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Týždenne do 46 550 domácností

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER
DO 7 DNÍ

voda a elektroinštalácie obklady,
dlažby, parkety sádrokartón

KONTAJNERY

ARMOVANIE • OHÝBANIE
VIAZANIE • UKLADANIE
BETONÁRSKEJ OCELE

ODVOZ ODPADU

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

391200003

0917 102 255

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

011200008

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

VÝROBA • STRMEŇOV
• ARMOKOŠOV

0910 808 745

08-0 TT08

ZĽAVA 20%

39-0026 TT05

0917 374 566

08-0003 TT03

rýchlo a kvalitne

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

Fungujeme bez obmedzení, všetko na jednej adrese potraviny,
drogéria, domáce potreby, záhradná technika a elektro
Objednajte si z pohodlia Vášho domova na adrese
www.ckdmarket.sk a tovar Vám doručíme až k Vám domov.

Špeciálna ponuka super cena

Hera

obmedzené množstvo max.1kartón

250g
do vypredania
zásob
j.c. 1,160€/kg
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Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: zatvorené
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené

INFOLINKY / STAVBA, SLUŽBY, OKNÁ - DVERE

TRNAVSKO

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

Pre verejnosť je dostupná
infolinka pod taktovkou NCZI.
Odborníci na čísle 0800 221 234
odpovedajú na otázky 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
K dispozícii sú aj Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky – 0917 222
682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Nepretržite je k dispozícií
call centrum:
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave - 0905 903 053

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

RENOVÁCIA EUROOKIEN

01-0005 TT03

Súkromná spoločnosť prijme

Hviezdoslavova 3, Trnava

www.kasna.sk •
Skvelé
ceny na

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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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

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle
0902 953 066 (pre Merkur, Arkadia),
0911 068 443 (pre Kaufland Trnava)

NOVINKA

ROZVOZ

SUDOVÉHO VÍNA

+ PARKETY

Objednávky prijímame
v PONDELOK AŽ PIATOK
od 11 do 16 hod.
na tel. čísle:

É DVERE

V
INTERIÉRO

ou a
so zárubň
od

kovaním

+421 948 151 427

99 EUR

rozvoz od 16 do 19 hod.

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
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PP
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Sn

na plný pracovný úväzok do do trafiky Kaufland Trnava,
minimálny zárobok 850 eur brutto + zákonom stanovené príplatky

garancia
eny!!!
najnižšej c

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

na skrátený pracovný úväzok do trafiky OC Arkadia,
minimálny zárobok 530 eur brutto + zákonom stanovené príplatky

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

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
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PREDAVAČKY
na skrátený pracovný úväzok do novinového stánku Merkur Trnava,
minimálny zárobok 550 eur brutto + zákonom stanovené príplatky

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

011200003

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

01-0004 TT13

redakcia:
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Minimálna hodnota
objednávky je 8 eur.

Viac info na www.vinoteka-cassalle.sk

08-0 TT13

2

STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO

3

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 • www.zemnepracetrnava.sk • 0902 047 516

08-0006 TT02

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

36-0007

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0949 319 336

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

391200009

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

39-17 TT03

781200012

REKONŠTRUKCIE

Vážení zákazníci,
život okolo nás práve ovplyvňuje šírenie nového koronavírusu (COVID-19).
Kamenárstvo Stone Industry s. r. o. sa v maximálnej miere snaží prispôsobiť vzniknutej situácii. Poskytujeme
všetky obchodné činnosti vrátane dodania tovarov a služieb spojených s našou činnosťou. Pokračujeme v prevádzke
v súlade s platnými nariadeniami. Taktiež poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi, stretnutie
v rúškach na čerstvom vzduchu pri obhliadke hrobového miesta. Obhliadka je možná aj bez prítomnosti zákazníka.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte telefonicky.
S pozdravom a nádejou, že sa všetci čoskoro dostaneme z tejto ťažkej situácie.
Ing. Branislav Kovačiný

KAMENÁRSTVO
Trnava - Bínovce

BÍŇOVCE
pri hlavnej ceste

TRNAVA

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

0905 333 339
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08-0002 TT13

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

DO
JARNÉ AKCIE AŽ

SPOLOČNOSŤ / STAVBA, SLUŽBY

0903 783 800

kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

bch

ww

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

39-0016 TT32

maľovanie • stierkovanie
sadrokartón
obklady • dlažby

na
4 4 va
8

Objednávky:

08-00 TT03

V pohodlí
Vášho domova!
0948 02 77 55

KAMBEN

INTERIÉROV

veľko
o

REKONŠTRUKCIE

markb
wo.d obalových materiálova

p
ul. 3
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Ket požárnykov premenuvaly na hasičov, to sa
mi velice lúbilo. Šak ony nerobá požáre, ale ich
hasá. Čúl by som ich ale pomenuvala jako „dívča pre šecko“. Zasahujú pri povodnách, víchrici
a iných živelných pohromách, pri dopravných
nehodách, vydzíme ich vytahuvat kona ze studne, zachranuvat zamrznutú labut z jazera. Týto
odvážny „ chlapci“ likvidujú chemikálie z cesty,
potoka, alebo jazera. Pomáhajú pri evakuáciji
domov a budov. Hasiči sa objavá šadze, dze sa
stane néčo zlé a nebespečné. Slúžá ve dne, v noci,
pátek-svátek, jednoducho furt. Aj vtedy, ket my
ostatný otpočívame, dovolenkujeme, alebo sa zabávame. Ony nás strážá v kinách, dzivadlách, na
štadijónoch, aj ihriskách.
Organyzujú pre dzeci a mládeš šelijaké sútaže, predvádzajú im hasickú technyku. Medzi
drobcáma je velyce oblúbená hasáca pena. Jak
hu hasiči nastrýkajú na zem, dzeci nemajú vačú
radost. Válajú sa v nej a tešá sa. Ket som vidzela
jako hasiči zbýrajú po ceste snahové zábrany, keré
otfúkol veter z pola, to ma celkom presvečilo, že
sú to „dzívčatá pre šecko“, že si mosá ze šeckým
poradzit, že mosá šecko vedzet.
A čúl najnovší, jak nás napadol
ten nebespečný nový vírus,
asistujú pri policajtoch na
hranycách a merajú horúčku.
Určite je to nebespečné, aj ket
majú na tvárach masky. Chlapci-hasiči širák pred vama dole.
Dršte sa!

KAMENÁRSTVO

08-0037 TT09

KOMPLETNÉ

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

k
l.aspapiera

Dzívča pre šecko

Najčítanejšie regionálne noviny
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DOVOZ TOVARU
bližšie informácie:
01-0010 TT12




» bapka Blašková

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá
prijme

VODIČOV nákladných vozidiel

08-0061 TT14

Kontakt: tel.: 0902 924 400, e-mail: praca@ndf.sk

24-0035

Plat: 1000-1600,-€ (brutto). Ponúkame: v prípade potreby
bezplatné ubytovanie. Požiadavky: VP sk. C a E, platné
doklady: KKV, karta vodiča, zdravot. a psych. spôsobilosť.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TT20-13-strana
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63-0054

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
3. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

DOMÁCNOSŤ, STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

5
Občianska
riadková
inzercia

Frézovanie

komínov

ZÁCLONY
Viac ako 1000 druhov záclon,
dekoračných a poťahových látok

»02
2 Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO
» Kúpim staré auto moto
veterány, ŠKODA Trabant
Lada moped Pionier Babeta
Simson 0918383828
» 4 Byty/prenájom

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

ROLETY

zatemňovacie • deň a noc
látkové, drevené • plisé

VŠETKO NA MIERU
zameranie • šitie • montáž

04 BYTY / prenájomzatemňova

» Prenajmem 2-izbový bytlátkové, d
na Hospodárskej ulici, tel.č.
0905543780.
zameranie •
»06
6 POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj

ZĽAVAEZ

0903 408 635 • 0948 355 084

10-0049

ER

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

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

14 RÔZNE / iné

- riečne:

0902 953 066.

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

16-0098

Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle:

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

POLIENKA aj GUĽATINA
01-0004 TT12

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

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

PALIVOVÉ
DREVO

PREDAVAČKU

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

01-0 TT13

• montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
• montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
• elektroinštalačné práce • kosenie trávnikov, záhrad

Profesionálne Pranie kobercov

32-0003-3

suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

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

TT20-13-strana

Chcete si
podať
inzerát?

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.

• montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
• pokládka plávajúcej podlahy

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

» KÚPIM VZDUCHOVKU
VZ-35,47 (opakovačka na
guličky) 0910419469
» Prijmem zdatného záhradníka s vlastným autom na
polovičný úväzok. Má vedieť
www.multiform.sk • trnav
ošetrovať ovocné stromy a
kríky, okrasné dreviny, trávobylinný trávnik, zeleninový a
bylinkový záhon, kvetinové
záhony. Odvoz do zberného
dvora. Veľká záhrada
je pri RD Hrnčiarovce/P.
0905222944

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

MAJSTERKO pre Vašu
domácnosť
0907 753 122

08-0033 TT10

Súkromná spoločnosť prijme

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
08-0 TT08

www.multiform.sk • trnava@multiform.sk
Po-Pi: 9:00 - 18:00, So: 9:00 - 13:00

» Kúpim byt v Trnave a okolí,
tel: 0915 505359, vopred
ďakujem.
»09
9 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

» Kúpim staré hodinky mince
bankovky knihy odznaky
0903753758
» 14 RÔZNE/iné

•PREDAJ KAMENIVA

TRNAVA - Hospodárska 53

07 REALITY / iné

» Predám lacno novú čističku vzduchu. 0948113183
»1111HOBBY
HOBBY aAŠPORT
ŠPORT

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

INTERIÉROVÉ ŠTÚDIO

» Predám ornú pôdu0903
v Bud-408 635
mericiach 0902192512
» 7 REALITY/iné
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SPRAVODAJSTVO

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Na webe trnava.sk
Stan neslúži na testovanie COVID-19
o novom koronavíruse
Získať dôležité informácie ohľadom nového koronavírusu môžu
Trnavčania na webovej stránke
mesta Trnava vďaka inovatívnej
službe chatbot, ktorá automaticky odpovie na ich otázky.
Trnavská samospráva spustila na
svojej webstránke trnava.sk službu
Covid.chat, ktorá má za cieľ sprístupniť dôležité informácie ohľadom
koronavírusu a zároveň odľahčiť
krízové linky. Informovala Veronika
Majtánová, hovorkyňa Trnavy. „Ide
o takzvaný chatbot, teda program,
ktorý formou automatizovanej online komunikácie odpovedá návštevníkom na vopred stanovené otázky.
Stačí kliknúť na ikonu v pravej dolnej
časti obrazovky počítača či mobilu
a vybrať si z predvolených tém,“ objasnila Majtánová. Covid.chat pritom
obsahuje pravidelne aktualizovanú
databázu informácií o ochorení COVID-19 z oficiálnych zdrojov. S dopĺňaním obsahu pomáhajú dobrovoľníci, pričom správy o aktuálnych
opatreniach v Trnave pridáva priamo
samospráva. „S verejnosťou komunikujeme na rôznych platformách a
aj týmto spôsobom chceme prispieť
k tomu, aby mali ľudia rýchly a jednoduchý prístup k relevantným informáciám,“ hovorí primátor Trnavy
Peter Bročka. „Chatbot umožňuje
dozvedieť sa pár kliknutiami o tom,
čo nové sa v meste deje, ponúka tiež
možnosť sebadiagnostiky a v neposlednom rade vyvracia rôzne mýty a
hoaxy kolujúce o koronavíruse,“ dodáva primátor.
ren

Do nemocnice cez filtračný stan
V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom postavili v uplynulých
dňoch pri trnavskej fakultnej nemocnici (FN) hygienický filtračný
stan. Ak sa chystáte na vyšetrenie
či zákrok do nemocnice, musíte
cez tento stan prejsť.
Fakultnej nemocnici Trnava slúži
filtračný stan na prevenciu a ochranu
jej zamestnancov, ako aj pacientov nemocnice. „Prosíme verejnosť, aby nechodila do stanu za účelom testovania
na prítomnosť vírusu COVID-19. Tento
stan nie je na to určený,“ apeluje Matej
Martovič, referent pre vzťahy s verejnosťou FN Trnava.

Bez potvrdenia
zo stanu vás ďalej nevpustia
Cez filtračný stan musia prejsť všetci
pacienti, ktorí idú na vyšetrenie alebo
iný zákrok do Fakultnej nemocnice
Trnava. V stane každému pacientovi
zmerajú telesnú teplotu a každý pacient podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že nemá cestovateľskú
anamnézu a neprišiel do kontaktu s
osobou, ktorá bola v zahraničí. „Každý
pacient dostane potvrdenie o tom, že
prešiel cez kontrolný stan. Bez tohto
potvrdenia nebudú pacienti príslušným lekárom vo FN Trnava vyšetrení.
Cez stan nemusia prechádzať tehotné
ženy a rodičky,“ uviedol M. Martovič.
Stan je v prevádzke od 8.00 h do 20.00
h. Po tomto čase bude podľa Martoviča
telesná teplota pacientom meraná na
Urgentnom príjme, kde podpíšu aj čestné vyhlásenie.

Cez filtračný stan musia prejsť všetci pacienti, ktorí mieria do trnavskej nemocnice, výnimku tvoria tehotné ženy a rodičky.
foto zdroj FN Trnava

Stan postavili
na mestskom parkovisku
Filtračný stan postavili na parkovisku, nachádzajúcom sa v tesnej blízkosti
trnavskej nemocnice na Dohnányho ulici. Pre potreby nemocnice parkovisko
poskytlo mesto Trnava a v priebehu 48

hodín bolo vypratané, aby na uvoľnenom priestore mohol vyrásť hygienický
stan, ktorý slúži ako ochranná vstupná
bariéra medzi nemocničnými priestormi so zdravotníckym personálom a pacientmi s možnou nákazou.
ren

Trnavská arcidiecézna charita a sociálne služby
Župa poskytne
trnavskej nemocnici
Odkázaným pomáhajú aj naďalej
lôžka
Trnavská župa, v prípade núdze, vyčlení časť lôžok v zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich dennú a týždennú
formu služby, pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava. V zariadeniach tohto typu, ktoré má
župa v zriaďovateľskej pôsobnosti, je od 16. marca prerušená
prevádzka.
„Informovali sme generálneho
riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trnave, že ak to kapacitná situácia
bude vyžadovať, župa je schopná
dočasne vyčleniť 60 lôžok pre ich
pacientov. Týkalo by sa to neinfekčných pacientov, ktorí budú prepustení z nemocnice, ale potrebujú ďalšiu
zdravotno-sociálnu
starostlivosť.
Naše ambulantné zariadenia sociálnych služieb aj s personálom, ktoré
sú momentálne uzavreté, vedia byť
na tento účel rýchlo adaptované,“
povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
ren

priestory, používajú ochranné rúška a
rukavice,“ hovorí riaditeľ charity Miroslav Dzurech. TADCH v týchto dňoch
tiež distribuuje potravinovú pomoc cez
operačný program FEAD. Pre ľudí v
hmotnej núdzi rozvezú jej zamestnanci za zvýšených hygienických opatrení
takmer 7-tisíc potravinových balíkov do
šiestich okresov. V takomto režime bude
Trnavská arcidiecézna charita fungovať
aj naďalej, obmedziť jej sociálne služby
Charitné opatrovateľky a ošetrova- by mohla len mimoriadna situácia, ak
teľky Agentúry domácej ošetrovateľ- by došlo k nakazeniu zamestnancov.
skej služby (ADOS) navštevujú aj počas „Naši ľudia si statočne plnia svoje pomimoriadnej situácie klientov v ich vinnosti a službu. Robíme všetko preto,
domácnostiach. Centrá pomoci člove- aby sme túto vážnu situáciu zvládli bez
ku pre najnúdznejších ľudí v Trnave a závažných komplikácií,“ dodáva MiroPiešťanoch sú otvorené, fungujú však slav Dzurech.
v obmedzenom režime. Pre hroziacu
nákazu koronavírusom v nich klien- Chýbajú im zdravotnícke pomôcky
tom vydávajú len suché a trvanlivé
Aj TADCH apeluje na nedostatok
potraviny. Ľudia v núdzi si v centrách zdravotníckych pomôcok. „Trnavský
môžu individuálne oprať šaty, urobiť samosprávny kraj nám sprostredkovlastnú hygienu a dostanú tiež pora- váva distribúciu pomôcok zo štátnych
denstvo od sociálnych pracovníkov. hmotných rezerv. Všetci čakáme, kedy
„Dodržiavame všetky hygienické opat- sa zásobovanie rozbehne,“ hovorí Dzurenia, naši zamestnanci dezinfikujú rech. Vlastné ochranné rúška medzi-

Trnavská arcidiecézna charita
(TADCH) pomáha odkázaným
klientom aj napriek mimoriadnej
situácii spôsobenej šírením koronavírusu. V rámci operačného
programu FEAD navyše jej pracovníci distribuujú ľuďom v núdzi
aj potravinovú pomoc. Mnohým
klientom pomohli rúška, ktoré vyrobili charitní dobrovoľníci.
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tým začali šiť dobrovoľníci združení vo
farských charitách v Galante, Seredi,
Dunajskej Strede a v Novom Meste nad
Váhom.
ren

Trnavská arcidiecézna charita v týchto dňoch tiež distribuuje potravinovú
pomoc.
foto zdroj TADCH

LINKA MESTA TRNAVA
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Aj takto sa chráňte Dôkladné umývanie rúk rozhodne nepodceňujte
pred koronavírusom
- Vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam
s vysokou koncentráciou ľudí
- Dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom
chlóru či jódu
- Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte
ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte, alebo
kýchnite/zakašlite do ohnutého lakťa
- Nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami
- Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
- Myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na
nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate – použitie jednorazových rukavíc je preto na
mieste

ilustračné foto
autor PublicDomainPictures pixabay

Ako správne
nosiť rúško
Nosiť rúška by sme mali v týchto dňoch všetci. Vieme ich však
správne používať?
Nasadenie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať
ruky
2. nasadiť si rúško
3. nedotýkať sa rúška ani tváre, nosiť
ho po celý čas, kým je to nevyhnutné a
neskladať si ho hore dole z tváre

Zloženie rúška:
1. najskôr si treba umyť/dezinfikovať
ruky
2. rúško chytať len za šnúrky/gumičky,
3. jednorázové rúško zahodiť do koša,
bavlnené oprať na 60-90°C, prežehliť

Nezabudnite:
- textilné rúško pravidelne čistite praním na vyšších teplotách
- pre lepšiu dezinfekciu môžete rúško
prežehliť žehličkou na vyššej teplote

Vyrobte si dezinfekčný prostriedok
Dôkladné a časté umývanie rúk
považujú odborníci za jednu z najúčinnejších prevencií pred šírením
koronavírusu. Pulty predajní s dezinfekčnými prostriedkami však
žiaľ v týchto dňoch zívajú prázdnotou. Ak ste ich nezohnali nezúfajte,
prinášame návod, ako si pripraviť
dezinfekčný prostriedok doma.
Recept, vďaka ktorému si dezinfekciu
môžete pripraviť doma, zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Vyrobiť si dezinfekčný prostriedok môžete aj doma. foto autor renateko pixabay

Budeme potrebovať:

nádoby a dobre premiešajte, aby sa
nádobu s uzáverom, odmerku, in- navzájom prepojili. Takto pripravený
jekčnú striekačku, 830 ml etanolu (96 dezinfekčný prostriedok je vhodné po%) alebo 750 ml izopropylalkoholu užívať na suché ruky. Dôkladne votrite
(Isopropanol 99,8 %), 45 ml peroxidu do pokožky a nechajte pôsobiť aspoň 30
vodíka (3 %), 15 ml glycerínu (98 %) a sekúnd.
110 ml prevarenej vychladenej vody všetko by ste mali zakúpiť v lekárňach Pamätajte:
či drogériách
Dezinfekcia je určená len na vonkajšie použitie. Chráňte si oči. Potrebné je
skladovať ju mimo dosah detí či ohňa a
Postup:
Všetky ingrediencie pomocou od- tepelných zdrojov.
merky či injekčnej striekačky presne
odmerajte. Odmerané množstvá prí- NÁŠ TIP:
sad postupne nalejte do uzatvárateľnej
Táto dezinfekcia neobsahuje hydra-

Nezabúdajme:
Kľučku na dverách treba chytiť vreckovkou alebo dvere otvoriť lakťom, podobne tlačidlá vo výťahu. Nezabúdať aj
na umývanie rúk po návrate z obchodu,
nákupné vozíky a košíky sú zdrojom
prenosu infekcie.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prinášame návod na ušitie rúška

Nosiť rúško nie je hanba!
Šírenie koronavírusu, chrípky či
iných vírusových infekcií môžeme obmedziť nielen častým umývaním rúk, ale aj nosením rúšok.
Hoci niektorí sú ohľadom používania rúšok stále skeptickí, podľa
odborníkov má ich používanie
zmysel. Nosiť by sme ich mali nielen na vlastnú ochranu, ale aj na
ochranu iných pred kvapôčkovou
infekciou.
Keďže sa rúška stali úzkoprofilovým
tovarom, prinášame návod, ako si ich
môžete veľmi ľahko a jednoducho ušiť
aj doma z toho, čo sa isto nájde v každej domácnosti. Ak zvolíte bavlnenú
textíliu, môžete takéto rúško použiť aj
viackrát, pretože sa dá prať a tiež dezin-

fikovať aj žehlením na vyššej teplote.

Čo budeme potrebovať:
niť, ihlu - prípadne šijací stroj, bavlnenú látku (pokojne postrihajte oblečenie, ktoré už nenosíte), gumu (ak nemáte, môžete použiť šnúrky či stužky),
špendlíky, ceruzku a pravítko

Takto sa to podarí:
-Z gumy odstrihneme dve rovnaké
časti, približne v dĺžke 21-22 cm - závisí
to od veľkosti tváre.
-Na bavlnenú látku si ceruzou nanesieme rozmer 22x20 cm, pre deti stačí
menšie rúško - o veľkosti 18x20 cm.
-Vystrihneme bavlnený obdĺžnik a z
dlhšej časti zahneme z oboch strán 1 cm
a prešijeme (viď. foto 1).

-Po oboch okrajoch si na látku ceruzou naznačíme dieliky vzdialené
od seba 1 cm, pričom dielik, kde bude
sklad si vyznačíme dlhšou čiarkou, aby
sa nám ľahšie robili sklady (viď foto 2).
-Látku trikrát zahneme - nariasime,
riasenie si prichytíme špendlíkmi (viď
foto 3 – údaje sú uvedené v cm).
-Po pravej i ľavej strane látku zahneme z oboch strán 1 cm a popri špendlíkoch prešijeme.
-Na ľavej i pravej strane prišijeme z
rubovej strany gumu, ak nemáme, môžeme použiť šnúrky, vtedy však rúšku
nenosíme prevlečenú gumičkou okolo
uší ale zaviazanú šnúrkami vzadu na
zátylku (viď foto 4).
Návod, realizácia a foto:
RENÁTA KOPÁČOVÁ

obr.3

obr.1

ilustračné foto autor Tumisu pixabay

tačné zložky a pri jej častom používaní
môže veľmi vysušiť pokožku rúk. Ak ste
nútení používať tento prostriedok častejšie, nezabudnite si po jeho použití
ruky dôkladne krémovať, najlepšie hydratačným krémom.

obr.2
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ORZAN

39-0002 TT02

Suchovská 5, Trnava

MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME

Súkromná spoločnosť prijme

realizuje kurzy
odbornej prípravy

EUROOKNÁ A DVERE

39-0 TT106

v Trnave a okolí

01-0 TT05

Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)
46-0192

0908 447 006

Hľadáme
brigádnikov

39-0005 tt02

AKCIOVÉ CENY!

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
39-0004 TT03

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

499 €

možn
týžde osť
n
vypl ného
ácan
ia.

0917 920 781 I praca@traust.sk

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

389 €

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

SME PRVÁ FIRMA,

339 €

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

REZANIE BETÓNU

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

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

16-0069

(preukaz) na prácu v SBS.
Koniarekova 20/B, Trnava
0903 720 365, 033/556 71 90
www.zosbezpecnost.sk

KÚPIM
BYT
Vopred ďakujem.

KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
ru ka
á
z
á
n
e
ž
ĺ
d
Pr e
rokov!
5
0908 530 253 • www.jmikolas.sk
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83-0010

0902 976 023.

01-0004 TT11

Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle:

BYTOVÝCH JADIER

SBS ŽOS Bezpečnosť, spol. s r. o.

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

0944 19 43 41

REKONŠTRUKCIA

39-0 TT10

39-0 TT06

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

Stavmiko s. r. o.

39-0024 TT05

PSÍ SALÓN
Adriána

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

39-0013 TT02

0911 421 691

0915 505 359

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

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

Možno je to tak

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

Dobrá správa
Príroda sa nikdy nevzdá,
máme veľké šťastie,
bociany stavajú hniezda
a medvedí cesnak rastie.
Konečne je tu nová
O program mám postarané,
vyvesím v okne zástavu,
veď ma už vôbec nebavilo,
nadávať doma na starú.
Uhol pohľadu
Podvádzal ma,
bez veľkého ohľadu
a keď sa mal priznať
uhol môjmu pohľadu.

• 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

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

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

RASTAR spol. s r.o.

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

0905 651 584
s. r. o.

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

pracovníkov na pozíciu

ZVÁRAČ
Mzda: 1.100€ brutto, možnosť ubytovania

63-0008

1-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1250 €

08-0040 TT12

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

AKCIA 2020

0915 251 869

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

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

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

• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

Plnenie pneumatík plynom

Chtelnica - Tehliarska

okna@rekomplett.sk

POKLÁDKA

PNEUSERVIS U PÚDELU
• predaj pneumatík

na letné pneumatiky a disky

» Eva Jarábková

0910 728 870

info@rekomplett.sk

Výrazné zľavy

Zajace v Trnave
Tie tvory neveriace
až do mesta prišli pozrieť,
či bude aj tento rok
poľovačka na zajace.

AKCIA na farebné zákryty

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

39-00 TT07

Nič pre slabšie povahy
Nie že by sme nemali dosť odvahy,
ale prečo celé dni
vysielajú iba správy
nevhodné pre slabšie povahy?

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

39-0014 TT02

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

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

TT20-13-strana
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Nekašlať na ľudí
Z fantastického sna
som sa ráno prebudil,
nová vláda nariadila
prestať kašľať na ľudí.

ZADARMO:

Najčítanejšie regionálne noviny
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Desatoro podnikateľa, ktorý porazil krízu
Máme pre Vás dobrú správu: Každá kríza sa raz skončí. Svet po nej bude vyzerať inak.
Aj Vaše podnikanie bude iné. Bude presne také, ako ho Vy zmeníte.
Ak budeme bojovať nielen opatreniami na ochranu
zdravia, ale aj na podporu ekonomiky, vírus časom
porazíme aj v ekonomike. Ak sa mu však poddáme,
prestaneme nakupovať a predávať, vírus možno porazíme zdravotne, ale ekonomicky porazí on nás. Urobme
preto všetci maximum pre rýchly návrat ekonomiky do
normálu!

mali e-shop alebo nevyužívali možnosť dovozu tovaru
k zákazníkom, mali by rýchlo začať. Alternatívu však
treba nachádzať vo všetkom. Napríklad aj v tom, kto
prijme rozhodnutia, ak vy nemôžete.

Zamysleli sme sa, ako asi vyzerá podnikateľ, ktorý
zvládol úspešne súčasnú krízu. V REGIONPRESSe už
vyše 20 rokov veľmi úzko spolupracujeme s malými
a strednými firmami a poznáme tisícky ich príbehov. Aj
naše podnikanie je v súčasnosti veľmi tvrdo zasiahnuté.
Rastieme aj padáme s našimi klientami – malými
a strednými firmami vo všetkých kútoch Slovenska. Preto sme pripravili 10 bodov, ktorými sa podľa nás líšia tí,
čo aktuálnu krízu porazia od tých, ktorí budú na strane
porazených.

Vaši existujúci zákazníci sú a budú kľúčoví pri tvorbe Vašej povesti. Teraz máte príležitosť urobiť pre nich
niečo, čo významne utuží Vaše vzťahy. Spojte sa s nimi
a zistite, či by niečo nepotrebovali. Nemusí Vás to nič
stáť – skladovaciu či dopravnú kapacitu, ktorú práve
nepotrebujete, informácie, kontakty, či radu.

Obmedzujú sledovanie správ
a sociálnych sietí

Nekonečné počúvanie toho, čo nám hrozí, nás
nezachráni. Vyhraďte si krátky čas, kedy skontrolujete
relevantné zdroje, aby Vám neušli dôležité informácie.
A do práce!

2

Postarajú sa o zdravie
zamestnancov

Chorý zamestnanec Vám nepomôže a ten, čo je
v karanténe, iba obmedzene. Ako to v niečom preháňať,
tak v hygiene a ochrane Vašich ľudí. Okrem toho pravidelne kontrolujte zdravotný stav ľudí nielen vo vašej
firme, ale pýtajte sa ich denne aj na blízkych, s ktorými
prišli do kontaktu.

3

5

Spíšu si zoznam
príležitostí

Prichádzajú s niečím novým
a dajú to vedieť

Čokoľvek čo urobíte, akákoľvek nová aktivita, bude
signálom pre všetkých naokolo, že vy ste to nevzdali
a nepotápate sa, že bojujete. Ten, kto sa snaží a bojuje
si určite skôr získa sympatie zákazníkov, ako ten, čo sa
skryl.

9

Investujú do spoznania nových
klientov

Je čas zaujímať sa aj o nových klientov. Aj keď z toho
nebude okamžitý príjem, teraz je kľúčové byť v kontakte a komunikovať. Keďže kríza veľa zmení aj na strane
zákazníkov, je dôležité byť na tieto zmeny pripravený

Niektoré veci ste chceli urobiť dávno, ale nebol na
ne čas. Iné Vám napadli len teraz. Preto ak máte teraz
čas, v pokoji si napíšte zoznam: Čo som za posledný rok
chcel a neurobil. Určite si priority a potom sa do toho
pustite!

Čo teda podľa nás robia tí, ktorí vyšli
z krízy posilnení?

1

4

Ukazujú
starostlivosť

8

Vytvárajú
alternatívy

Viacerí podnikatelia po zatvorení predajní dodávajú
tovar cez kuriérov. Ďalší zmenili vyrábaný, či predávaný
sortiment. Alternatívu treba mať vo všetkom. Dodávatelia, distribúcia, spôsoby komunikácie so zákazníkmi,
ale aj tovar či služby. Mnohí už pochopili, že ak ne-

6

Skracujú všetky
termíny

7

Zdieľajú
informácie

10

Zostanú
pozitívni

Vaša pozitívna energia je najväčší
magnet pre zákazníkov a motor
rastu biznisu.

Zmeňte čo treba a zmeňte to rýchlo.
Minimalizujte čas na presun informácií
smerom k Vám (od zákazníka, partnera),
čas Vášho rozhodovania a aj čas, kedy
sa Vaše rozhodnutie zmení na čin.
Ak to zrýchli možnosť zmeny,
delegujte rozhodovacie právomoci. To, čo neviete urobiť rýchlo,
dajte si na zoznam príležitostí
z predchádzajúceho bodu.

Radosť z dobrých správ sa ich šírením
znásobuje, smútok zo zlých sa delí.
Platí to predovšetkým smerom
k zamestnancom, ale aj k zákazníkom
či obchodným partnerom. Aj keď to
na začiatku nemusí byť jednoduché,
pravidelne im napíšte, ako sa Vám pri
boji s krízou darí.

Ešte stále nie ste presvedčení?
Tak Vás skúsime motivovať.
Ak máte na svojom Zozname príležitostí niečo, čomu by pomohla reklamná kampaň, sme pripravení pomôcť. Môže ísť o celkom nový projekt, alebo
o vylepšenie toho, čo už robíte. Napíšte nám na mail sutaz@regionpress.sk krátku predstavu o vašej aktivite a my odmeníme

5

projektov

INZERTNOU PODPOROU
v novinách v hodnote

5 000

EUR

plus bezplatným vypracovaním ONLINE STRATÉGIE pre úspech projektu na internete.
Nápady posielajte do nedele 5. apríla. Víťazov oznámime v nasledujúcom vydaní. Pri výbere budeme brať do úvahy najmä
podnikateľskú odvahu a odhodlanie poraziť krízu aj v ekonomike.

TT20-13-strana

11

POLITICKÁ INZERCIA

Najčítanejšie regionálne noviny

ELEKTRIKÁR
•
•
•
•

elektroinštalácie
rekonštrukcie
el. prípojky
opravy

0949 188 961

33-0006
33-0036

v ý m e ny
sv ie t id ie l ,
v y p ín a č ov,
.
z á s uv ie k . .

011200002

Juraj Jamrich

00-0000
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