤ZVL]^¤OSRSZScTVIYOE^SZER°
T·ZSHYQENIXOY^EZIHIR°LQSXRIN
^SHTSZIHRSWXMZIVINRÀGLJYROGMSR¤VSZ
ÐMSc^SHTSZIHRSWXM^EĤOSHYWT·WSFIR½
TVMZÀOSRIZIVINRINQSGM8MIYQSŁRME
SHLEPMĨEcTSWXMLSZEĨZĤIXOÀGLOXSV°
^RIYŁ°ZEN½WZSNYQSGRERI^¤OSRR¬
SFSLEGSZERMIWE:P¤HREOSEP°GME
TVMNEXMIXÀGLXS½ÐMRRÀGL^¤OSRSZ
Z]XVZEPSSHQMIXE(RIWYŁZMIQITVIÐS

2ETVMIOW½ÐEWR¬QYWXEZYWTSPSÐRSWXMZcLRYX°
3Ā%23 ZIV°QI ŁI 7PSZIRWOS Q·ŁI F]Ĩ
Z^HIPERSYWPYĤRSYESXZSVIRSYOVENMRSYOHI
WEWXEXSÐR°EÐIWXR°SFÐERMEFYH½QEĨPITĤMI
%X°OXSV°OVEHR½ETSHZ¤H^EN½WEFYH½QEĨ
LSVĤMIEOSWEQEN½HRIW:IV°QIŁIREREĤY
OVENMRY FYHIQI Q·GĨ F]Ĩ LVH° RMIPIR OZ·PM
REĤINTV°VSHIREĤMQĤTSVXSZGSQZ]R¤PI^GSQ
YQIPGSQ E ĤMOSZRÀQ āYÒSQ EPI EN TVIXS
ŁI REĤE OVENMRE FYHI WTVEZSZER¤ HSFVI E
HSFVÀQMTSPMXMOQM7QISXZSVIR°OWTSPYTV¤GM
WSZĤIXOÀQMÐIWXRÀQMTSPMXMOQMOXSVÀQMHI
SPITĤ°ŁMZSXāYH°ERMISOĤIJX]SPMKEVGLSZE
ZPEWXR¬SFSLEXIRMIģX¤XQYW°HEĨRENEZSŁI
WEZMITSWXEVEĨRMIPIR
S āYH° OXSV° RIGLG½
ÐM RIQ·ŁY TVEGSZEĨ
EPI ŁI WM Z¤ŁM TSGXMZS
TVEGYN½GMGLāYH°OXSV°
TSGXMZSTPEXMEHERIE
SHZSH] WXEVEN½ WE S
VSHMRYEZ]GLSZ¤ZEN½
WZSNIHIXM

436%>1)743091%*-9

:]ĤIXVSZERMI 1EVM¤RE /SÐRIVE Z W½ZMWPSWXM W JEPĤSZER°Q
QMPM¶RSZÀGL ^QIRMIO XIPIZ°^MI 1EVO°^E YOE^YNI EOS QEP RE
TSZIP WYHGSZ TVSOYV¤XSVSZ EN TSHTVIHWIHY TEVPEQIRXY ^E
WXVERY71)67(1EVXMRE+PZ¤ÐE4SHāE^ZIVINRIRINOSQYRMO¤GMI
WM 1EVXMR +PZ¤Ð Z]QIRMP W 1EVM¤RSQ /SÐRIVSQ WXSZO] WTV¤Z E
TSOVEÐSZEPZMRXIR^°ZRINOSQYRMO¤GM°ENTSZVEŁHIRSZMR¤VE.¤RE
/YGMEOE2E/SÐRIVSZIŁIPERMISZTP]ZċSZEPZÀFIVSZ¬OSRERMEZ
WTSPYTV¤GMW/SÐRIVSQFSNSZEP^EHSOSRÐIRMITI^MRWOINWOP¤HO]

W /SÐRIVSQ VMIĤMP QMPM¶RSZÀ FM^RMW W TS^IQOEQM RE ÏMIVRIN
ZSHI 2E STP¤XOY /SÐRIV Z]XVZEPS FSNSZEP ^E Z°ĨE^WXZS 71)69
ZSZSāF¤GLEǇWXEVEPWEǅSHSFVÀQIHM¤PR]SFVE^WZSNMGLSTMÐMIO
4VI 1EVXMRE +PZ¤ÐE Z]FEZMP VMEHIRÀ VS^LSZSV Z Q¬HM¤GL GI^
RSZMR¤VOYOXSV¤TVIRILSVSFMPEĤTMREZ½VSFSXYEYZIVINċSZEPE
ÐSOSāZIO TSHāE NILS ŁIPERME :]ĤIXVSZERMI TSHZSHY WS
^QIROEQMYOE^YNIŁI1EVXMR+PZ¤ÐRIWP½ŁMPSFÐERSQ7PSZIRWOIN
VITYFPMO]EPIQEǽ¤RSZM/SÐRIVSZM7TVIRIZIVMPWEWZSNQYWāYFY
TSWPERGE R¤VSHRIN VEH] E TVIXS OEŁHÀ ÒEPĤ° HIċ OXSVÀ ^SXVZ¤
ZSJYROGMMTSHTVIHWIHYR¤VSHRINVEH]NITVI7PSZIRWOSETVI
ZĤIXOÀGL SFÐERSZ FI^TIÐRSWXRÀQ VM^MOSQ 2ETVMIO XSQY ŁI
6SFIVX*MGSLSZSJYROGMMFV¤RMZPEWXRÀQXIPSQSTEOSZERI
H¤ZEQI R¤ZVL] RE NILS SHZSPERMI 1EVXMR +PZ¤Ð QYW° SH°WĨ
TVIXSŁISTMÐOEQEǽ¤RE1EVM¤RE/SÐRIVEZSZIHIR°TEVPEQIRXY
NIYV¤ŁOSYZĤIXOÀGLWPYĤRÀGLSFÐERSZ7PSZIRWOE

>EXMEāÐSWEWXEXMW°GITSHRMOEXIāSZTSGXMZSTVMTVEZSZEPMRE^EZIHIRMI
RSZ¬LS W]WX¬QY I/EWE ǽRERÐR¤ WTV¤ZE NILS WTYWXIR°Q YāELÐMPE
TSHZSHR°OSQSOV¤HEĨĤX¤X,RYXMI3Ā%23ŁMEHER¤TVEZYEZ]ZSHIRMI
SWSFRIN^SHTSZIHRSWXM
)/EWEXIHEVIKMWXVEÐR¤TSOPEHċEOXSV¤NIGI^MRXIVRIXTVMEQSRETSNIR¤
REHEċSZÀ½VEHQEPE^EFI^TIÐMĨSOEQŁMX½IZMHIRGMYXVŁMIFEXÀQEN^ZÀĤMĨ
ZÀFIV(4,2EQMIWXSXSLSLVS^°TVIWRÀSTEO
7½OVSQR° TVSKVEQ¤XSVM X^Z IXMGO° LEGOIVM  TSYO¤^EPM RE Z¤ŁRI HMIV] Z
W]WX¬QI 4SQSGSY NIHRSHYGL¬LS TVSKVEQY HSO¤ŁI I/EWE XPEÐMĨ FPSÐO]
FI^XSLSEF]MGL^EWMIPEPEHEċSZ¬QY½VEHY4VIHENGEWEXEOQ·ŁIZ]LR½Ĩ
TPEXIRMYHER°EZĤX¤XRSQVS^TSÐXIFYH½GLÀFEĨWXSZO]QMPM¶RSZIYVOXSV¬
QSLPMWP½ŁMĨRESFRSZYRIQSGR°GĤO·PÐMRESTVEZYEZÀWXEZFYGMIWX
,RYXMI 3Ā%23 YŁ TVIH WTYWXIR°Q I/EW] YTS^SVċSZEPS RE LVS^F]
E RIHSWXEXO] W]WX¬QY 2¤Ĥ XMIċSZÀ QMRMWXIV ǽRERGM° )HYEVH ,IKIV
TVIHPSŁMP R¤ZVL ^¤OSRE OXSVÀ QEP TVIHSĤPÀ W]WX¬Q IPIOXVSRMGOÀGL
VIKMWXVEÐRÀGL TSOPEHR°G ^PITĤMĨ ģX¤X REQMIWXS XSLS TVMTVEZMP RSZ¬
VMIĤIRMI OXSV¬ TSHRMOEXIāSZ WX¤PS
OSTYTIċE^°ERETVMIOXSQYQ¤Z¤ŁRI
GL]F]
7]WX¬Q ^E XEOQIV  QMPM¶RSZ IYV F]
QEP F]Ĩ PITĤ° EOS XIR TVIHGL¤H^EN½GM E
TSHZSH]RIWQMIZ·FIGYQSŁRMĨ
ŀMEHEQI EF] TVI^MHIRXOE *MRERÐRIN
WTV¤Z] 76 T 0IROE ;MXXIRFIVKIVSZ¤
SOEQŁMXI
TVIHWXEZMPE
STEXVIRME
OXSVÀQM ^EFV¤RM HEċSZÀQ ½RMOSQ
4VIQM¬V4IXIV4IPPIKVMRMF]QEPZ]ZSHMĨ
EN TIVWSR¤PRY ^SHTSZIHRSWĨ TVIXSŁI
EO RMIOXS WTYWXMP HIVEZÀ W]WX¬Q FYÒ
LS RIHSWXEXSÐRI SXIWXSZEP EPIFS S
GL]F¤GLZIHIP3FIQSŁRSWX°W½^P¬
)HYEVH,IKIV

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 >¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3

TT19-45-strana

8

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

,.-0>9.1=1%*-2%/3Ï2)6%
2-)>9.1=3&Ï%23:703:)27/%

ģ/%2(0
2%*-2%2Ï2).746:)
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č. 45 / 8. november 2019 / 23. ročnÍK

ČISTIAREŇ

PERIA

TRNAVSKO

Pri zimnom štadióne
v Trnave od 21. 8. 2019

do konca septembra

Týždenne do 46 550 domácností

0902 848 368

01-0132 TT33
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Vám ponúka
výrobu paplónov
a vankúšov
na počkanie.

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ
tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

54-0008 TT02

SŤAHOVANIE

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU

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

0917 102 255

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

39-0005 TT02

08-0 TT04

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,
ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU
BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

akcia

–25
%

Inšpirujte sa
vo Vašej najbližšej
predajni BRENO
s najširším sortimentom
podlahových krytín / 5x v SR

kusové
koberce

BRENO.sk
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

,
21
27
16,
cena za rozmer 67x120 cm

máme

70 /ks
Platí do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.
Za prípadné tlačové chyby neručíme. Zobrazené fotografie
sú len ilustračné. Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej
krytiny na mieru

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC
ponúkame tiež v šírkach

5m

Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou
Obšívanie
kobercov

Váš tovar Vám
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám
profesionálne nainštalujeme

LQ]HUDW%UHQR5HJLRQSUHVV6.B[LQGG

-15
pri nákupe

%

Platí len do 30. 11. 2019!

Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. Z�avy sa
nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.
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materiál 100% PP Frisé, výška vlasu 8 mm,
viacej vzorov, farebných kombinácií a rozmerov

Regionpress 11/2019

Kendra

KUPÓN NA Z¼AVU
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spoločnosť
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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU
Obec Kátlovce, zast. starostom obce Pavlom Johanesom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových
ponúk na prenájom nebytových priestorov:
1. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
Nebytové priestory nachádzajúce sa ako Budova obchodu a služieb s. č. 20 o výmere 86,7m2 a zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2
parc. č. 367/1 k. ú. Kátlovce v obci Kátlovce.
2. Dôvod prenájmu:
Využitie voľných nebytových priestorov
3. Účel prenájmu:
Predaj potravín, rozličný tovar / a iná obchodná činnosť/
4. Cena a podmienky verejnej obchodnej súťaže:
- min. cena za prenájom podlahovej plochy nebytových priestorov za rok 48,- €/m2 rok bez energií spojených s nájmom
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2 min. cena za prenájom nádvoria 2,-€/m2/ rok
- záujemca musí spĺňať všetky legislatívne podmienky súvisiace s predmetom podnikania
5. Predkladanie ponúk
Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Kátlovce, 919 55 Kátlovce č. 1, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú
istú adresu do 20. 11. 2019 do 14,00 hod. v zalepenej obálke s označením
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Budova obchodu a služieb - NEOTVÁRAŤ“.
Na obálke je nutné uviesť aj identiﬁkáciu – adresu predkladateľa ponuky.
6. Doba nájmu
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.
7. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky
a) Presné označenie účastníka:
Fyzická osoba: podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt.
Právnická osoba: obchodné meno, štatutárny orgán, sídlo, IČO, telefonický kontakt
b) výška nájomného za 1 m2/rok
c) účel nájmu
d) dátum a podpis oprávnenej osoby
K ponuke je potrebné doložiť:
- Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou- Výpis z OR resp. živnostenský list nie starší ako 3 mesiace
- Čestné prehlásenie účastníka, že nemá nevysporiadané záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie návrhov.

ZIMNÉ BUNDY

Chceme úspešné a spravodlivé Slovensko
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Pešia zóna Hlavná 15
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Pneuservis VOLEK
PREZUTIE PNEUMATÍK

uskladnenie iba 1 Euro
PREDAJ PNEU

0903 257 443
%PMOÏ0SFÝBOZtNJOPE55
1PQJ TP
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V Kátlovciach, 23. októbra 2019, Pavol Johanes, starosta obce

www.luxdan.sk | Bratislavská 56, Trnava | 0911 044 041

Týždenne do 46 550 domácností

39-0 TT15
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KUCHYNE NA MIERU

TRNAVSKO

01-0 TT45

8. Vyhodnotenie predložených ponúk:
Vyhodnotenie sa uskutoční v termíne do 16. 12. 2019. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu výšku
nájomného za 1m2 /rok a splní všetky stanovené podmienky a prvoradá bude ponuka na predmet podnikania predaj potravín a rozličného
tovaru.
Ak účastníci predložia totožné cenové ponuky, rozhodujúci bude čas doručenia. Vyhrá ponuka, ktorá bola obci doručená ako prvá.
Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.
Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi OcÚ Kátlovce - tel. 033/5576133,
0908/784793.
Zámer prenajať majetok takýmto spôsobom je Obec povinná zverejniť najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

služby, bývanie, relax, zamestnanie
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STREŠNÉ TNÉ
OKNÁ ZLĽEAVY!

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

www.oknapolakovic.sk
oknapolakovic@zoznam.sk

39-000 TT04

0949 300 518

54-0001 TT25

OKNÁ
DVERE
PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ

PEČIEM DOMÁCI

0944 291 696

0948 026 403

SALÓN MADERO
MADEROTERAPIA

.2019
Otvárame 1.10

0949 416 469
Štefánikova 16, Trnava

39-0 TT39

už aj v Trnave!
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zo 100%
bezlepkových surovín.

08-0 TT37

KVÁSKOVÝ CHLIEB

39-0 TT42
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PREDAJ OKRASNÝCH
SADENÍC SMREKA
A BOROVICE

BEZLEPKOVÝ
39-0 TT32
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Predlžujeme do
15.11.2019

služby, zamestnanie

trnavsko

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber poťahových látok!

www.mamix.sk

M O ŽN O S Ť
POSLEDNÁ
OC!
TE DO VIAN
Š
E
Y
B
O
R
Ý
V

VEĽKÁČNÁ

KVALITA ZA
CENU
NAJLEPŠIU

PREDVIANO
SUPERAKCIA

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

volať vopred

033/5546 744 • 0905 313 421

Súkromná spoločnosť prijme

Invalidná dôchodkyňa hľadá prácu
v obchode na 4 - 5 hodín denne.

Spoločnosť prijme na HPP

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

PREDAVAČKY

Tel.: 0905 673 899

01-00 TT44

POMOCNÉHO ÚČTOVNÍKA

- na skrátený pracovný úväzok do novinového stánku
v Smoleniciach, minimálny zárobok 523 Eur brutto
+ zákonom stanovené príplatky,
- na TPP do trafiky Trojička v Trnave, minimálny zárobok
624 Eur brutto + zákonom stanovené príplatky.

STAVEBNÉ POVOLENIA
INŽINIERSKA ÈINNOSŤ

Bližšie informácie na tel. číslach: 0902 953 066 a 0911 068 443

Inzerát, ktorý predáva
trnavsko@regionpress.sk

52-0001-3

54-0 TT42

WWW.REGIONPRESS.SK

Dovoz, vykládka
a montáž novej
sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu
starej sedačky!

01-0228 TT45

-40%
Svoje žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na mail:
sekretariat@t-press.sk.

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

01-00 TT45

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

Minimálna prax v účtovníctve 5 rokov. Minimálna mzda 800 Eur / brutto.
Požiadavky: maturita, samostatnosť, flexibilnosť, schopnosť vzdelávať sa.
Výhoda: znalosť programu SPIN 2.

5
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Na ľudí čakajú koncerty, výstavy aj diskusia

Trnavčania si pripomenú November 89

Príležitosť zaspomínať si na udalosti Nežnej revolúcie a pripomenúť si tak November 89 sa Trnavčanom naskytne v nasledujúcich
dňoch vďaka koncertom, výstavám či diskusii.
Pestrú paletu podujatí, vďaka ktorým
si budú mať Trnavčania možnosť zaspomínať na významný míľnik v dejinách
našej krajiny pripravili spoločne Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava
a mnohé inštitúcie sídliace v Trnave,
medzi nimi Nádvorie, priestor súčasnej
kultúry, Divadlo Jána Palárika, Štátny archív, Západoslovenské múzeum,
Knižnica Juraja Fándlyho, Galéria Jána
Koniarka Synagóga – Centrum súčasného umenia, ako aj Kultúrne centrum
Malý Berlín.

Koncerty na Trojičnom námestí

Počas dvoch dní čakajú na Trnavčanov dva koncerty s názvom Pocta slobode. Na prvom z nich sa v sobotu 16. novembra o 14.00 h na Trojičnom námestí
predstavia česko-slovenské legendy ako
Pražský výběr a The Plastic People of
the Universe. Príjemný hudobný zážitok
sľubuje tiež vystúpenie slovenskej skupiny Longital.

Na druhom koncerte v nedeľu 17.
novembra o 17.00 h vystúpi skupina
Ľudové mladistvá, spájajúca prvky folklóru, jazzu, klasickej i modernej hudby, ďalej sa predstaví sláčikové kvarteto
Spectrum Quartett, raper a freestyler
Počas výstavy v Štátnom archíve v Trnave si budú môcť záujemcovia prezrieť novovytvorené periodikum Trnavskú verejnosť.
Strapo, či speváčka a skladateľka Zuzafoto zdroj Štátny archív v Trnave
na Mikulcová. Účasť prisľúbili aj pamätníci Novembra ’89, medzi nimi aj ne, ktorý vznikol v stredoveku a stal
NEŽNÁ ’89 ...revolúcia, ktorá sa zača- 22. novembra výstava pod názvom 1989
najvýznamnejšia osobnosť slovenskej sa univerzálnym hudobným prejavom la v divadle - je názov putovnej výstavy SAMETOVÁ NEŽNÁ. Pôjde o prezentájazzovej scény Peter Lipa.
stredovekej Európy. Na koncerte zazne- Divadelného ústavu v Bratislave, na ciu autentických fotografií priebehu a
jú v interpretácii zboru Schola minor aj ktorú pozýva v dňoch 16. 11. až 31. 12. atmosféry nežnej revolúcie od piatich
trnavské Divadlo Jána Palárika. Výsta- slovenských a piatich českých autorov,
Hudba bude znieť
Kto za pravdu horí
va odzrkadľuje prelomové dni a týžd- ktorých fotografie majú dokumentačný
i v Kostole sv. Jakuba
November 1989 sa niesol v znane, ktoré priniesli jeden z kľúčových a reportážny charakter.
Nevšedný umelecký zážitok čaká
mení mítingov. Tie sa začínali spiemedzníkov slovenských dejín, zahŕňa
na Trnavčanov v nedeľu 17. novembra.
vaním piesne Karola Kuzmányho
dobové materiály, fotografie z archívov, Diskusia v Malom Berlíne
V Kostole sv. Jakuba dostane o 19.30
Kto za pravdu horí. Jej text si účastz divadiel a zobrazuje nielen atmosféru
h priestor gregoriánsky chorál. Ide o
Ako prebiehal November 89 v Trnaníci mítingov prepisovali a rozširona námestiach, ale aj najvýznamnejšie ve? Vyhralo dobro nad zlom? Odpovede
jednohlasný liturgický spev v latinčivali tak, medzi sebou. Jeden z jeho
inscenácie tej doby.
na tieto ale aj ďalšie otázky budú hľadať
exemplárov, si budú môcť prezrieť
archivár, historik ale aj priami aktéri
aj návštevníci výstavy v trnavskom
Vernisáž výstavy ...Vtedy v novembri novembrových udalostí v Kultúrnom
štátnom archíve.
sa v pondelok 18. novembra o 16.30 h centre Malý Berlín 18. novembra o 18.00
uskutoční v Štátnom archíve na Štefá- h. Pozvanie do diskusie prijali František
fragmenty zo stredovekých notovaných nikovej 7. Záujemcovia si budú môcť Mikloško, Juraj Nvota, Vladimír Oktavec
kníh uchovávané v priestoroch trnav- prezrieť archívne dokumenty, ktoré sú a Radoslav Ragač. Moderovať stretnutie
svedectvom udalostí Novembra ’89 bude Mário Nicolini.
ského štátneho archívu.
v trnavskom regióne. Vzhliadnu tiež
programové vyhlásenia Verejnosti pro- Štrnganie kľúčmi na Nádvorí
Výstavy v knižnici,
ti násiliu a koordinačného výboru slodivadle, archíve i galérii
...NIE JE SAMOZREJMOSŤ, nesie náV Knižnici Juraja Fándlyho chystajú venských vysokoškolských študentov, zov podujatie, ktoré sa uskutoční 17.
výstavu pod názvom Nežná revolúcia materiály moderátora novembrových novembra na Nádvorí. Pri diele od Pavv regionálnej tlači, ktorú si budú môcť mítingov v Trnave – herca Vladimíra la Soukala a Lukáša Matejku budú mať
záujemcovia prezrieť v čase od 10. do 30. Oktavca, novovytvorené periodikum Trnavčania možnosť vytiahnuť kľúče a
Trnavskú verejnosť, satirické ilustrácie zažiť niečo z atmosféry výnimočných
novembra.
v študentských časopisoch a mnoho novembrových udalostí. Spoločné štrDokumentárnu výstavu k 30. výročiu ďalších zaujímavých dokumentov revo- nganie kľúčmi všetkých zúčastnených
spustí interaktívne vizuálne búranie
udalostí v novembri 1989 pod názvom lučných dní.
O udalostiach Novembra 89 informomúru a odhalí tak jedinečné fotografie
Nežná revolúcia pripravuje Západosloval aj Študentský časopis Blesk.
Na nádvorí Synagógy – Centra súčas- z obdobia Nežnej revolúcie.
venské múzeum. Jej vernisáž naplánofoto zdroj Štátny archív v Trnave
ného umenia čaká na návštevníkov od
vali na 15. novembra o 15.00 h.
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
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Pripravení prevziať
zodpovednosť

Chceme menej štátu a nižšie dane

76-0016

Politické strany na Slovensku sa predbiehajú, čoho dajú občanom viac. Strana Sloboda
a Solidarita má ako jediná vo svojom programe
jasno a vie aj to, čoho vám dá MENEJ. My v SaS
si myslíme, že štát sa príliš montuje do života
ľudí, príliš im diktuje, ako majú žiť. A preto hovoríme – menej štátu, a to znamená nižšie dane.

5HNODPD5HJLRQDOQHQRYLQ\[

Menej štátu znamená:
- menej regulácií ✔
- menej formulárov ✔
- menej povolení ✔
- menej poplatkov ✔
- menej kontrol ✔
- menej pokút ✔
- menej korupcie ✔
- menej úradov ✔
- menej byrokracie ✔
- menej buzerácie! ✔
Toto všetko, keď bude, budeme mať nižšie dane.
A my v SaS vravíme, že menej daní znamená
viac vašej osobnej slobody. Preto,
lebo vy budete rozhodovať o tom,
čo budete robiť s peniazmi, ktoré
ste si vy zarobili. Chceme, aby sa
na Slovensku oplatilo pracovať,
podnikať a žiť.

RNWyEUD

Richard Sulík

EUROOKNÁ A DVERE

Vezmime si príklad z Nórska
Z plánovaného vyrovnaného rozpočtu, máme
podľa aktuálnej prognózy Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť deficit 1,27% HDP. Do konca roka
to bude pravdepodobne ešte viac. Potrebné však
bude splácať peniaze, nie percentá. Tohtoročný
deficit je 1 200 000 000 eur. Slovensko si bude
musieť tieto peniaze požičať a celkový štátny dlh
vzrastie na cca 50 000 000 000 eur...alebo asi 33
000 eur na štvorčlennú rodinu. To je sociálny
štát, ktorý nám Smer-SD buduje a garantuje jeho
zachovanie. Deje sa to pritom v rokoch, keď ekonomika šliapala na plné obrátky.

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
e o n y
• rá ové brány

16-0029

OKNÁ + EXTERIÉROVÉ
AKCIA!

AKCIA na rok 2020
1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2490 € • 1-hr. 1850 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

ZADARMO:

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

Ako buduje sociálny štát Nórsko? Majú vytvorený Fond budúcnosti s aktívami v objeme
takmer 1 000 000 000 000 eur (1 bilión!!!), teda asi
800 000 eur na štvorčlennú rodinu. S Nórskom
sa porovnávať nemôžeme. Ropu ani iné nerasty
neobjavíme. Úspech Nórska však spočíva nielen
v nerastnom bohatstve, ale hlavne v zodpovednosti. Zodpovední môžeme (a musíme) byť aj my.
„Fond budúcnosti“ v slovenskom vydaní, musí
byť rozhodnutie, ako nezadlžovať
naše deti. Musíme bojovať proti
korupcii, hospodáriť vyrovnane a postupne splácať existujúce dlhy. Túto víziu ponúka
Slovensku strana Sloboda a
Solidarita. Lebo zdravý rozum
je najlepší recept!

0910 902 635•0905 323 022
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Zdravý rozum je
najlepší recept

Marián Viskupič
poslanec NR SR za SaS

03-00171 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

85_0690

predseda SaS

služby, okná, reality
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NON - STOP 0905 351 406
VIANOCE

GLAZÚROVANIE
VANÍ
24

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

0903 405 588
0905 983 602

94-0173

čistenie domovej a priemyselnej
kanalizácie tlakovým a strunovým strojom

54-0011 TT03

Slovenčina naša
Nie váha
tovaru, ale hmotnosť tovaru.

Mgr. Bc. Marta Molnárová


Strihám

68-06

KARÁCSONY

59-0042

0915 896 536

aj detičky! 0907 43 66 55

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ OKNÁ

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

A ZIMNÉ ZÁHRADY

CELKOVÉ CENY

339 €

389 €

41-0017

499 €

Pri výmene okien poskytujeme vymaľovanie
interiéru s 10% zľavou

Hľadáme nových kolegov do tímu! 0904 444 031

www.TUreality.sk

Sladovnícka 13, 917 01 Trnava

Mgr. Petra Jablonická
0905 314 690

ID 33836

55 900 €

Starší 2-izbový rodinný dom s jedálňou,
priestranný pozemok o výmere 1 164 m2,
Boleráz

0904 444 031

22 000 €

Záhradka o výmere 507 m2 situovaná v
záhradkárskej oblasti Horné Orešany
– Majdán

ID 32416

62 250 €

Lukratívny stavebný pozemok neďaleko
Trnavy,v novovybudovanej lokalite v obci
Suchá nad Parnou – časť Vlčia dolina,
výmera pozemku 498 m2

59-0078

ID 33824
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J. Bottu 29/A, Trnava, Erika Modrovská
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Ponúkame komplexný prístup
- všetky ﬁnančné produkty na jednom mieste
Svojou niekoľkoročnou činnosťou sme dokázali, že vieme pre klientov priniesť to najlepšie riešenie.

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.

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

54-0 TT44

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

TRNAVA

M.P.V. spol. s r.o., Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)
tel.: 0902 950 717, 0903 218 798, tel./fax: 033/534 10 08
e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk
24-0022

www.slovaktual.sk
k
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Vtipy
týždňa
»

Prosím ťa, to čo bol za
nápad kupovať teraz babke plavky?
Mama, ale veď si predsa
hovorila že bude babie
leto.

»

Prečo sa Janko Hraško
nekúpe?
Lebo by vyklíčil.

»

Bože dnes som taký
hladný, asi si idem niečo
naliať.

» Toto je účet za obed,
- pýta sa hosť čašníka,
- alebo mi chcete predať
reštauráciu?
»

Napísané v jednej krčme:
Nesťažujte sa na našu
kávu ... i vy raz budete
slabí a studení! Nechutní
už ste.

» Nahnevaný učiteľ vyletí

z triedy a mrmle si popod
nos:
Ako malý chlapec som pásol dobytok a dnes, na staré kolená, ho musím učiť!

» Roboty sa netreba báť,
hlavne keď ju robia druhí.
» Dnes mám toľko práce,

že sa k nej ani nedostanem.

» Na začiatku kariéry treba preraziť ... konkurentom
čeľusť.
» Urazil všetkých aj všetko. Dokonca i slušný kus
cesty.
» Nielen baba Jaga si žije
na veľkej nohe.

» Mnohí žijú v doživotnom
odlúčení - od rozumu.

» Status chlapca na
Facebooku: „Máme matiku
a nudím sa :/“
Komentár od učiteľa: „Poď
k tabuli, Jožo!“
» redakcia
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SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

rokov

5

NOVEMBER 89
Ako bude vyzerať Európa a svet o ďalších tridsať rokov?

Nielen v ľudskom živote, ale aj živote krajiny sú tri desaťročia veľmi dlhé obdobie. Od roku 1989 sme stihli odísť zo spoločného štátu
s Čechmi a vstúpiť do EÚ a NATO. V Európe pred troma dekádami neexistovala ani spoločná mena v EÚ, ani voľný pohyb bez hraníc.
Ak sa za 30 rokov zmenilo tak veľa, ako budú
vyzerať Slovensko, Európa a svet v roku 2049?
Odpoveď nie je príjemná. Nikdy od revolučného
roku 1989 nečelila Európa toľkým výzvam, ako
dnes. Na susednej Ukrajine je už šiesty rok vojna,
ktorá si vypýtala 13 tisíc obetí. Ďalší dvaja susedia,
Maďarsko a Poľsko, sa odkláňajú od demokracie.
Európska únia síce ustála aj migračnú krízu
aj krízu eurozóny, ale protieurópske nálady
bublú pod povrchom. Rusko aj Čína sa snažia
podkopať jednotu členov Únie a Severoatlantickej
aliancie a oslabiť obe inštitúcie. Spojené štáty
kedysi pomáhali zakladať EÚ, dnes ju Donald
Trump otvorene sabotuje. Po desiatkach rokoch
rozširovania zóny voľného obchodu sa trhy
veľkých štátov začali zatvárať.

■

Dosiahli sme veľa

ako spoločný trh EÚ rozšíriť na služby či digitálnu
ekonomiku, nech členské štáty spoločne rastú a
Odpoveď na to, ako bude vyzerať Európa v bohatnú. A ako zastaviť globálne otepľovanie, aby
roku 2049 sčasti záleží na tom, či sa slovenská sme si v tom zhone po prosperite nezničili životné
európska a zahraničná politika zmobilizuje, a či prostredie.
sa aj našim politikom, odborníkom a diplomatom
podarí udržať duch spolupráce a kompromisu vo ■ Niet malých a veľkých
svete. Tú alternatívu – súperenie a konfrontáciu
Tu neplatí to občasné slovenské, že sme príliš
– sme už v minulom storočí zažili a žiaden
rozumný človek si nepraje reprízu. Čo vieme teda malí na to, aby sme niečo za hranicami ovplyvnili.
Aj tie menšie krajiny – a často sú to práve menšie
v najbližšej budúcnosti urobiť?
krajiny – vedia vyriešiť problém či sprostredkovať
dohodu lepšie ako veľké, lebo sa na ich nápady
Treba chrániť stabilitu a prosperitu
svet pozerá menej podozrievavo. A dobré idey sa
Európy tým, že pomôžeme posilniť
rodia v krajinách bez ohľadu na počet obyvateľov;
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá
veľké krajiny nemajú monopol na múdrosť.
hry dozerajú.
Slovensko má aj talentovaných ľudí, aj relatívne
dobrú reputáciu v Európe a vo svete, len to chce
■ Spolupráca s Bruselom
mať v zahraničnej politike jasno a zhodu medzi
V prvom rade musíme ísť sami príkladom. čelnými predstaviteľmi štátu. A práve tá nám dnes
Ak budeme zneužívať krízy ako tú migračnú na chýba ako soľ.
Tomáš Valášek
získavanie vnútropolitických bodov búšením do
„Bruselu“, tak nás nikto v EÚ či Aliancii nebude
brať vážne. V druhom rade to chce chrániť stabilitu
a prosperitu Európy tým, že pomôžeme posilniť O autorovi
inštitúcie, ktoré na súčasné pravidlá hry dozerajú. Tomáš Valášek je riaditeľom euTreba prispieť vlastnou energiou a nápadmi rópskych operácií Carnegie nadácie
k dokončeniu reformy bankového systému či pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
migračnej politiky v EÚ, aby Únia lepšie predišla
republiky pri NATO.
budúcim krízam. Je aj na Slovensku, aby poradilo,

Spolupráca, nie rozkol

08-0129 TT45

Pre Slovensko sú to všetko zlé správy. Situácia
v Európe po roku 1989 nám veľmi vyhovovala.
Vďaka EÚ v Európe jasne platí, že väčšie štáty
musia rešpektovať zvrchovanosť a názory
menších, vrátane nás. Vďaka NATO sa územiu
jeho členov už sedem dekád vyhýba konflikt.
Slovensku tiež nahráva, že vieme obchodovať
s celým svetom, vytvoriť tak pracovné miesta
a zdvihnúť životnú úroveň ľudí u nás. A tisíce
Slovákov dnes môžu slobodne cestovať, študovať,
pracovať či podnikať v Európe a vo svete.

■

PRÁČOVŇA

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

hotelového
a reštauračného prádla
Pranie pracovných odevov
biely kostol, atletická 13
0905 662 923
www.pracovnarybka.sk

www.balkona.eu
0948 787 777

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

InZerCIA
63-0054

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%
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47-044

Pranie a mangľovanie

relax, gastro
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
42.845
32.750

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

a
b
i
l
o
K
l
a
e Koliliba
Hot
Hotel
ú
v
a
r
p
a
n
ú
a
v
a
r
v
p
ý
z
vú
pra
na
o
ýva
poz
p
vás
vás
u
k
è
a
j
í
b
a
u
z
íjaèk
zabíjaèk
ááccuuzab
mácu
dom
ddoom
ktorá sa uskutoèní

v Kamennom mlyne 16. 11. 2019
Predaj od 8:00 do 14:00 hod.

Zabíjaèkové domáce maškrty
Domáca kaša
Jaternica
Krvavnica
Tlačenka
Lalok paprikový
Huspenina
Domáca klobása
Zabíjačková kapustnica

4,00€
4,00€
4,00€
6,00€
2,50€
2,00€
7,00€
2,50€

Možnosť objednávok na tel. è.:

033/533 44 59
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