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OPRAVA
•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

08-0037 TT09

2 izb. byt, Arboria, 250 eur os. / dohoda

08-0005 TT03

UBYTUJEM ŠTUDENTKY

08-036 TT09

Týždenne do 46 550 domácností

39-0016 TT32
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KOMPLETNÉ

REKONŠTRUKCIE

08-0003 TT03

VÍKENDOVÉ ZĽAVY

pri nákupe

KVALITNÉ
VINYLOVÉ LAMELY

_15

pri nákupe

12,9E9

Komplexné služby zákazníkom
sú p
pre nás samozrejmosťou
j

/m2

Poradenstvo
a individuálny
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p stup
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Obšívanie
kobercov
Váš tovar
Vám dovezieme
po
p celejj SR

máme

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC
ponúkame tiež v šírkach

5m

Koberec aj PVC
Vám profesionálne
nainštalujeme

BRENO.sk

na metráž

Platí len od 21. 3. do 22. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba
na metrážne koberce v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú, neplatí
spätne, na služby, na akciový tovar, ani na objednávku.

Rezanie
podlahovej krytiny
na mieru

Akcia platí do 31. 3. 2020 alebo
do vypredania zásob. Za prípadné tlačové
chyby neručíme. Zobrazené fotografie sú len ilustračné. Cena je uvedená vrátane DPH.

Regionpress 03/2020

KUPÓN NA Z¼AVU

KUPÓN NA Z¼AVU

Regionpress 03/2020

od

na kusovky

Platí len od 14. 3. do 15. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba
na kusové koberce v predajni. Z�avy sa nes�ítavajú, neplatí
spätne, na služby, na akciový tovar, ani na objednávku.

_15

pri nákupe

%

na vinyl a PVC

Platí len od 28. 3. do 29. 3. 2020! Vz�ahuje sa iba na vinyl
a PVC v predajni. Platí aj na tovar na objednávku. Z�avy sa
nes�ítavajú, neplatí spätne, na služby, ani na akciový tovar.

facebook.com/koberce.breno.sk
instagram.com/koberce_breno_sk
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14. 3. – 15. 3.
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KUPÓN NA Z¼AVU

21. 3. – 22. 3.

MARCOVÉ

28. 3. – 29. 3.

0903 783 800

08-0 TT04

08-0015 TT04

INTERIÉROV

lekárne / školy, sTavba, služby

SPŠT
TRNAVA

V trnavskom okrese sú od 1. januára 2020
v rámci pohotovostných služieb k dispozícii
v pracovný deň a cez víkendy lekárne
nachádzajúce sa v nákupných centrách:

3917 M 02 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ
SLUŽBY V STROJÁRSTVE
NA BÝVALEJ STROJÁRINE

Lekáreň BENU, City Aréna,
Kollárova 8834/20, do 21.00 hod
Lekáreň Dr. Max, OC Max,
Ulica Ferka Urbánka 11, do 21.00 hod
Lekáreň BENU,
Hospodárska 3611/53, do 20.00 hod
Lekáreň City Park, OC City Park,
Trstínska 3, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, HM Tesco,
Veterná 40, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland,
Clementisa 41/D, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, Kaufland,
Trstínska cesta 2, do 20.00 hod
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Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
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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

Chceš vedieť účtovať?
Chceš si založiť vlastnú ﬁrmu?
Chceš ovládať právne zákony a normy?
Chceš sa zamestnať v banke alebo v strojárskej ﬁrme?
Chceš si vyskúšať podnikanie v študentskej ﬁrme?
Chceš sa uplatniť v skladovom hospodárstve?

Doporučujeme
skontrolovať si vždy
konkrétnu lekáreň
a všetky potrebné
informácie na stránke
www.trnava-vuc.sk

Chceš ovládať cudzí jazyk na pokročilej úrovni?
Chceš získať certiﬁkát z účtovníctva a informatiky?
Chceš získať vzťah k technike?
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
TECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 1,
917 31 TRNAVA
www.spstt.edupage.org
email: spstt@spstt.ssk

"Za štúdium v tomto
odbore" hovorí
viac ako 850
spokojných absolventov.

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
01-0 TT10

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

Oznam pre členov ČZ Trnava

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
45.115
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

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

profesionálne čistenie a monitoring
LBOBMJ[ÈDJFtŘJTUFOJFMBQBŘPWUVLV

ktorá sa uskutoční dňa 11. marca 2020 (streda)
o 16,00 hod. v priestoroch jedálne spoločnosti
Lefrox group s.r.o., Obchodný dom Jednota
na 3. poschodí, Trojičné námestie 9, Trnava.
Na Vašu účasť sa teší

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

Dozorný výbor
Členská základňa Trnava
pri COOP Jednote Trnava, SD

01-0 TT09

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

0949 188 961

Dozorný výbor Členskej základne Trnava pri COOP
Jednota Trnava SD, pozýva všetkých svojich členov na

betón
anhydrit
2

v Trnave a okolí
0915 505 359
vopred ďakujem.

MANIKÚRA
PEDIKÚRA
ky
15% ZĽAVA 15€ študent
na akrylové
a gélové nechty

tel.: 0905 239 036

KÚPIM
BYT

NECHTOVÉ ŠTÚDIO

Betonárne Trnava

TT20-10-strana

INZerÁ
KTOrÝ T,
PreDÁVa
0905 333 832

01-0 TT04

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

01-0011 TT03

Redakcia:

Pohotovostné služby
lekární

PREČO SI VYBRAŤ ODBOR

01-0 TT05

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

na akrylové
a gélové nechty

Blue Nails Trnava
Trojičné nám. 9, na prízemí COOP Jednota (oproti ROH)
PO-SO 8:30 - 19:00, NE 10:00-15:00

08-0 TT07

2

domácnosť

3

92-0001-2

Trnavsko

TT20-10-strana
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Časy sa mená

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE
- do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

25 rokov

Paranormálny jav
Čakajú ma časy zlé,
styky ani peniaze
nebudú mi stačiť,
nech to Para tlačí.
Tesne pred nimi
Dnes a možno aj zajtra ráno,
zaručiť vám nemôžem nič,
ale všetko sľúbiť, ešte áno.

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 - DOVOZ ŠTRKU
na prevoz strojov do 3,3t

[FNOFQSBDFUSOBWBTSP!HNBJMDPNtXXX[FNOFQSBDFUSOBWBTLt 0902 047 516

astrológia, numerológia, jasnovidectvo

ARMOVANIE OHÝBANIE
VIAZANIE UKLADANIE
BETONÁRSKEJ OCELE

Liečiteľ Boris
Dlhoročne pracujem s anjelskými
energiami u nás i v zahraničí:
Nemecko, Belgicko, Írsko...

Trnava - 0911 884 580

VÝROBA STRMEŇOV
ARMOKOŠOV

0910 808 745

POZVÁNKA

Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
srdečne pozýva rodičov a zdravotne znevýhodnené deti na

deň otvorených dverí v Základnej škole pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
v stredu 18. marca 2020 od 8.00. - 12.00. hod.

» Eva Jarábková

Kontakt: 033/533 19 89
Info: www.szsapstrnava.edupage.org

TT20-10-strana

Mgr. Tatiana Uhríková, riaditeľka školy
Email: uhrikova.tatiana@gmail.com
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08-0 TT08

Program: - Privítanie
- Informácie o vzdelávaní žiakov s NKS
- Konzultácie s psychológom a špeciálnym pedagógom
- Návšteva v triede prípravného ročníka ZŠ s NKS
- Prehliadka priestorov školy

Všetky by ho chceli mať
Darmo chodíš za ženami,
zbytočná je na MDŽ ruža,
každá túži len po jednom,
mať doma Adelinho muža

08-0 TT08

Tieto energie odstraňujú zápalové
procesy, neplodnosť, psychické záťaže,
očistujú telo i dušu, priestory od negatívnych
energií a prekliatí, spájanie párov.

08-0006 TT02

BAGER UNC JCB 3CX
JCB 3CX
MINIBAGER SKLÁPAČ
VALNÍK
-

75-11

Jedovaté huby
Ale sa ich napriek zime
urodilo, ja jeho mater,
povedal si pred voľbami
náruživý hubár, amatér.

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

Možno je to tak

Literárny týždenník
Ľúto nám to prišlo,
no finančne to tak vyšlo,
že 33.ročník má nárok,
len na jedno číslo za rok.

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
nebytové priestory

39-0006 TT10

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!

» bapka Blašková

Nový náčelník v Trnave
Špičkového náčelníka
bude mať mestská polícia,
podmienky pre uchádzača
prevzali sme rovno z CIA.

01-0 TT04

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

01-0007 TT10

Možná sa čuduje, prečo tažko chorého invalida neprišla zebrat sanytka a vtedy by som s ným
mosela súhlasit. Ale to ho neospravedlnuje, že pri
placený nedá bloček a taksameter neegzistuje. Dze
je ten pán, čo nám mladým kočkám, otváral dvere?
Dze je úcta k šedzinám? Asi to bude tak, že gavalýry
nevymrely, len ich je velyce málo. Len ešče dodám,
že sa vozím taksíkom furt jednej barvy, ale po poslednej skúsenosci
„ meným lokál“. Nehnevajte sa
pány, určite je medzi váma aj
„normálny“, slušný šofér, len
ja som mala smolu a na takého
som nenatrafila. Tak som núcená
vybrat si společnost druhej barvy.
Jako pochodzím, to vám dám určite
vedzte, šak časy sa mená
a šoféry též.

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

08-0 TT07

Ket zme jako mladé dzífčatá išly v noci z muziky,
scely zme sa hrát na „ velké dámy“ a zavolaly zme
si taksík. Došlo krásne, čisté auto a usmáty šofér. Aj
ket to mohol byt náš otec, vybehol z auta a šeckým
nám pootvýral dvere. Šak zme boly jeho zákaznýčky. Aj ket bola hlboká noc, bol milý a zhovorčivý. Aj
čúl som občas donúcená použit túto službu, no časy
sa mená. Aj ket na dispečingu nahlásim, že potrebujem taký taksík, kerý zebere aj invalidný vozík,
dostanem otpovet, že on nevý jaký voz a jaký šofér
dójde. Ket sa konečne, aj pól hodziny po dohodnutém čase, dohrne auto, šofér v nem sedzí jak puchor
a any ho nenapadne, aby zedvihol zadek a pomohol
invalidnému zákaznýkovi. Aj to je služba! Tváry sa,
jako by sedzel v tem taksíku za trest.

zamesTnanie, služby

Trnavsko
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PRIJMEME IHNEĎ
MONTÁŽNIKA PRE STROJNÉ ČASTI

- manuálna zručnosť, zámočník
- vŕtanie , brúsenie, montáž a kompletizácia zariadení
- čítanie strojných výkresov
- dôslednosť, presnosť, zodpovednosť

MONTÁŽNIKA PRE ELEKTRO ČASTI

- manuálna zručnosť, čítanie elektrotechnických schém a výkresov
- skúsenosť a kvaliﬁkácia minimálne §21
- montáž káblových rozvodov, osádzanie elektro prvkov
- zapájanie priemyselných rozvádzačov pre automatizáciu
- dôslednosť, presnosť
- prax. min 5 rokov v odbore
- min. stredoškolské elektrotechnické vzdelanie s maturitou
Nástupná hrubá mesačná mzda: 1300 – 1500,- EUR, možnosť rastu.
Pracovná doba: 7:30 – 15:30 hod.
Odmeny na úrovni 13. a 14. platu
Miesto práce: Malženice pri Trnave

01-0 TT09

Sme slovenská spoločnosť s holandským partnerom,
vyrábame pre medzinárodný ropný priemysel.

01-0 TT09

Pošlite životopis, ponuku Vašej práce na e-mail:
office@adroctech.com

KAMENÁRSTVO

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bínovce

Bíňovce

pri hlavnej ceste

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

0905 333 339

TT20-10-strana
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08-0002 TT02

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

O

D
ZIMNÁ AKCIA AŽ

rozHovor pre reGionpress
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Neutečiem, kým maﬁu neporazím
Ak budete mať pocit, že som zblúdil, dajte mi to vedieť
Mgr. Igor Matovič (11. máj 1973, Trnava) je slovenský politik a bývalý podnikateľ. Okrem iného, aj zakladateľ
novín, ktoré práve držíte v rukách. Od roku 2010 je poslanec NR SR, najskôr za stranu SaS a neskôr ako
predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Muž, ktorý sa nehanbí za city, za zásady, ani za
presvedčenie, že dobro musí raz zvíťaziť nad zlom. REGIONPRESSu poskytol nasledujúci rozhovor.
■ REGIONPRESS: Ako dlho ministerstvo
vnútra pod vedením niekoho z vašej vlády
bude ešte poskytovať finančne náročnú
ochranu predsedom iných politických strán
bez toho, aby zastávali ústavnú funkciu?
■ Igor Matovič:
Podľa mojich informácií
neexistujú žiadne zákonné dôvody na poskytovanie
mimoriadne drahej ochranky Róbertovi Ficovi.
■ REGIONPRESS: Boli ste niekedy v minulosti
zúfalý, znechutený, bez energie pokračovať?
■ Igor Matovič: Veľakrát, ale našťastie ma vždy
vrátila späť výčitka, ktorú som si sám sebe nadelil,
že nemôžem utiecť z bojiska, kým mafiu definitívne
neporazím.

■ REGIONPRESS: Pán Matovič, aký je to pocit
z pozície (v čase vzniku rozhovoru s najväčšou
pravdepodobnosťou) budúceho predsedu
vlády Slovenskej republiky poskytovať
rozhovor novinám, ktoré ste vy s vašou pani
manželkou založili a uverejňovali ste v nich aj
svoje stĺpčeky o víziách lepšieho života v našej
krajine?

■ zdroj foto SITA / AP

■ Igor Matovič: Nemám najmenšie obavy, ba
priam sa na naše stretnutia priamo teším.

Ide mi o mimoriadne otvorené
informovanie ľudí
o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí
do spolurozhodovania
o dôležitých rozhodnutiach
našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Vo vašom volebnom
štábe bola v prvú marcovú noc prítomná
aj verejnosť. Otvoríte občas pre bežných,
naozaj obyčajných ľudí aj priestory vlády,
parlamentu..?

■ Igor Matovič: Určite zaujímavý, ( úsmev – pozn.
red.) V každom prípade, veľmi pekne ďakujem za
možnosť sa prihovoriť vašim čitateľom, ktorým som ■ REGIONPRESS: Nikto sa vás nepýtal ani
dlhé roky písal moje stĺpčeky.
na to, čo všetko si musela „preskákať“ vaša
manželka, pani Pavlínka, vaše dcéry, kým
■ REGIONPRESS: Budú to trochu iné otázky, ste sa vo svojej politickej práci – nehovorím
ako ste dostávali v prvých hodinách po o kariére, lebo viem, že tá vás nezaujíma
oznámení výsledku volieb. Pamätáte sa – dostali až do bodu zostavovania vlády
ešte na naše stretnutie na Trnavskom Mýte Slovenskej republiky?
v Bratislave pred rokmi a na rozprávanie o
grilovanej kožke na kuracom stehne?
■ Igor Matovič: Mám úžasnú manželku a
■ Igor Matovič: Samozrejme, na také niečo sa
len tak ľahko zabudnúť nedá a myslím, že ani vy
ste nezabudli. (Opäť úsmev – vysvetlenie red.. Ide
o paralelu na tému skromnosť a vďačnosť v živote
dospievajúceho Igora Matoviča – z jeho pohľadu.)
■ REGIONPRESS: Medzinárodný deň žien
ani napriek straníckym zámerom politickej
konkurencie nikdy nebol vo februári, ale
prichádza teraz, 8. marca. Aký je váš vzťah k
mamám, k ženám... k bytostiam, ktoré nám
do života prinášajú šťastie a lásku, aj za cenu
neraz veľkých obetí?

■ REGIONPRESS: Aké vzťahy predpokladáte v
pracovných témach s pani prezidentkou?

■ Igor Matovič: Určite áno. Otvorené vládnutie,
kde budú môcť ľudia zažiť politiku zblízka, je jeden
z mojich hlavných cieľov. To však zďaleka nie je len
otvorený Úrad vlády pre verejnosť, ale mimoriadne
otvorené informovanie ľudí o všetkom, čo vláda robí
a pozvanie ľudí do spolurozhodovania o dôležitých
rozhodnutiach našej krajiny.

■ REGIONPRESS: Napíšete, pán Matovič,
ešte niekedy do REGIONPRESSu stĺpček?
A prípadne, ako oslovíte svojich bývalých
nenáročné dcéry. Viem, že by boli veľmi radi, aby kolegov, jeho tvorcov a tiež jeho čitateľov?
sme spolu trávili viac času, ale veľmi dobre vidia,
že chcem pre Slovensko zabrať naplno. Vyžaduje ■ Igor Matovič:
to aj takúto obetu. Bohužiaľ, potom sa to prejaví aj Veľmi rád, ak by
tým, že úplne obyčajný dom staviam miesto roku som taký priestor
päť rokov.
dostal. Uvidíme,
(šibalský úsmev
■ REGIONPRESS: V to ráno, keď boli známe – pozn. red.) ...
výsledky, v jednom z komentárov Českého Pozdravujem vás
rozhlasu na adresu našich volieb zaznelo: všetci moji bývalí
„Tam, kde je pravda kompromisom, tam (a aj súčasní)
sa kompromis stane pravdou.“ Vy nie ste v blízki, chýbate
súvislosti s pravdou človek kompromisov, mi, veľmi, ani
púšťate sa do boja s dlhoročnou lžou. neviete ako.
Zvládnete to? Vydržíte? Práve s takýmto
predpokladom vám ľudia zverili svoju dôveru. Za rozhovor ďakuje
Ľudia, dusení nepravdou a podvodmi.
Igorovi Matovičovi

■ Igor Matovič: Bez našich ženičiek by na svete
bola strašná nuda. Ale vážne, samozrejme, že si
prácu a obetu našich žien veľmi vážim a veľmi ma
Ivan Brožík
mrzí, že doplácajú za výchovu detí tým, že majú ■ Igor Matovič: Urobím pre to všetko, ale ak
v práci nižšie platy a dôchodky ako muži. Máme budete mať čo i len najmenší pocit, že som zblúdil,
čo robiť, aby sme si ich prínos pre spoločnosť prosím, dajte mi to patrične vedieť.
dostatočne vážili a ohodnotili.
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služby, sTavba, domácnosť

Výročia a udalosti
sa uskutočnil Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a
vyhlásený výnimočný stav.

9. marca 1939

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

POLIENKA aj GUĽATINA

16-0098

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

391200009

REKONŠTRUKCIE

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

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

36-0007

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

39-0 TT06

REZANIE BETÓNU
39-0005 TT02

0905 220 132

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

39-0013 TT02

LUNAPLOTY.sk

www.

08-0034 TT10

Bc. Adriána Kániková
Poštová ul. 6672/17
917 01 Trnava
tel.: 0918 213 307

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

PSÍ SALÓN
Adriána

391200012

7
KUCHYNE NA MIERU

Trnavsko

INZercIa
0905 333 832

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE NEOBCHÁDZA ANI SLOVENSKO

Globálne otepľovanie je problémom, o ktorom počúvame čoraz
častejšie. Vo všeobecnosti je termín globálne otepľovanie
spájaný so zvýšením priemernej teploty oceánov a atmosféry
na celej planéte počas viacerých rokov. V užšom význame sa
tento termín používa na klimatické zmeny pozorované
na prelome 20. a 21. storočia. Možno pritom spomenúť, že
od konca 19. storočia sa priemerné teploty zvýšili o 0,2 až 0,6 °C.
Aj na Slovensku badať v posledných rokoch zmeny, ktoré sú

spôsobené globálnym otepľovaním. Či už ide o opakujúce sa
tropické horúčavy, alebo suchá a povodne spôsobené
prívalovými dažďami. Od začiatku 20. storočia stúpla podľa
údajov odborníkov priemerná teplota na Slovensku o 1,1 stupňa
Celzia. Klimatológovia sa však domnievajú, že vzhľadom
na pokračujúce zmeny atmosféry bude globálne otepľovanie
pokračovať. Predpokladajú tiež, že priemerná teplota na Slovensku sa môže do roku 2075 zvýšiť o 2 až 4 stupne Celzia.

KLÍMA NA SPLÁTKY - 5 ročná záruka / 5 rokov splátky
Hisense New Comfort s WIFI
2,6 kW - 21,80 € *
3,5 kW - 22,93 € *

Mitsubishi AP
2,5 kW - 33,14 € *
3,5 kW - 37,52 € *

www.chladimekurime.sk Navštívte nás v našom showroome: Zavarská 10/D, Trnava (areál STAVMAT), 0918 555 515

TT20-10-strana
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08-0021 TT10

*jedná sa o splátku rozrátanú na 60 mesiacov, RPMN 9,7pa, 0pa akontácia.
V splátke je zahrnutá klimatizácia a základná montáž (1x prieraz do steny
(tehla, ytong), 3m rozvod chladu, 4m kondenzát, 4m napájanie, konzola
na uchytenie kompresoru, sprevádzkovanie klimatizácie, zaškolenie)

prezidenTka / sTavba, služby, poliTická inzercia
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 400 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

SETL SK

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

32-0001-1

94-0032

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

���������0903 848 030 I 0907 919 325
�������setlsk@centrum.sk

����������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������
���

VÝRUB A
OREZÁVANIE
STROMOV

85_0117

TESÁR
STAVEBNÝ ROBOTNÍK
�������������������

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

rez živých plotov
odvoz konárov
ceny dohodou

0918 726 754
SK.ABAINNOVATOR.COM

01-00 TT10

091 1 810 752

TT20-10-strana
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34-0002-1

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

č. 10 / 6. marec 2020 / 24. rOčNÍK

TRNAVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 46 550 domácností

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU

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

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

Viac ako 1000 druhov záclon,
dekoračných a poťahových látok

PREDAJ
MLÁDOK

ROLETY

od 2.3. 2020

Viac informácií
NA STRANE č.

11

[BUFNǪPWBDJFtEFǪBOPD
MÈULPWÏ ESFWFOÏtQMJTÏ
46-0003

391200003

0917 102 255

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

ZÁCLONY

a PREDAJ KRMÍV

VŠETKO NA MIERU
[BNFSBOJFtÝJUJFtNPOUÈä

INZercIa

t

0905 333 832

Multicar
trojstranný
sklápač
Odvoz a dovoz

TRNAVA - Hospodárska 53

XXXNVMUJGPSNTLtUSOBWB!NVMUJGPSNTL
Po-Pi: 9:00 - 18:00, So: 9:00 - 13:00

OTVORENÉ

Streetfood restaurant
Hornopotočná 1
(budova U Kráľa Ľudovíta)

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA 0907 972 066
TTzel20-10 strana- 1

08-0039 TT10

Bližšie inf.: 033/599 1898
www.sose-trnava.edupage.sk

39-0039 TT09

Zámer prenechať majetok do nájmu
formou priameho nájmu č. 1/2020

Otváracie hodiny
PO - PIA: 9:30 - 18:00
SO: 9:30 - 13:00
NE: zatvorené

08-0020 TT05

MATRACOVÉ CENTRUM a postele

SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava zverejňuje

08-0 TT08

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO

011200008

0903 793 488

08-0045 TT10

- štrku - kameňa
- piesku - zeminy
- betónu - dreva
- a iného materiálu
do 2,2 tony

2
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spoločnosť
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Nie sme mestskými drábmi, máme najmä pomáhať a chrániť

Náčelník Keleši obvinenia odmieta
Založil Mestskú políciu v Trnave a
na jej čele stál takmer tri desiatky
rokov. Igor Keleši však k prvému
marcu vo funkcii náčelníka trnavskej mestskej polície nedobrovoľne skončil.

Na návrh primátora Trnavy Petra
Bročku, ktorý náčelníkovi Kelešimu vyčíta nedostatky vo viacerých oblastiach,
ho trnavskí mestskí poslanci na februárovom riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva odvolali z funkcie, hoci
čerpal vopred ohlásenú dovolenku.

Ako vnímate fakt, že primátor Peter Bročka pristúpil k Vášmu odvolaniu v čase, kedy ste si čerpali
riadnu dovolenku a teda nemali
ste príležitosť brániť sa, voči jeho
námietkam k Vašej práci?
Bol to pre mňa v prvom rade šok a
obrovské prekvapenie z toho, že sa pristúpilo k takej podľa môjho názoru veľmi závažnej veci bez toho, aby som sa
mohol obhájiť, bez toho aby som mohol
argumentovať. Ešte v októbri minulého
roku si ma primátor zavolal a ponúkol
mi rezignáciu s tým, že dôvodom bola
údajne nespokojnosť s mojou prácou
zo strany poslancov. Spýtal som sa, či
som pochybil, prípadne či má nedostatky môj útvar, povedal, že nie. Na to
som reagoval, že neplánujem odstúpiť z
funkcie a že chcem s poslancami hovoriť, nakoľko sa s nimi na rôznych fórach
pravidelne stretávam a nik mi o žiadnom probléme nerozprával. Mnou navrhnuté stretnutie mi bolo asi po troch
týždňoch, niekedy v novembri umožnené, otváral ho primátor a predložil
určitý okruh otázok, ktoré som poslancom podľa môjho názoru dostatočne
zodpovedal a argumentačne aj zdokladoval. Odvtedy bolo absolútne ticho,
nikto so mnou nekomunikoval, nikto
so mnou veci neriešil, a tak som odišiel
na lyžovačku so športovým gymnáziom.
Chodím s nimi už roky ako inštruktor lyžovania, mal som termín v práci riadne
a vopred nahlásený, a dovolenku vypísanú a tiež potvrdenú.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor uviedol, že ste
nemali rovnaký meter v prípade
riešenia priestupkov občanov. Čo
Vy na to?
Je fakt, že niektorí občania dostali od
mestskej polície za priestupky opakovane napomenutia. Treba tiež povedať,
že o tom jednoznačne hovorí zákon
o priestupkoch. Ten umožňuje riešiť
priestupok aj opakovane napomenutím, napríklad ak priestupca spáchal
danú vec neúmyselne, prípadne zadal
zlé číslo do sms správy, svoj čin oľutoval
a podobne. Ak chceme ísť takou cestou
ako niektoré iné mestá, kde sa určí, že
každý policajt musí denne vyriešiť aspoň sedem priestupkov pokutou a to

minimálne 30 eur za jeden priestupok,
je to pre občanov veľmi nešťastné nariadenie. My nie sme predsa mestskými
drábmi, máme predovšetkým pomáhať
a chrániť.

Primátor Bročka Vám vyčítal aj nie
dobre zvládnutú súťaž na kamerový systém či nesplnenú úlohu v
prípade nákupu fotopascí, ktoré
mali slúžiť na to, aby sa nemnožili
čierne skládky, či zneužitie použitia služobného vozidla.
Podľa primátora malo byť zo strany
mestskej polície vstupované do výberového konania na kamerové systémy
a bolo nám vyčítané, že podklady k
novému obstarávaniu chystala firma,
ktorá sa o systém dvadsať rokov starala.
My sme do tohto výberového konania
rozhodne nevstupovali a v žiadnom
prípade sme s ním nemanipulovali. Ja
sa pýtam, kto nám mal dať technické
podklady ak nie firma, ktorá predtým
spravovala kamerové systémy v Trnave?
Robili to dvadsať rokov a žiadne problémy sme s nimi nemali, kedykoľvek boli
k dispozícii na telefóne. Mali sme riadne
zmluvné vzťahy. Keďže nie sme odborníkmi na túto problematiku, oni nám
len vypracovali podklady pre nové obstarávanie, lebo poznali situáciu v Trnave najlepšie. Až na základe ich podkladov bola riadne elektronickou aukciou
vyhlásená súťaž, do ktorej sa prihlásilo
osem firiem z celého Slovenska. Dva dni
pred ukončením elektronickej aukcie
primátor súťaž zrušil s tým, že je údajne
šitá na jednu firmu. My sme o tom, kto
sa prihlásil, či aké sú cenové ponuky
nevedeli, to zabezpečujú kompetentní
pracovníci na meste, ktorí na to majú
osvedčenie. Treba povedať, že v období
po ukončení tejto súťaže nastúpil útvar
hlavného kontrolóra, ktorý mesiac u
nás sledoval všetky informácie o obstarávaní, objednávaní, servise či údržbe
kamerového systému od roku 2012 spätne a konštatoval že neprišlo k absolútne
žiadnemu porušeniu vnútorných predpisov, zákona či iných predpisov pre
túto prácu.
Pravdou však je, že ohľadne kamerového systému máme v kapitálových
výdavkoch už štyri roky po sebe nulu,
systém nám padá, nemôžeme ho ďalej
rozvíjať, všetko robíme takpovediac na
kolene, čo je vlastne len v neprospech
občanov.

Igor Keleši.

foto autor renáta kopáčová

zasiela obrázky do nášho systému a ten
bol ihneď zahltený a nedal sa používať.
Následne, keď sme si to chceli pozrieť,
a vybrať zo systému zábery, museli sme
pri každom obrázku sedieť aj dvanásť
hodín, čo je z časového hľadiska a našej
práce nemožné. Sám som však dlhodobo navrhoval iné riešenie, aby sme vstúpili do spolupráce s FCC, ktorá sa stará o
zberné dvory, aby sa spolu podieľali na
osadení kamerového systému priamo
na každom zbernom dvore. K tomu však
doposiaľ nedošlo.

Viackrát som upozorňoval, že sa
odchyľujeme od svojej policajnej práce, odchádzame od hlavného zadania
zákona o obecnej polícii, tým, že sme
dostávali od radnice rôzne úlohy, ktoré
do našej pôsobnosti nepatria, ako napríklad zatvárať parky, závory, vypínať
fontány aj osvetlenie na ihriskách a
mnoho iných aktivít, ktoré by mali byť
v kompetencii údržby mesta či inej na to
určenej služby a nespadať pod činnosť
mestskej polície, ktorá si musí plniť iné
zákonom stanovené úlohy.

Jednou z výčitiek primátora bolo aj
zneužitie služobného vozidla na súkromné účely. Musím povedať, že ako jediný zo Slovenska spomedzi náčelníkov
mestských polícií som dostal pozvanie
do relácie Inkognito, ktoré si veľmi vážim a bol som tam reprezentovať všetky slovenské obecné a mestské polície
na čele s tou našou trnavskou. Riadne
som mal vypísaný cestovný príkaz, aj
žiadanku v našom systéme, riadne ju
mal vypísanú aj vodič, deň respektíve
Čo sa týka výhrady primátora ohľa- večer pred našim odchodom na natáčadom fotopascí, nerozumiem tomu. nie relácie, keď som urgoval, že nemám
Svojim technickým riešením, nie sú odpoveď na ten cestovný príkaz mi bolo
na tento účel fotopasce vôbec vhodné. oznámené že ide o moju súkromnú aktiFotopasce máme zakúpené, aj s potreb- vitu a že si mám zobrať dovolenku, priným príslušenstvom, ale po prvom na- čom som reprezentoval mesto Trnava,
sadení fotopascí v teréne sme zistili, že ako i trnavskú mestskú políciu a profetie reagujú na každý pohyb, takže ako- siu ako takú.
koľvek umiestnená fotopasca na verejnom priestranstve tá reaguje na pohyb Podľa primátora ste tiež neboli
každého lístka vo vetre, cez prelet vtác- ochotní plniť si úlohy, podľa jeho
tva, teda na všetko, automaticky potom požiadaviek s tým, že „sa to nedá“.

Ako náčelník trnavskej mestskej
polície ste slúžili takmer tridsať
rokov. Ste tiež členom viacerých
expertných skupín v tejto oblasti,
čo mimochodom vyzdvihol aj Ján
Andrejko, prezident Združenia
náčelníkov obecných a mestských
polícií Slovenska, ktorého podporu ste si tiež získali, spolu s podporou Vašich zamestnancov, ktorí
sa petíciou postavili proti Vášmu
odvolaniu. Kde sa teda vidíte v
budúcnosti? Primátor Bročka uviedol, že Vám bude ponúknutá práca
na trnavskej mestskej polícii. Je
tomu tak a ste ochotný ju prijať?
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Sám to zatiaľ neviem. Prácu mi síce
trnavská radnica ponúkla, jednotlivé pozície však nezodpovedali mojim
predstavám. Teraz sa musím nadýchnuť
a zvážiť možnosti. Nejaké ponuky už
mám, tak uvidím.
TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

RelAx, zAmesTnAnie, služby

trnavsko
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LETNÝ TÁBOR
Vstúp do letného tábora, kde je každý hrdinom
6. - 10. júl
20. - 24. júl
3. - 7. august
17. - 21. august

Lasergame priamo v aréne a aj vonku
Výlet v prírode
Neobmedzené zážitky vo virtuálnej realite
Lekcie jazdenia na mini segwayoch
Stolný tenis, air hockey, X box
Návšteva aquaparku
a oveľa viac

Cena 129€
all inclusive

39-0 tt10

4.ročník

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV



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

od 3/hod. v čistom
+ príplatky
TRNAVA a okolie

MOŽN
TÝŽDE OSŤ
N
VYPL NÉHO
ÁCAN
IA.

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

FUTURBIZ s. r. o.

INZercIa

ZAMESTNÁME ŠIKOVNÉHO
ELEKTRIKÁRA

0905 333 832

Výroba rozvádzačov, montáže, servis.
Možnosť práce na živnosť (výhoda) alebo TPP.
Platové podmienky: 10 - 12 Eur/hod.

z Trnavy a okolia

0905 452 784

08-0038 tt09

ZAMESTNÁME
PROGRAMÁTORA PLC SIEMENS
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0917 920 781 I praca@traust.sk

83-0010

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

spoločnosť / služby, zverinec
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Oslavy dňa sv. Patrika so skupinou Gemini

Koncert írskej hudby v Trnave
Trnavčanom sa už o pár dní naskytne jedinečná príležitosť osláviť celosvetovo oslavovaný deň sv. Patrika. Skupina Gemini pre nich pri tejto
príležitosti v spolupráci s Írskym
veľvyslanectvom chystá koncert írskej hudby. Pozvanie prijala aj írska
veľvyslankyňa Hilda Ó Riain.

„Na Slovensku máme veľké šťastie, že
tu máme skupinu ako Gemini - Irish Music, ktorá hrá írsku hudbu a zoznamuje
Slovákov s našou kultúrou. Hudba je
niečo, čo majú všetky kultúry spoločné
a tento koncert posilní írske spojenia s
Trnavou“, dodáva veľvyslankyňa. „Sme
nesmierne vďační, že nás Embassy of
Ireland oslovilo na spoluprácu pri príV priestore kultúrneho centra Malý pravách osláv dňa sv. Patrika. Írsku
Berlín sa môžu záujemcovia tešiť v hudbu vnímame ako úžasný nástroj pre
piatok 13. marca o 20.00 h na skvelú vytvorenie dobrej atmosféry a zábavy,
írsku hudbu v podaní skupiny Gemini. preto veríme, že ľudia prídu a užijú si s
V zložení gitara, klavír, flauta, husle, nami krásne chvíle. Určite sa majú na čo
tešiť,“ pozýva Katarína Molnárová LeVyhrajte dve vstupenky
tovancová, speváčka skupiny Gemini,
Ak chcete zažiť úžasnú atmosféru
ktorá tiež dodáva, že ďalším hudobným
a energiu sálajúcu z vystúpenia
hosťom bude Graeme Mark.
hudobnej formácie Gemini,
zájdite v piatok 13. marca o 20.00
Deň sv. Patrika je národným
hod. do trnavského Kultúrneho
dňom a sviatkom Írska
centra Malý Berlín. Ak nám napíšte
St. Patrick’s Day čiže Deň sv. Patrika
správnu odpoveď na našu súťažnú
je národným dňom a sviatkom Írska.
otázku, môžete získať vstupenky.
Oslavuje sa 17.marca v duchu írskeho
Súťažná otázka znie:
naturelu. Typickými prejavmi sú sprieDeň sv. Patrika je národným
vody alegorických vozov, koncerty v
sviatkom ktorej krajiny?
írskych krčmách či írske tance. „VeľvySvoje odpovede spolu
slanectvá po celom svete oslavujú tento
s telefonickým kontaktom
deň spolu s írskymi občanmi, ľuďmi írposielajte mailom na adresu:
skeho pôvodu a priateľmi Írska. Deň sv.
spravodajstvott@regionpress.sk
Patrika je príležitosť ukázať Slovákom to
najlepšie z Írska, írsku kultúru a tradíbodhran, perkusie a spev im šesť členná cie,“ hovorí veľvyslankyňa.
hudobná formácia z Trnavy priblíži krásy írskych melódií. „Hudba je jadrom Trnavská radnica
írskej umeleckej tradície a je súčasťou sa rozsvieti na zeleno
našej identity,“ hovorí pani Hilda Ó RiaÍrsko je známe ako smaragdový
in, veľvyslankyňa Írska na Slovensku. ostrov a je s ním dlhodobo spájaná ze-

Krásy írskych melódií priblíži trnavskému publiku hudobná formácia Gemini z
foto autor Matúš Koprda
Trnavy.
lená farba. Aj preto sa na Deň sv. Patrika
viac ako tristo budov po celom svete rozsvieti na zeleno. K tradičným budovám
akými sú rímske Koloseum, bazilika
Sacré-Cœur v Paríži, šikmá veža v Pise,
londýnske oko či prírodné pamiatky ako
Niagarské vodopády, pribúdajú každoročne aj nové a originálne miesta. Bokom nezostáva ani Slovensko, kde sa dlhodobo zapája historický Radisson Blu
Carlton Hotel v Bratislave a od roku 2018
sa súčasťou celosvetovej zelenej iniciatívy stala aj Nová budova Slovenského

národného divadla. V minulom roku sa
pridala trnavská radnica, rovnako sa na
zeleno rozsvieti aj tento rok. Vysvietením budov na zeleno sa podľa Hildy Ó
Riain otvára príležitosť vytvoriť vizuálny
odkaz o írsko – slovenskom priateľstve.
„Zároveň je to pre mňa osobne možnosť
navštíviť rôzne mestá a stretnúť tam Írov
a slovenských priateľov Írska“, hovorí
veľvyslankyňa a dodáva, že pre Írsko je
to jedinečná príležitosť pripomenúť sa
svetu a nadviazať nové priateľstvá.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

75-28

INZerÁT,
KTOrÝ
PreDÁVa

Hviezdoslavova 3, Trnava

033/55 13 185

575 191
www.kasna.sk • skoppo@gmail.com
Vystavujú0905
diela
dvoch popredných slovenských umelcov
be
Skvelé
Najväčší vý r
kuchýň
ceny na
(vo dvore oproti gym. A. Merici)

Čierny kvet v Koniarkovej galérii
KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

A
K
N
I
V
O
N

+ PARKETY

Výstavný projekt s názvom ČIERNY

prináša profilovú prezentáciu
DVEREKVET
É
V
O
dvoch popredných slovenských umelR
É
I
R
INTE

Michala Černušáka a Marka Kvea kovanímcov
tana. Počas výstavy majú návštevníci

99 EUR

možnosť vzhliadnuť ich aktuálnu tvorbu za posledné obdobie. „Ide o spoločnú platformu, v ktorej sa premieta
globálny svet masmediálnych infor-

011200003

ou
so zárubň
od

Výročia a udalosti

mácií, kapitálu a manipulácií, nemoci né situácie a objekty. Tie odzrkadľujú
polárnik Roald Amundsen zverejnil, že jeho výprava, ktorá sa vrámocných a ich kritické reflektovanie. dnešný masmediálny šum, TV realitu,
tila tento
už v decembri
1911, dosiahla
luxuspól.
aj vkus domáceho hobby majstroPráve
kriticko-ironický
pohľad ich južný
spája a nám dáva možnosť uvedomovať vania,“ ozrejmuje kurátor.
Výstava potrvá do 15. marca 2020.
si, ako globálny svet preniká do našich
obývačiek a myslí, preto aj čierny kvet
ren
ako odvrátená strana rozvíjajúceho sa
monopolného kapitalizmu,“ hovorí
kurátor výstavy Vladimír Beskid. Dodáva, že v rozmerných scénach akrylu
a airbrushu Michala Černušáka sa objavujú vznášajúce sa architektúry, poliSuchovská 12
tici, kozmonauti aj developeri, hýriace
917 01 Trnava
plážové párty, rútiaci sa americký sen,
superluxe@superluxe.sk
ale aj scény katastrof. „V mnohovrstevnej
tvorbe
Marka pondelok
Kvetana jeažmožné
otváracie
hodiny:
piatok od 8:00 do 18:00 hod.
sledovať programové sústredenie sa Michal Černušák We-saw-you akryl na
869 836,zdroj
0949
106
116
plátne.
foto GJK
v Trnave
nawww.pranie-kobercov.sk,
hraničné 3D realizácie, na absurd-0905
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7. marca 1912

bauringu!

do
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA
5 ROKOV
Milovníci
výtvarného umenia by si
nemali nechať ujsť komentovanú
arancia
prehliadku k právegprebiehajúcej
j ceny!!!
výstave Čierny nkvet.
ajnižšeUskutoční
sa za účasti autorov a kurátora
vo štvrtok 12. marca o 17.00 h v
Koppelovej vile trnavskej Galérie
Jána Koniarka.

vzdelanie, stavba, služby

Prečo študovať na SPŠT

• kvalitne vybavené odborné učebne
a moderné laboratóriá
• zaručené uplatnenie absolventov
doma aj v zahraničí
-história
• získanie poznatkov a praktických
-kvalita
zručností so založením, prevádzkou -uplatnenie
a vedením malých a stredných firiem
• odborná prax v renomovaných firmách
• škola s dlhou históriou od roku 1957
• kvalifikované vzdelanie v oblastiach
konštrukčného, technologického,
prevádzkového i riadiaceho charakteru

EUROOKNÁ A DVERE

V školskom roku 2020/2021
otvárame študijné odbory:
-2675 M elektrotechnika
-2387 M mechatronika
-2381 M strojárstvo
-3917 M O2 tech.
a informatické
služby v strojárstve

• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

BEMAT, spol. s r. o.
Mikovíniho 7 • Trnava

STREDNÁ PRIEMYSELÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Komenského 1, 917 31 Trnava
www.spstt.edupage.org, email: sps@spstt.sk

01-0 TT10

TRNAVA

•PREDAJ KAMENIVA

ZSS SVETLO
Domov pre seniorov

- 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

'SBOUJÝLÈOTLB  5SOBWB

POSKYTUJE CELOROČNÚ
SOCIÁLNU SLUŽBU

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Darujte nám svoje 2%

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

Všetkým našim darcom
zo srdca ďakujeme.
46-0192

5FM t&NBJMTWFUMPOP!HNBJMDPN
8FCXXXTWFUMPUSOBWBTLt'BDFCPPL1"53*,47&5-0

08-01 T08

7PʠOÏNJFTUB

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

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

08-0033 tt10

SPŠT

5

16-0069

trnavsko

0911 421 691
781200012

Suchovská 5, Trnava

Spoločnosť zo TT

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

0904 996 772

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
PRÍĎTE SI PRE

NY
Super CE
oknám!

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-02

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

- patríme medzi najčítanejšie
týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových
zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok
pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

TRNAVSKO

0905 534 595, 0905 333 832, 0905 943 528
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PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

relax

6
Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: 8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené

,1=(5&,$3/$7®2''2
3ÂUN\EUDYðRYÊ

8KRUN\

steril.Giana
PO
SSJ

.XSÔQ

j.c. 2,472 €/kg

1,09
&HQDSR]ĆDYH

0,89€

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX
.XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL SRNODGQLVN{UDNREXGHWRYDUQDEORNRYDQê 3RãNRGHQê NXSyQ MHKR IRWRNySLD
þL IDO]L¿NiW QHEXGH DNFHSWRYDQê .XSyQQLHMHPRåQpNRPELQRYDĢVLQêPL
]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]D
KRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê7RYDU
P{åH E\Ģ GRVWXSQê Y REPHG]HQRP
PQRåVWYH.XSyQMHSODWQêod 
GR

55096

)LQLVKWDEOHWN\

GRXPÞYDðN\&ODVVLFNV
MF€/ks

13,90
&HQDSR]ĆDYH

9,

99

€

.XSÔQ

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX
.XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL SRNODGQLVN{UDNREXGHWRYDUQDEORNRYDQê 3RãNRGHQê NXSyQ MHKR IRWRNySLD
þL IDO]L¿NiW QHEXGH DNFHSWRYDQê .XSyQQLHMHPRåQpNRPELQRYDĢVLQêPL
]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]D
KRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê7RYDU
P{åH E\Ģ GRVWXSQê Y REPHG]HQRP
PQRåVWYH.XSyQMHSODWQêod 
GR

145777

14,90
&HQDSR]ĆDYH

8,90€

.XSÔQ

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX
.XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL SRNODGQLVN{UDNREXGHWRYDUQDEORNRYDQê 3RãNRGHQê NXSyQ MHKR IRWRNySLD
þL IDO]L¿NiW QHEXGH DNFHSWRYDQê .XSyQQLHMHPRåQpNRPELQRYDĢVLQêPL
]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]D
KRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê7RYDU
P{åH E\Ģ GRVWXSQê Y REPHG]HQRP
PQRåVWYH.XSyQMHSODWQêod 
GR

159203

9ÂKDNXFK(9*
]HOHQÂ9ÂìLYRVĘGRNJ

9,90
&HQDSR]ĆDYH

7,90€

kg

4,99

6DOÂPD.ULYÂČ
kg

.XSÔQ

163856

kg

4,99

8,79

7,69€

4,29€

0OLHNR

-RJXUW=YROHQVNÞ

&XNRUNU\{WÂORYÞNRUXQQÞ

WUYDQOLYÊ
O

VPRWDQRYÞðRNROÂGDMDKRGDðXðRULHGND NJ
J
MF€/kg

0,69

0,39

0,79

0,49€

0,35€

0,65€

5\ìD

/RN{H
330g

2OHM6XQQ\

MF€/kg

j.c. 7,242 €/kg

MD]PÎQRYÂ
J

1,49

VOQHðQLFRYÞ
O

2,79

1,65

1,19€

2,39€

1,19€

.DSVLðN\)ÊOL[)DQWDVWLF

.RIROD

3LYR&RUJRČ

MF€/l

MF€/l

GXRORVRVGXRPÅVRMXQLRU
ORVRVKRYNXUD
[J

POSO

2l

MF€/kg

1,09

0,59

1,39€

0,69€

0,55€

/RYHOD

)L[LQHOD:&

6DYR

NJ3'
Biela

PO

MF€/l

11,90

6DYR

6,79

PORGVWU{NYĐQ
DSDFKXQDSRGODK\

2,20

9,

99

€

3DOPROLYH
VSUFKRYÞJÊO
PO

1,

90

€

7RDOHWQÞSDSLHU
Tento 8ks

MF€/ks

55,,49€€
j.c. 7,843 €/l

6,79
49

7UXKOÎN\

29,00
19

*DUGHQUÕ]QHYHĆNRVWL

od

2,59

1,

PORGVWU{NYĐQDSDFKX
QDNREHUFHXQLYHU]ÂOQ\
MF€/l

MF€3'

MF€/l

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX
.XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL SRNODGQLVN{UDNREXGHWRYDUQDEORNRYDQê 3RãNRGHQê NXSyQ MHKR IRWRNySLD
þL IDO]L¿NiW QHEXGH DNFHSWRYDQê .XSyQQLHMHPRåQpNRPELQRYDĢVLQêPL
]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]D
KRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê7RYDU
P{åH E\Ģ GRVWXSQê Y REPHG]HQRP
PQRåVWYH.XSyQMHSODWQêod 
GR

%UDYðRYÞERNVNRVĘRX

4,49€

2,19

.Õ{QDRGSDG
6OLPO

Najčítanejšie regionálne noviny

2,50

00

€

6DGERYÊ]HPLDN\

NJ
$JULDSRORVNRUÊ
5LYLHUDVNRUÊ%RUGHDX[ðHUYHQÊ
MF€/kg

39,90

7,79€

1,

19,90

89

€

=HPLDN\VDGERYÊ
NJ
$GRUDYHĆPLVNRUÊ
6FDUOHWVNRUÊ
6XQLWDVNRUÊ
7DOHQWLQHVWUHGQHVNRUÊ

11,90

4,90€

TTzel20-10 strana- 6

1, €

0LVN\SRGWUXKOÎN\

90
14
,
0, €€
29,00
99

*DUGHQUÕ]QHYHĆNRVWL

od

9SRQXNH{LURNÞYÞEHU
VHPLHQDVXEVWUÂWRY
QDYÞVDGEX

15,90

10,90€
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179,00

169,90€

90

87, €

.RVDðNDWUDNWRURYÂ$/.2
7+'

0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ3%=ÂEHUFP
2EMHPNR{DO
SUÎYHVQÞYR]ÎNYKRGQRWH€
DNRGDUðHN]DGDUPR

1990,00

9HUWLNXWÂWRU$/.2&RPEL&DUH
(&RPIRUW
3UÎNRQ:=ÂEHUFP
2EMHPNR{DO

FLW\

189,99

90

169, €

349,00
90

319, €

499,00

3UÎNRQ:
0D[SULHPHUNRQÂUDPP

%LF\NHO02'(7

0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ6HULHV=ÂEHUFP

0DORWUDNWRU9$5,;3
0RWRURYÂMHGQRWND9$5,;3
3UHYRGRYNDUÞFKORVWLYSUHGY]DG

0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ6HULHV
=ÂEHUFP6SÅWQÞFKRG

'UYLð ]ÂKUDGQÞ $/.2 (DV\ &UXVK 3ÎODUHĘD]RYÂ$/.2%.6
9ÞNRQN:'ĄìNDOL{W\FP
0+

179,90€

212, €

.XOWLYÂWRU$/.20+
.XOWLYÂWRU$/.2
0+5

109,90€

199,00

289,00€

90

119,90

1990,00€

309,00

229,90

119,00

109,00€

%LF\NHO'(0$3(*$6
-XQLRU

279,99

90

239, €

1599,00

479,90€

ïHUSDGORNDORYÊ$/.2'5$,1
&ODVVLF
3UÎNRQ:0D[YÞWODNP

299,00

00

269, €

9ÞNRQN:PRWRUWDNW
3ULHPHUUH]DFÎFKNRWÛðRYPP

590,00€

44,90€

FURVV

5R]EUXVRYDðND'ROPDU3&6

1326,90

49,90

%LF\NHO$/3,1$(&2&

1549,00€

%LF\NHO.(//<60$'0$1 (OHNWURELF\NHO52&.0$
07%
&+,1(67250H
(%,.(6<67ª0%),6SRUW'ULYH%$7ª5,$3DQDVRQLF

419,00

90

359, €

/L,RQ9:K$K',63/(-5RXQGGLVSOD\
32+211¢-('127.$'DSX0'69:
1P GÂPVNHDMSÂQVNHSUHYHGHQLH

1690,00

1399,00€
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
zimné záhrady

rámové
bezrámové

splátky od 49 €

splátky od 149 €

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

JARNÁ AKCIA

ZĽAVY AŽ DO 25%

splátky od 249 €

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

BioClimatic pergoly

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

7

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

3,70 € / ks
Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

TTzel20-10 strana- 8

10% ZĽAVA
339 €

389 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

39-0004 tt03

1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

80120 0012

balkóny

služby, zdravie, reality
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16-0001

trnavsko

SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

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

tUJFOBDBUFDIOJLB
tHBSÈäPWÏCSÈOZ
tNBSLÓ[Z

0915 251 869
info@rekomplett.sk

Výročia a udalosti

založil Karol IV. Nové Město pražské.

39-0 TT106

Koniarekova 20/B, Trnava
0903 720 365, 033/556 71 90
www.zosbezpecnost.sk

okna@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

8. marca 1348

(preukaz) na prácu v SBS.

0910 728 870

Frézovanie

komínov

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

WWW.REGIONPRESS.SK

ZĽAVAEZ
ER

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

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

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Spoločnosť SMS TTSK s. r. o. Trnava

Pomôžeme Vám

PONÚKA NA PRENÁJOM

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 ...

NEBYTOVÉ PRIESTORY
na Starohájskej ul. v Trnave.

41-0020

TTzel20-10 strana- 9

10-0049

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

39-0014 tt02

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

1-"4507²)-*/¶,07²
0,/«"%7&3&

Bližšie informácie na tel. č.: 033/555 95 02, 0911 749 160

39-0038 TT09

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

realizuje kurzy
odbornej prípravy

10

služby, relax
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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

AKCIA MAREC 2020
1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

  


63-0008

AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

24-0004

www.slovaktual.sk
k

  



ɿƏǼȒʁɀǣʁǣɮȇȒɀɐ
ƏɿƏȸƐƫƏǴɮȵȸǣƺȅƺȸƺ
až *1500,- € aj doma

kǼǣǸȇǣȇƏ

www.iqospartner.sk
33-0028

ƏƳȒɿɮǣƺɄɀƏɮǣƏƬ
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Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG SIMSON KÚPIM TIETO
MOTORKY 0915 215 406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908
205 521

EXEKÚCIE

STOP

AUTO-MOTO
/ iné
202Auto
moto/iné

VÉGREHAJTÁS

BYTY / predaj
303Byty/predaj

Pomoc pri
STOPNUTÍ EXEKÚCIÍ
Segélynyújtás
VÉGREHAJTÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁHOZ

52-003-40

Kancelárie / Irodák
Komárno
0915 896 536
Dunajská Streda 0907 167 463
Banská Bystrica 0908 679 612
Želiezovce
0915 896 536
Štúrovo
0915 896 536
Infolinka:
0907 167 538

BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom
» Dám do prenájmu garsonku na
dedine 14 km od TT. 0903 311 946.
» Ponúkame na prenájom izby v rodinnom dome v TT a blízkom okolí,
tel.0905 587 854.
» Prenájom -1samostatná novozariadená izba Trnava - Kopánka
pre pracujúceho pána 20-40rokov.
0903 258 202
59-0011

trnavsko

DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
» Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902 192 512
REALITY / iné
707REALITY/iné
» Kúpim byt v Trnave a okolí, tel:
0915 505 359, vopred ďakujem.
» Lacne ubytovanie 7km od Trnavy
v rod. dome, tel. 0918 495 926.
» Ako súkromná osoba kúpim
dom/ pozemok. Platba v hotovosti.
Za každú ponuku ďakujem. Trnava
a okolie. 0944 068 093
» 2izb. byt kúpim. 0907158767
» 1izb. byt kúpim. 0907158622
» Kúpim pozemok v okolí Trnavy.
Platba v hotovosti. 0910600525
STAVBA
808
STAVBA
» Predám nevybalené WC combi
zadný vývod 0907277847
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
a ŠPORT
» Kúpim staré hodinky mince bankovky knihy odznaky 0903 753 758
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047
» Kúpim akordeón, heligónku,
husle. 0915 876 860
12DEŤOM
DEŤOM
12
13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
15HĽADÁM
HĽADÁM
15
PRÁCUPRÁCU
16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 36 ročný hľadá dievča na vážny
vzťah do 36 r okolie TT HC 0949
449 436
» Ahoj mám 47r. a rád by som sa
zoznámil zo štíhlou ženou. sms
0917 655 780
» Ahoj mám 43 r. 180cm, 80kg.
Hľadám si priateľku na vážny
vzťah iba SMS. 0949 169 521
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko

39-0 tt10

Pracovná doba: pondelok až piatok, jazdenie v rámci SR.
Požiadavky:

Mzdové podmienky (brutto):

0902 956 505

RENOVÁCIA EUROOKIEN

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

a.s. Špačince

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

VODIÈA – EXPEDIENTA

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
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

919 51, tel.: 0902 956 512

odpredá dòa 13. 3. 2020 tj. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

živé brojlerové
kurèatá
Cena

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocníkov do výroby
(Rakúsko) 2800 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk 0903 431 350

1,38€

za 1 kg

85_0182

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

prijme do trvalého pracovného pomeru
s nástupom ihneď

01-0005 TT03

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

BIOGAL a.s. , 919 51 Špaèince

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

0944 19 43 41
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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

MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME

01-0 TT10

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