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Týždenne do 46 550 domácností
NÁJDEME PRÁCU

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR

www.konstrukter.sk

ROZMÝŠĽAŠ NAD
ZMENOU PRÁCE

?

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE
- do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk
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ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR
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SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

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

011200008

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
vinylové, drevené, korkové

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

0910 728 870
okna@rekomplett.sk
• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

39-0014 TT02

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

08-0003 TT03

39-0004 TT03
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Bc. Adriána Kániková
Poštová ul. 6672/17
917 01 Trnava
tel.: 0918 213 307

39-0 TT06

PSÍ SALÓN
Adriána

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

REDAKČNÉ SLOVO, LEKÁRNE / STAVBA, SLUŽBY
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Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
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Zvládneme TO?
Prečo ten otáznik, no jasne, že
zvládneme! No hej, lenže, na tom
musíme zabojovať všetci. A s takou
vervou, akej sme len s ohľadom na
naše fyzické i duševné sily schopní.
Nastal čas obyčajných hrdinov,
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme
našim obrancom v prvej línii – zdravotníkom, lekárom, lekárkam, sestrám,
farmaceutom a magistrám v lekárňach,
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou
rodinou – ako príbuzní, mamy, otcovia, deti... a teraz stoja v prvej obrannej
línii. Pred nami ostatnými.
Nezostaňme však iba udivenými či
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a
správajme sa tak, ako nám radia. Nosme rúška. Všetko, čo nám zakryje nos
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme hanbu. Na sociálnych sieťach je množstvo
návodov. Sme doma, tak trebárs šime,
vyrábajme, darujme susedom, bavme
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do obchodov nechoďme rabovať, ale nakupovať to, čo potrebujeme. A určite nie
celé rodiny v prázdninovom výletnom
štýle, stačí predsa jeden z nás.
Podporujme sa na bezpečnú vzdia-
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Pohotovostné služby
lekární

lenosť morálne, zabudnime na bontón,
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády
ale to, do akej miery ho my, občania,
budeme rešpektovať. Nezháňajte zúfalo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú.
Ale mydla a saponátov je stále dosť.
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.
Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle
slova. Myslime na to, že sa cez túto epidémiu chceme dostať všetci. Nebuďme
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz nikým a ničím neobmedzení ignoranti.
Iba z titulu, že „my na to máme“. Peniaze teraz nepomôžu nikomu.
Ani moc, ani postavenie.
Iba rozum, disciplína,
ohľaduplnosť a trocha pokory. To je mix, ktorý nám
pomôže zvládnuť TO.
Prosím... a želám veľa šťastia

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:

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

PNEUSERVIS U PÚDELU
• predaj pneumatík

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

Výrazné zľavy

RENOVÁCIA EUROOKIEN

na letné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynom

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

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

01-0005 TT03

PALIVOVÉ
DREVO

KAMENÁRSTVO

KAMBEN

POLIENKA aj GUĽATINA

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

kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 943 528

Chtelnica - Tehliarska

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0005 TT02

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

16-0098
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LV
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TO
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TT
zM

08-0037 TT09

západné Slovensko

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

08-0040 TT12

Po - Pia: 730-1630, So: 730-1200

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

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

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
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

39-0002 TT02
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14,99 €

11,99 €

150 Mb/s

PHVDåQH
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INTERNET L
300 Mb/s
SWAN CENTRUM
%HUQRO¹NRYD
7UQDYD

19,99 €

13,99 €

PHVDåQH

033/328 33 55
WUQDYD#VZDQVN
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KAMENÁRSTVO

92-0008

INTERNET M

Ján Volko

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
-35%
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Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi
za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.

O

D
ZIMNÁ AKCIA AŽ

SPOLOČNOSŤ / OKNÁ - DVERE, STAVBA, SLUŽBY

Šak tam boly mená dobrých, horších, aj zlých
ludzí. A šeckých ich daly do jednej kopy, šeci
boly otpad. Nékerý si to určite nezaslúžily. Šak
sa hovorý, sto ludzí, sto chucí. Jednému vyhovuje
taký, druhému inačí. Jednému je sympatický ten,
druhému onen. A že som takúto nádobu nevydzela len v jednej volebnej mísnosci, sa mi potvrdzilo
večer v telke. Tam též dávaly nepoužité volebné
lístky do otpadu. Nevým, do tento názov povolyl,
ale je to fakt. Ja vým len jedno, že
do otpadu sa hádže to, čo už
nygdy nebudeme potrebuvat.
Též to, čo je pokazené, roztrhané, alebo celkom na nyšt.
Ale v temto prípade neny otpad jako otpad, lebo vytahuvat
ludzí v dalších volbách z otpadu
neny bohví čo.

» bapka Blašková

Možno je to tak
David Copperfield
Čo sa známej kauzy týka,
kúzelník bol viny sprostený,
keď nechal zmiznúť zo scény
skorumpovaného politika.

• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky.
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený výrobok
uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu, znášajú
výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali výrobky, ktoré
majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou triedou, pretože šetríme prírodné
zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. V prípade batérií a akumulátorov sa snažíme o používanie batérií s dlhou životnosťou alebo využívame nabíjateľné
akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory, elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálneho
odpadu.
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a akumulátory na miestach spätného zberu a odpadové pneumatiky u distribútorov pneumatík.
Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach www.e-cycling.sk, www.nowas.sk, www.slovmas.sk

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

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

Frézovanie

komínov

EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

ZĽAVAEZ

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

ER

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

10-0049

Alzheimer
Potom už ozaj len
na palec nohy štítok,
keď liek na pamäť
užiješ ráno ako čípok.

08-0040 TT12

Tak volby už máme ščaslivo za sebu, čo nám donesú, to friško zbadáme za pár dný. Mosíme šeci
dúfat, že to bude len lepšé. Už si to zaslúžime. Ale
nezaslúžá si to tý kandydáty, kerý neboly zvolený.
Vysvetlým čo konkrétne. Ve volebnej mýsnosci,
okrem volebnej schránky, som vidzela aj dalšú
krabicu na kerej bolo napísané: „Nádoba na odpad“. Nevenuvala som temu žádnu pozornost, až
kým som nezbadala, že do nej hádžu nepoužité
volebné lístky. A že ich tam bolo moc, to vám je
celkom jasné. Jeden za druhým tam ludé púščaly
za hrst lístkov. Nechápala som to pomenuváný
„odpad“.

Autorizované organizácie zodpovednosť
výrobcov E- cycling s.r.o., NOWAS s.r.o.,
SLOVMAS, a. s. týmto informujú:

01-0 TT04

Nádoba na otpad

Najčítanejšie regionálne noviny

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

16-0069
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Multicar
trojstranný
sklápač

Profesionálne Pranie kobercov

Odvoz a dovoz

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

32-0003-3

suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

To je koniec
Zostali sme v šoku preto,
že nielen že včiel ubúda,
ale už ani tých múch
nieto.

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

REKONŠTRUKCIE
VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

TT20-12-stranaXX 4

0903 793 488

391200009

» Eva Jarábková

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

INZERCIA
0905 943 528

08-0045 TT10

Dokonalé zateplenie
Darmo nad stavbármi
nosom krčíš,
už milej ani lístok
popod dvere nepodstrčíš.

ZDRAVIE

TRNAVSKO
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KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Čo vieme o novom koronavíruse a čo spôsobuje?

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridea, vykazuje však genetickú
kú
odlišnosť od koronavírusov SAR-CoV a MERS- CoV, ktoré sú z podobnej skupiny. Ochorenie sa prejavuje najmä
mä
kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, ochorenie sa môže aj skomplikovať a končiť smrťou.
■ Prečo je tento nový koronavírus pre človeka oproti iným koronavírusom z minulosti nebezpečnejší?
Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Nebezpečnejší je pre rýchlosť šírenia, priebeh ochorenia a pre
možnosť opakovane sa nakaziť koronavírusom.
■ Ako sa tento koronavírus šíri a prečo sa tak ľahko
z Číny rozniesol v podstate už do celého sveta?
Koronavírus sa šíri kvapôčkovou nákazou ako bežná
chrípka a tiež fekálno - orálnou cestou, čiže prostredníctvom stolice.
■ Prečo je v niektorých krajinách sprevádzaný
väčším počtom úmrtí ľudí, ktorí sa ním nakazia?
Toto nie je možné takto interpretovať, percento úmrtí je približne rovnaké, len časová následnosť nárastu
ochorení je rôzna a tiež nie je rovnaké vekové zloženie
populácie v rôznych krajinách a nie je rovnaká ani
chorobnosť na ostatné ochorenia. Nie je to jedno či sa
ochorením nakazí mladý a zdravý človek, alebo starší s
viacerými ochoreniami.

ka, neznamená to však, že každý nakazený aj ochorie.
■ Ktoré skupiny ľudí sú najviac ohrozené novým
koronavírusom a prečo?
Najviac sú ohrození ľudia s viacerými ochoreniami,
starší, pacienti s diabetom, onkologickými ochoreniami.
Ale hlavne by som chcela zdôrazniť, že najviac sú
ohrození tí , ktorí do dnešného dňa nepochopili, že
izolácia je najlepšia prevencia pred ochorením, a
že všetky záujmy, záľuby, návyky musia ísť stranou.
Hodnota zdravia je najvyššou hodnotou, preto musíme
byť ohľaduplní k sebe , ale aj aj k ostatným.
■ Proti tomuto koronavírusu by mohli byť odolní
najmä ľudia so silnou imunitou. Naša imunita je
však skúšaná nielen chorobami, ale napríklad aj
stresom. Ako si ju môže bežne človek posilniť? Čo
zaberá?
Zdraví sú odolnejší. Je treba zdravo žiť, chodiť do
prírody, jesť vitamíny v prirodzenom stave v ovocí a
zelenine, vitamín D je vhodné doplniť tabletami.

■ Angela Merkelová sa prednedávnom vyjadrila, že
v Nemecku sa môže novým koronavírusom nakaziť
až 70 percent obyvateľov. To je strašné číslo.

■ Nový koronavírus za krátky čas výrazne zasiahol
do našich životov a zdá sa, že doslova mení našu
spoločnosť. Kedy by sa podľa vás táto pandémia
mohla na Slovensku a aj celkovo vo svete skončiť?

Angela Merkelová citovala zdravotníckeho pracovní-

Podľa vývoja v ostatných krajinách môže pandémia

INFOLINKA: 0800 221 234 02 / 3232 3838

ď virológov
i ló
š k nie
i
trvať aj 2-3 mesiace, žiaľ predpoveď
však
je priaznivá. Epidémia až pandémia sa môže opakovať v
pravidelných cykloch.
■ Sú ľudia, ktorí koronavírus a ochorenie COVID-19
porovnávajú so španielskou chrípkou spred 100
rokov. A upozorňujú, že tak ako prvá vlna tejto
španielskej chrípky najskôr na jar 1920 odznela, aby
sa vrátila na jeseň toho istého roku v ešte ničivejšej
sile, že to podobne môže byť aj s novým koronavírusom. Máme sa naozaj báť?
Musíme začať inak žiť. Istá obava je na mieste, kým
nebude dostupná očkovacia látka a účinná liečba. Zdravie musíme v našom hodnotovom rebríčku povýšiť na
vrchol a starať sa oň. Neznamená to však navštevovať
lekára pri každej príležitosti. Je potrebné po odoznení
pandémie začať chodiť na preventívne prehliadky k
všeobecného lekárovi, zdravo sa stravovať, chodiť veľa
do prírody.

MUDr. Etela JANEKOVÁ, PhD.
hD.
InClinic s.r.o, Rusovská cesta 19,,
851
8
5 01
0 Bratislava
ts a

O autorovi
D.,
MUDr. Etela Janeková, PhD.,
pracuje ako ambulantná
ná
né
lekárka v odboroch vnútorné
vo
lekárstvo, všeobecné lekárstvo
a klinická farmakológia.

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB

33-0032

Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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STAVBA, OKNÁ - DVERE, SLUŽBY

7

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

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

Výročia a udalosti
ukončila ruská vesmírna stanica Mir svoju
vedeckú misiu.

46-0192

23. marca 2001

Výročia a udalosti

21. marec

je Svetový deň lesov

24. marca 1882

TT20-12-stranaXX 7

781200012

75-11

objavil Robert Koch baktériu, ktorá spôsobuje tuberkulózu (Mycobacterium tuberculosis).

16-0001

TRNAVSKO

PREZIDENTKA / STAVBA, SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

8
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Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením,
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri
narodení nedali do vienka zdravie.

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie / IČO: 22665226

32-0040

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

ca

es

ia

0918 726 754

do

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

13 120 0103

0944 556 070
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34-0002-1
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stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

m

-2

5%

���TO, RÝCHL���������������

č. 12 / 20. marec 2020 / 24. rOčNÍK

TRNAVSKO
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Týždenne do 46 550 domácností

KONTAJNERY

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

MATRACOVÉ CENTRUM a postele

ODVOZ ODPADU

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

033/5549 016
0915 756 849

(oproti Domu svetla)

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

0905 452 784

39-0011 TT08

Štefánikova 21, Trnava
Pasáž MAX PLAZA

SŤAHOVANIE
08-0005 TT03

betón
anhydrit

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ
tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

VÝRUB A
OREZÁVANIE
STROMOV
01-0 TT04

Betonárne Trnava

tel.: 0905 239 036

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

OPRAVA
•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

AUTOSKLO
H&D

08-036 TT09

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

elná
mys

ď
Sere

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

Prie

ka
ns
ria
t
i
N

r
Sme

RNAVA

ka
ians
Nitr

AUTOSKLO H&D
T
VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

0944 19 43 41

391200011

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

39-0 TT106

0949 188 961

011200002

(preukaz) na prácu v SBS.

TTzel20-12 strana- 1

rez živých plotov
odvoz konárov
ceny dohodou

0 911 8 10 752

01-00 TT07

Juraj Jamrich

08-0013 TT03

realizuje kurzy
odbornej prípravy

39-0 TT10

MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME

SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

ELEKTRIKÁR

0917 102 255

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

391200003

08-0020 TT05

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

bývanie

2
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CITY DOM v Prestige Parku ponúka
posledné voľné byty na prenájom
Hľadáte pokojné nájomné bývanie
blízko centra Trnavy s vlastným
parkovaním? Nájsť miesto, ktoré
by tieto podmienky spĺňalo nebolo nikdy jednoduchšie. Moderný
CITY DOM na Sladovníckej ulici 15,
ponúka posledné voľné byty.
57 DIZAJNOVÝCH BYTOV
Z PÁLENEJ TEHLY

Byty v CITY DOME vznikli unikátnou
rekonštrukciou budovy bývalej sladovne. Na prenájom sú k dispozícii zariadené garsónky, jedno a dvojizbové byty
s veľkorysou metrážou s balkónmi či
bez. Sú plne vybavené elektrospotrebičmi, pračkami , LCD televízormi, káblovou televíziou, vlastnými termostatmi
a vysokorýchlostným internetom preto
nájomníkom stačia iba osobné veci.
Tie sezónne si nájomníci môžu uložiť
do pivníc umiestnených priamo na po-

schodí pri bytoch.

POKOJ VĎAKA PROTIHLUKOVÝM
PRIEČKAM

CITY DOM ponúka tie najkvalitnejšie
stavebné materiály zaručujúce vysoký
komfort bývania a mimoriadny pokoj
v jednotlivých bytoch. Vďaka špeciálnym protihlukovým priečkam poskytujú byty ticho a zároveň súkromie.

GARANCIA SLUŠNÝCH SUSEDOV

Jedinečnou výhodou bývania v CITY
DOME je garancia dobrých susedov. „V
Prestige Parku si dávame záležať na
tom, aby nájomníci dodržiavali nočný
pokoj a svojim správaním nevyrušovali
ostatných. Ľudia, ktorí u nás bývajú to
veľmi oceňujú, pretože v bežnom paneláku si s nepríjemnými situáciami väčšinou neporadíte,“ približuje pravidlá
nájomného bývania v CITY DOME konateľ Martin Mäsiar.

Nájomníci sa nemusia starať o drobné
opravy v bytoch a upratovanie spoločných priestorov. Všetko zabezpečuje
personál Prestige Parku.
Čo môže byť príjemnejšie ako oddych po náročnom dni vo wellnessu ,
WELLNESS, REŠTAURÁCIA,
ktorý je pre nájomníkov Prestige Parku
LETNÁ TERASA A ÚDRŽBÁR
zdarma.
VŽDY K DISPOZÍCII
Ak uprednostňujete oddych pri
Uzavretý areál, ktorý je celoročne udržiavaný, letná a zimná terasa, nakupovaní v City Aréne, v divadle
talianska reštaurácia, to sú ďalšie alebo kine, všetko je dostupné pešou
výhody, ktoré Prestige Park ponúka. chôdzou do desiatich minút.

Chceme byť s vami
Nie všetky deti v Trnave majú
možnosť po škole hrať sa v bezpečnom prostredí, či navštevovať krúžky a organizované
športové aktivity. Problémom je
nedostatok bezplatných preventívnych a vzdelávacích programov mimo školy, ktoré by si
mohli dovoliť navštevovať. Tiež
je v spoločnosti nízka osveta
o problémoch ľudí ohrozených
sociálnym vylúčením, ale aj
pasivita rodičov a predsudky
ľudí v snahe zlepšiť ich životnú situáciu. Práve týmto deťom
však pomáhal projekt „Chceme
byť s vami“, ktorí realizovali
pracovníci a dobrovoľníci organizácie Centrum Koburgovo,
n.o. v školskom roku 2019/2020
a opäť ho podporila Nadácia pre
deti Slovenska z fondu Hodina
deťom 2019.

foto zdroj Prestige park

nosti a fyzickej kondície formou
futbalových aktivít. Každodenne sa realizovali činnosti, ktoré
prispeli k podpore zdravej identity, rozvoju talentov a sociálnych zručností. Rodičia sa stali
spolutvorcami aktivít pre deti.
Sociálni pracovníci pomáhali
v ich rodinách zlepšiť nepriaznivú životnú situáciu. Pravidelne sa realizovali komunitné

aktivity – kultúrne podujatia,
na ktorých deti prezentovali svoje talenty, tvorivé dielne
a osvetové akcie, ktoré prispeli
k zmene prístupu mnohých ľudí
k týmto deťom. Naučili sa spolu
lepšie komunikovať rešpektujúc
vzájomné odlišnosti. Deti získali väčšie sebavedomie a znížili
sa ich vzájomné predsudky.

Vďaka podpore projektu mali
deti možnosť navštevovať nízkoprahové krúžky so zameraním
na prípravu do základnej školy,
na rozvoj speváckeho, tanečného talentu, finančnej gramot-
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SKVELÁ LOKALITA S NAPOJENÍM
NA DIAĽNICE D1 A R1

Výhodou City domu je aj skvelá lokalita s výborným napojením na diaľnice D1 a R1. V bezprostrednej blízkosti
sa nachádza nákupné centrum City
Aréna, autobusová a vlaková stanica.
Vzhľadom na lokalitu sa byty prenajímajú rýchlo, preto si treba obhliadku
dohodnúť čo najskôr.
Viac informácií a dostupné nájomné
byty nájdete na www.prestigepark.sk.

Projekt podporila Nadácia
pre deti Slovenska zo zbierky
Hodina Deťom.
O Centre Koburgovo, n.o.
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné
služby Centrum Koburgovo, n.o.
už od roku 2013 vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Pripravuje preventívne programy
a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín, ktoré žijú v Trnave. Jedným
z hlavných cieľov je zvýšenie
šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu. Organizácia sa tento cieľ
snaží dosiahnuť prostredníctvom realizácie aktivít zameraných na pomoc pri začleňovaní
detí do materských, základných
a stredných škôl, na podporu
rodín v nepriaznivej sociálnej situácii, zapájanie rodičov
do aktivít, na osvetu majority a
sieťovanie pomáhajúcich organizácií v Trnave.

hLavu hoRe / sLužbY, zveRinec

O vírusoch

Občianska
riadková
inzercia

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

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
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

NECHTOVÉ ŠTÚDIO

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

BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
» Dám do prenájmu garsonku
na dedine 14 km od TT, 0903
311 946.
» Prenajmem 2-izbový byt na
Hospodárskej ulici tel.č. 0905
543 780.

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

KOMPLETNÉ

KÚPIM
BYT

REKONŠTRUKCIE

INTERIÉROV

v Trnave a okolí

0903 783 800

0915 505 359
Vopred ďakujem.

AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908 205 521
BYTY / predaj
303Byty/predaj

08-0 TT07

sy vtedy sedeli doma. Budeme mať viac
času na seba - na prechádzky v prírode,
knihy, rodinu a premýšľanie o tom, ako
ďalej, keď vírus ustúpi. Nedávno som
Je zaujímavé sledovať pokoru a čítal Harariho knihy Sapiens a Homo
disciplínu ľudí v Ázii a chaos v Euró- Deus. Sapiens je o minulosti - kde sa obpe, kde sme desaťročia nepoznali hlad, javili ľudia, tam vyhynuli ďalšie druhy a
vojnu a prírodné katastrofy. Na korona- často nastala katastrofa. Homo Deus je o
vírus zomrelo už niekoľko tisíc ľudí. Na budúcnosti - čo sa môže stať, keď sa ľusamovraždy ročne zomrie vo svete vyše dia začínajú hrať na bohov. Koronavíru800 tisíc ľudí a na cukrovku okolo 1,5 mi- sy sú proti týmto scénam iba neškodné
lióna. V bohatej Európe trpí 20 percent bacily.
Málokto si v tejto panike všimol, že
ľudí osamelosťou.
Vírusy sú poslovia. Hovoria nám, že aj Slovensko je zavírusované až po uši.
niečo nie je v poriadku. Je normálne ne- Tisíce ľudí sa nakazili korumpovírusom.
ustále zvyšovať výrobu, spotrebu, ťažiť Vyšetrovatelia nestíhajú. Karanténa
viac surovín a vyhadzovať odpad? Alebo bude dlhšia ako štrnásť dní. Treba do
sa zastaviť a premýšľať nad tým, koľko nej poslať aj firmy, ktoré sa nakazili pri
peňazí a vecí skutočne potrebujeme a obchodovaní so štátom. Korumpovírusy
koľko času máme na svojich blízkych? sú veľmi odolné a šikovné - rýchlo preEkonómovia a politici nás strašia, že skakujú z nakazených
sa zastaví rast a klesnú akcie na burze. na lekárov. OčkovaNaša Zem funguje aj bez burzových in- cie látky neexistujú
dexov, bánk a korporácií. Nevieme, aké a Slovákom sa za
budú následky. Zastavujú sa lietadlá, tridsať rokov znížila
lyžiarske vleky aj výrobné linky. Moja imunita. Dávajme si
dcéra Lucka s manželom to zažívajú v pozor. Najlepšou
Šanghaji už od Vianoc.
protilátkou je
Pozrime sa na vírus z lepšej strany. pevný chaĽudia budú sedieť doma ako naši starí rakter.
rodičia. Necestovali tak ako my a aj víru» Ján Košturiak

01-0 TT05

Všetci hovoria o vírusoch. Lekári sa
snažia zachrániť ľudské životy a ekonómovia ekonomiku.

3

08-0 TT04

TRnavsko

DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
REALITY / iné
707REALITY/iné
» Kúpim byt v Trnave a okolí, tel:
0915 505 359, vopred ďakujem.
» Ako súkromná osoba kúpim dom/ pozemok. Platba v
hotovosti. Za každú ponuku
ďakujem. Trnava a okolie. 0944
068 093
» Garsonku kúpim. 0902 570
685
STAVBA
808STAVBA
» Predám nevybalené WC combi zadný vývod 0907 277 847

47-046

DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
» Predám lacno novú čističku
vzduchu. 0948 113 183
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám 1.roč. kohúta Hemšira
(5€). 0907 582 053
» Predám kukuricu, príp. zamením za žito 0915 071 052
HOBBY
A ŠPORT
1111 HOBBY
a ŠPORT
12 DEŤOM
DEŤOM
12
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Dám do prenájmu garáž na
Prechodnej ul. 0905 601 051
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera TT medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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spoLočnosť / služby, zverinec

4
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
lXQNDFKOHEÎðNRYÂ

5DMðLQ\GUYHQÊ
500g
Giana

j.c. 1,180 €/kg

0,89
&HQDSR]ĆDYH

0,59€

.XSÔQ

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
7RYDUP{åHE\ĢGRVWXSQêYREPHG]HQRP PQRåVWYH .XSyQ MH SODWQê od
GR

j.c. 3,980 €/l

3,69
&HQDSR]ĆDYH

1,99€

73689

.XSÔQ

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
7RYDUP{åHE\ĢGRVWXSQêYREPHG]HQRP PQRåVWYH .XSyQ MH SODWQê od
GR

39,90
&HQDSR]ĆDYH

32,90€
ëLDURYND6ROLJKW:=

12W 3ks

j.c. 1,966 €/ks

7,90
&HQDSR]ĆDYH

5,90€

5,99

6DOÂPD1LWUDQ
kg

%UDYðRYÊVWHKQR
kg

5,59

8,19

4,69€

7,49€

4,89€

0DVOR0LOHQND

-RJXUWJD]GRYVNÞ

&KOLHE

250g

j.c. 5,960 €/kg

2,15

ðXðRULHGNDMDKRGDðRNROÂGDVOLYND
PDOLQD{SPDUKXĆD
200g

NRQ]XPQÞNUÂMDQÞEDOHQÞ
500g Mlynpek
j.c. 1,580 €/kg

17627

.XSÔQ

131761

.XSÔQ

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
7RYDUP{åHE\ĢGRVWXSQêYREPHG]HQRP PQRåVWYH .XSyQ MH SODWQê od
GR

161872

0,89

0,45€

0,79€

1ÂWLHUND

3DQ]DQLIDUIDOOH

3RSUDGVNÂNÂYD

R{NYDUNRYÂ
J+ÕUND

penne, špagety 500g
j.c. 1,980 €/kg

j.c. 8,176 €/kg

1,

1,69
99

0, €

1,59

39

€

0DJQÊVLD

2,79
3DQ]DQLRPÂðND

2,

bolognese 425g

393,30
99

j.c. 4,682 €/kg

1€, €

3LYR6PÅGQÞPQÎFK
VYHWOÊPOSO
j.c. 0,818 €/l

Zlatý výber
250g
j.c. 7,560 €/kg

3,30

1,89€
9ÎQR7ÛìED

Don Velder, Irsai oliver
0,75l
j.c. 3,986 €/l

j.c. 0,393 €/l

0,79

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
7RYDUP{åHE\ĢGRVWXSQêYREPHG]HQRP PQRåVWYH .XSyQ MH SODWQê od
GR

0,55

1,49€

SHUOLYÂMHPQHSHUOLYÂ
QHSHUOLYÂ
1,5l

6ÛSUDYDKUQFRY
Modena 8dielna

kg

j.c. 2,250 €/kg

6LIR
500g

Najčítanejšie regionálne noviny

0,65

0,59€

0,45€

%RQX[

$YLYÂì%RQ\

NJSUDFÎFKGÂYRN
j.c. 0,099 €/PD

summer, spring, fresh
1l

3,60

2,99€
/X[RQVDSRQÂW

citrus, violet
450ml
j.c. 3,977 €/l

3,90

2,19

2,09

1,99€

1,59€

1,79€

0U3URSHUQDSRGODK\

2GNYDSNÂYDðQDULDG

0RS

FLWUÔQRFHÂQ
1l

3,30

Kitch 45x31x8cm

URWDðQÞSHGÂORYÞ

2,65€

6,90

23,90

4,90€

15,90€

'Ô]DQDNROÂðH

6DGERYÊ]HPLDN\

=HPLDN\VDGERYÊ

2x7l

5kg
$JULDSRORVNRUÊ
5LYLHUDVNRUÊ%RUGHDX[ðHUYHQÊ
j.c. 1,558 €/kg

12,90

39,90

7,90€

7,79€
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1kg
$GRUDYHĆPLVNRUÊ
6FDUOHWVNRUÊ
6XQLWDVNRUÊ
7DOHQWLQHVWUHGQHVNRUÊ

11,90

4,90€

právnik radí / zdravie, službY
93218.(95(&.¢'29<6¢9$ï$35(9,$&$.202'(/299<6¢9$ï29
5

TRnavsko

9\VDYDð+RRYHU

7HOHYÎ]RU*RJHQ

9ÂKDRVREQÂ;DYD[

EH]YUHFNRYÞ
HQHUJWULHGDWULHGD$
SUÎNRQ:

XKORSULHðNDFP t

159,00

PD[QRVQRVĘNJ

12,90

23,90

ëHKOLðND0RPHUW

,QIUDODPSD6FKRWW

SUÎNRQ:

YKRGQÂGRSOQNRYÂOLHðED
SULNUðQÞFKQRVQÞFKLX{QÞFK
SUREOÊPRFK
:

19,90

22,90

)ÊQ%RWWL6'
YÞNRQ:

12,90

134,90€ 46,90€ 7,90€

17,99€ 25,90€ 8,90€

'YRMSODWQLðND%RWWL

3UDðND&DQG\

6SRUÂN0RUD

SODWQLðN\:

HQHUJWULHGD$
SRðHWSODWQLðLHNKRUÂNRY
REMHPUÛU\O

33,90

3UDðND(&*

QÂSOČNJRW
HQHUJWULHGD$

219,00

209,00

0UD]QLðND2UDYD
)52$:

HQHUJWULHGD$
QÂSOČNJRWPLQ
52.293/1¢=¢58.$

REMHP/
HQHUJWULHGD$

209,00

329,00

&KODGQLðND(&*
REMHP/
HQHUJWULHGD$

229,00

25,90€ 189,00€ 189,00€ 315,00€ 195,00€ 199,00€
9¢ë(1®=¢.$=1®&,l,5l®6257,0(176,0µë(7(2%-('1$ė1$1$l20
(6+23(:::&.'0$5.(76.

.RVDðNDHO$/.2&ODVVLF(
3UÎNRQ:=ÂEHUFP2EMHPNR{DO

74,90
00

.RVDðNDPRW$/.2(DV\36 .RVDðNDDNXPXOÂWRURYÂ$/.2/L .RVDðNDPRW$/.2&ODVVLF63%3OXV
0RWRU$/.27(&+=ÂEHUFP
2EMHPNR{DO

$NXPXOÂWRU9 $K =ÂEHUFP
2EMHPNR{DO

0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ6HULHV(=ÂEHUFP
2EMHPNR{DO3RKRQUÞFKORVĘ

69, €

.RVDðNDHO$/.2&ODVVLF(
3UÎNRQ:=ÂEHUFP2EMHPNR{DO

94,90

179,00

169,90€

87,90€

.RVDðNDWUDNWRURYÂ$/.2
7+'

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

1990,00

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

3UÎNRQ:
0D[SULHPHUNRQÂUDPP

%LF\NHO02'(7
FLW\

189,99

90

169, €

0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ6HULHV=ÂEHUFP

349,00
90

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

319, €

499,00

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

179,90€

.XOWLYÂWRU$/.20+

0RWRU%ULJJV 6WUDWWRQ6HULHV
=ÂEHUFP6SÅWQÞFKRG

109,90€

199,00

289,00€

212,90€

.XOWLYÂWRU$/.2
0+5

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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Daňové priznanie Opatrenia na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
si môžete odložiť
Ak predpokladáte, že nebudete
v aktuálnej situácii stíhať podať
daňové priznanie včas, požiadajte
finančnú správu o odklad. Na Slovensku takáto zákonná možnosť
existuje.
Finančná správa upozorňuje, že
odložiť si podanie daňového priznania o tri mesiace môže ktokoľvek, teda
I\]LFN« DM SU£YQLFN« RVRE\ EH] XGDnia dôvodu a finančná správa takéto
oznámenie akceptuje. Oznámenie o
odložení daňového priznania doručujú povinne elektronicky komunikujúce
osoby finančnej správe elektronicky,
pre ostatných existuje možnosť zaslať
oznámenie prostredníctvom pošty, kuriérom či doručiť na daňový úrad.

Povinná a dobrovoľná
elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia s finančnou správou je povinná pre všetky
I\]LFN« RVRE\ SRGQLNDWHĀRY RG M¼OD
2018. V prípade právnických osôb ide
o platiteľov DPH a právnické osoby
zapísané v obchodnom registri, v príSDGHI\]LFN¿FKRV¶EPXVLDE\ħVSOQHQ«GYHSRGPLHQN\PXV¯¯VħRI\]LFN¼
osobu registrovanú na dani z príjmov
na daňovom úrade a zároveň musí
byť podnikateľom podľa obchodného zákonníka. Pre ostatné subjekty je

LOXVWUDÏQ«IRWR

autor FirmBee pixabay

elektronická komunikácia s finančnou
správou dobrovoľná.

Vybavte všetko z domu

V súvislosti so snahou vyhýbať sa
lokalitám s väčším počtom ľudí odporúča Finančná správa svojim klientom
elektronickú komunikáciu. Elektronicky komunikovať s finančnou správou môže ktokoľvek, nielen povinne
elektronicky komunikujúce právnicN« D I\]LFN« RVRE\ ÏLŀH SRGQLNDWHOLD
Elektronická komunikácia s finančnou
správou šetrí čas a svoje daňové povinnosti klienti vybavia z pohodlia domoYDEH]SRWUHE\I\]LFN\QDYģW¯YLħ¼UDG
finančnej správy.
Informácie poskytla Finančná správa SR

Žiadosti stačí zasielať
e - mailom

Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny prijíma opatrenia, cieľom
ktorých je predísť šíreniu vírusu.
Na základe toho žiada klientov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú
návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných
priestorov pri vchode do úradu.

Postupy v oblasti
evidencie na úradoch práce:

- úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu,
že sa všetky termíny na úradoch práce
odkladajú
- za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú úrady považovať
žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou
v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania
- nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej
situácie sa nepovažuje za porušenie
povinností; ďalší termín pre uchádzača
úrad určí písomne, a to listom, alebo
e-mailom
nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas
trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností
- nepredloženie rozhodných dokladov
pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o
ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať
za porušenie povinností
ɧ¼UDGSUHUXģ¯YģHWN\SULSUDYRYDQ«Y¿berové konania
ɧ ¼UDG SUHUXģ¯ YģHWN\ SO£QRYDQ«
stretnutia so zamestnávateľmi, osobné
návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania
ɧ¼UDGSUHUXģ¯YģHWN\LQIRUPDÏQRSRUD denské služby aktivity pre uchádzačov
ɧ¼UDGSUHUXģ¯Y¿NRQNRQWUROGRGUŀLDYD nia liečebného režimu.
ɧ ¼UDG SUHUXģ¯ YģHWN\ DNWLYLW\ ]DPHUD né na zvyšovanie zamestnateľnosti pre
uchádzačov, t. j. prerušuje sa realizácia
všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším
počtom osôb, a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o pozastavení
LQIRUPRYDQ¯
ɧ¼UDGSUHUXģ¯SRQ¼NDQLHQRY¿FKSRUDdenských a vzdelávacích aktivít klientom
ɧ¼UDGSUHUXģ¯Y\NRQ£YDQLHDNWLYDÏQ¿FK
činností
ɧDNVDNOLHQWSULVSU£YQRPNRQDQ¯SRčas obdobia krízovej situácie nedostaví
na výzvu úradu, úrad konanie vo veci

ĿLDGRVWLQDUDG\SU£FHVRFL£OQ\FKYHF¯DURGLQ\VWDÏ¯]DVLHODħHPDLORP
foto autor sarahblocks pixabay
vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu

Hmotná núdza, výživné,
sociálne dávky, ŤZP

Postupy v oblasti pomoci v hmotnej
núdzi, náhradného výživného, štátnych
sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie
sú nasledovné:

ɧDNNOLHQWSRÏDVREGRELDNU¯]RYHMVLWXácie nevyhovie výzve úradu v určenej
lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia
krízového režimu,
ɧ QD SRYLQQRVWL NOLHQWD Y\SO¿YDM¼FH ]
poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí
úrad prihliadať osobitne,
ɧ SUHXND] D SDUNRYDF¯ SUHXND] QD ŀLDdosť klienta úrad vydá
ɧ VRFL£OQX SRVXGNRY¼ ÏLQQRVħ EXGH
¼UDG Y\NRQ£YDħ SULRULWQH WHOHIRQLFN\
len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne
v jej domácnosti
ɧ OHN£UVNX SRVXGNRY¼ ÏLQQRVħ WUHED
vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí
napriek krízovej situácii klient naďalej
trvá podmienka výkonu činností ako
aj aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie
nebude vykonávať

ɧ¼UDGDNFHSWXMHŀLDGRVWLSRVLHODQ«SRģtou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom
ɧ VNXWRÏQRVWL UR]KRGXM¼FH QD WUYDQLH
nároku na dávky, príspevky, preukaz
a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so
zaručeným elektronickým podpisom,
HPDLORP DOHER WHOHIRQLFN\ =DPHVWQDQHF¼UDGXRWHOHIRQLFNRPR]Q£PHQ¯
urobí záznam
ɧGRNODG\RY¿GDYNRFKQDSUHSUDYXY¿kazy o počte hodín vykonanej osobnej
asistencie a potvrdenia o vyplatených
odmenách môže klient oznamovať úra,QIRUP£FLH SRVN\WOR VWUHGLH SU£FH
du poštou, elektronicky so zaručeným sociálnych vecí a rodiny
elektronickým podpisom, e-mailom,
prípadne osobne na recepcii úradu,
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Hviezdoslavova 3, Trnava

www.kasna.sk •
Skvelé
ceny na

033/55 13 185
skoppo@gmail.com 0905 575 191
(vo dvore oproti gym. A. Merici)

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

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

NOVINKA

+ PARKETY

É DVERE

V
INTERIÉRO

kovaním
a
u
o
ň
b
u
r
so zá
od

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 €

0910 902 635•0905 323 022

[BNFSBOJFtÝJUJFtNPOUÈä

VŠETKO NA MIERU
[BNFSBOJFtÝJUJFtNPOUÈä

t
ORZAN
BEMAT, spol. s r. o. •zámočnícke
práce

t

S.r.o.

Mikovíniho 7 • Trnava

•PREDAJ KAMENIVA
- 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

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

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
08-0033 TT10

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJXXXNVMUJGPSNTLtUSOBWB!NVMUJGPSNTL
ODHADOM MNOŽSTVA!

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

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO
TRNAVA - Hospodárska 53

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

ARMOVANIE OHÝBANIE
VIAZANIE UKLADANIE
BETONÁRSKEJ OCELE

08-0 TT08

VÝROBA STRMEŇOV
ARMOKOŠOV

0910 808 745

slUŽBY

39-0013 TT02

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

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

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

011200003

ROLETY

[BUFNǪPWBDJFtEFǪBOPD
MÈULPWÏ ESFWFOÏtQMJTÏ

08-0 TT08

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZÁCLONY

Viac ako 1000 druhov záclon,
dekoračných a poťahových látok

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

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

zemnepracetrnavasro@gmail.com •
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.zemnepracetrnava.sk • 0902 047 516

08-0006 TT02

ZADARMO:

[BUFNǪPWBDJFtEFǪBOPD
chodníky
okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik,
36 mesiacov
MÈULPWÏzáruka
ESFWFOÏtQMJTÏ

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA MAREC 2020
1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €

63-0008

AKCIA na farebné zákryty

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

99 EUR

zamesTnanie, službY
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na skrátený pracovný úväzok
do novinového stánku v Zavare, minimálny zárobok
570 eur brutto + zákonom stanovené príplatky

Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle:

0902 976 023.

s. r. o.

Spoločnosť zaoberajúca sa opravárenskou činnosťou
hľadá pre svoje pracovisko v PÚCHOVE a MICHAĽANOCH

pracovníkov na pozíciu

ZVÁRAČ

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

INZERCIA

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832

Kontakt: info@slov-depo.com
pre oblasť Púchov: 0911 391 840 | pre oblasť Michaľany: 0910 915 506

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

FUTURBIZ s. r. o.

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

ZAMESTNÁME
PROGRAMÁTORA PLC SIEMENS
z Trnavy a okolia

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV

0905 452 784

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

od 3/hod. v čistom
+ príplatky

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

TRNAVA a okolie

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

U

PREDAVAČKU
na skrátený pracovný úväzok
do novinového stánku v Smoleniciach, minimálny zárobok
565 eur brutto + zákonom stanovené príplatky

Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle:

0902 953 066.
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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

0917 920 781 I praca@traust.sk

2 1
8

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

DOVOZ TOVARU
bližšie informácie:

<HOORZ7D[L7UQDYD
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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

MOŽN
TÝŽDE OSŤ
N
VYPL NÉHO
ÁCAN
IA.
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

S

83-0010

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

08-0038 TT09

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
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Mzda: 1.100€ brutto, možnosť ubytovania
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KUCHYNE NA MIERU
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