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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

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

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

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné

kamenárske
služby

0905 541 285
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0915 505 359

v Trnave a okolí

Vopred ďakujem.

KÚPIM
BYT
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Odvoz a dovoz

- štrku - kameňa

- piesku - zeminy

- betónu - dreva

- a iného materiálu

do 2,2 tony

Multicar
trojstranný
sklápač

0903 793 488
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VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

www.mamix.skwww.mamix.sk
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

Domáci trnavský predajca
Najväčší výber poťahových látok!Najväčší výber poťahových látok!

volať vopredvolať vopred

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

033/5546 744 � 0905 313 421033/5546 744 � 0905 313 421

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

MÁME
OTVORENÉ!

MÁME
OTVORENÉ!
Teraz najväčšie zľavy!
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InzercIa

TRNAVSKO

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

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

trnavsko@regionpress.sk

redakcia: Pekárska 40/a
TrnaVa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)

Aj spomienky nás učia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Naozaj som to nemal rád. Kopať a oko-
pávať záhradu, obrábať záhony so ze-
leninou, nosiť vodu, zalievať. Roboty 
na celú jar. Moja nebohá stará mama 
to zvládala. Aj sama. Pretože – záhra-
da musela byť. A keď sa varilo, nešla 
do supermarketu, ale za stodolu, s 
nožom v ruke a vybrala si čo bolo tre-
ba. Dopestovala si všetko. Zeleninu, 
ovocie, bylinky, aj niektoré koreniny. 
A nielen pre seba, ale pre celý dom a 
často aj pre menej pracovité susedy, 
ktoré v nedeľu o desiatej dobehli so 
slovami „Beta, nemáš pórek?“ Alebo, 
„Beta, nemáš patruželu?“ Stará mama 
Betka vždy mala, aj na rozdávanie.

Pritom nemala žiadnu farmu, ani skle-
níky, iba pôdu, ruky a silu. A aj tej pôdy 
jej stačilo pomenej. V horúcom lete si 
išla ruky vyťahať, čo nosila vodu spredu 
zo studne. Bojovala proti krtkom, ručne 
zbierala mandelinku zo zemiakov a stí-
hala aj domácnosť a v mladších časoch aj 
prácu na družstve.

Dnes kosíme trávniky a po mrkvu 
utekáme autom do supermarketu. Jablká, 
slivky a višne patria medzi najdrahšie 
ovocie, hrušky sú luxus. Samozrejme, z 
dovozu. Domácich niet. Kupujeme lacné 
citrusy a ešte lacnejšie banány a v lekár-
ňach umelé chemicky vyrábané vitamí-

ny. Zemiaky z obchodnej siete v komore 
začnú hniť po týždni, zemiaky zo záhrady 
vydržali v pivnici do mája nasledujúceho 
roku.

A my hnijeme v radoch počas čakania 
na voľný košík alebo možnosť vstupu do 
obchodu. 

Dnes sa tomu vzletne hovorí potra-
vinová bezpečnosť. V skutočnosti na 
Slovensku skôr nebezpečnosť. Stačí, aby 
kdesi uviazlo pár kamiónov a ani tú mrk-
vu do polievky nemáme. Čosi sa stane a 
vrhneme sa na obchody ako vyhladovaná 
svorka vlkov. Už nevieme žiť tak, aby sme 
využili všetky možnosti, ktoré nám okol-
nosti priam vnucujú.

Veď malú záhradku môžeme mať aj 
na balkóne, ale o tom až niekedy nabudú-
ce. Ja iba že až teraz vidno, ako je dobré 
zachovávať si zvyky starých rodičov, ako 
je dobré nebáť sa práce so zemou a ako 
je dobré zvýšiť vlastnú potra-
vinovú bezpečnosť aspoň 
čiastočným samozásobiteľ-
stvom.

Začína sa sezóna, ešte 
je čas. A tento rok aj čas 
najvyšší!

Nech sa vám 
darí
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0908 530 253 • www.jmikolas.sk

Stavmiko s. r. o.

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
Predĺžená záruka

5 rokov!Predĺžená záruka

5 rokov!

RENOVÁCIA EUROOKIEN

0
1-
0
0
0
5
 T
T
0
3

0
8

-0
0

4
1

 T
T

1
4

MÁME OTVORENÉ

27. apríla 2014 
uskutočnila sa kanonizácia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Výročia a udalosti
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

0905 838 226

ŠIJEME 

KVALITNÉ RÚŠKA
- 100% zdravotná bavlna
- strieborné vlákno
- zdravotná mäkká
  gumička

Rúška 
rôznej veľkosti 

aj pre deti

- tvarované rúško - 5€
- skladané - 3€
- detské - 2,50€

ŠIJEME AJ NA MIERU 
aj väčší počet kusov.
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky

Predajne s vystavenými pomníkmi:

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

OT VORENÉ

OT VORENÉ

JARNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

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

Chtelnica - Tehliarska

PNEUSERVIS U PÚDELUPNEUSERVIS U PÚDELU
• predaj pneumatík
• kompletné služby v pneuservise
• oprava plášťov
• prezúvanie obrích pneumatík do 56"

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

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

Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200Po - Pia:  730-1630, So: 730-1200
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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek

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

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
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1Kancelárske, školské potreby, hygiena

WWW.PROGLANCESHOP.SK

EXTRA 

ZĽA
VA 10 %

kód: r
egio

n

platnosť do 22.05.2020 
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V terajšém čase to máme šeci velice tažké. A asi 
najtaščé to majú kníny. Pre karanténu nemóžu ro-
byt svoju „ poctyvú“ zlodejinu. Ludé málo chod-
zá po ulici, žádna tlačenyca, žádná fronta ludzí. 
A ket je, tak majú dvojmetrové rozestupy. Tak sú 
týto vačkový zlodeji bez roboty a bez zárobku. No 
a čo čúl? Aj ket nezarobá, vláda im nedá žádné do-
tácije, žádne kompenzácije. Any domový kníny sú 
neny na tem lepší. Šak šeci ludé sedzá doma, tak 
nemajú šancu. Tuším aj kriminalita klesá, vykrá-
dačky sa nekonajú. Ale na týchto podnykatelov 
nygdo nebere ohlat a tak sú na tem velyce bídno. 

Aj obchody sú pozamykané na sto zámkov, 
any tam sa im nerysujú žádne kšefty. Okrem 
teho mosá aj kmíny čušat doma, jako vačá čast 
obyvatelstva. Nemóžu policajtom ukázat pre-
ukaz, že idú do roboty. Ešče je tu jedna skupina 
kerá nezarába a živý sa najstarším remeslom na 
svete. Aj táto partyja dífčenéc a žén je bez roboty 
a bez penez. Zbytečne stoja na výpadovkách, zby-
tečne majú velké výstrihy a krátke sukne. Z tých 
mála áut, čo chodzá po ceste im nygdo nezastane 
a  nemá any pomyslený na jejich 
služby. 

A  na dotácije móžu též 
zabudnút, ešče aj podnyky, 
v kerých funguvaly jejich služ-
by, sú zavreté. Ket si nenašpo-
ruvaly bude sa im tažko dýchat. 
Chudáci kmíny, chudátka títo 
ženy, mosá sa fryško re-
kvalifikuvat, len do ví, 
na jaké remeslo.

Chudáci kmíny

» bapka Blašková

Výška sto päťdesiat cm
To bol nápad chlapci, 

prisámvačku, 
k meninám mi darovať

predlžovačku.

Čo je horšie?
Len sedliacky rozum, 

žiadna veda,
koronu prežiť môžeš,

ale hlad sa nedá.

Noviny sú nebezpečné
Výsledok pokusu je známy,

atómovú haváriu šváby prežijú,
ale zabiješ ich novinami.

Je to ťažké
Musíme sa naučiť 

svojou hlavou veci riadiť,
Kočner z basy, nám 

už nič dobré neporadí.

Všetci šijú rúška
Čo sa originality týka,
každý chce mať dnes 

rúško,
minimálne od básnika.

Operácia sa podarila
Plastický chirurg bol 

taký majster,
že dôchodkyňu, 

do obchodu,
pustili len s mladými 

po dvanástej.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Husqvarna Trnava - Trstínska 22 | www.hsqintec.sk • 0903 796 272

3
9

-0
 T

T
1

4

OBJEDNÁVAŤ MÔŽTE TELEFONICKY

A AJ CEZ NAŠU WEB STRÁNKU!

www.hsqintec.sk • 0903 796 272
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bližšie informácie:

DOVOZ TOVARUDOVOZ TOVARU
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POLYMÉROVÁ DEZINFEKCIA

0907 934 858

info@dezinfekcia-objektov.sk

www.dezinfekcia-objektov.sk

Dezinfikujeme bytové domy, RD, verejné priestory,

kancelárie, čakárne, vozidlá, ihriská a i.

Dezinfekcia je netoxická, bezchlórová

a nepoškodzuje žiadne povrchy.

Mimoriadna vlastnosť polymérovej dezinfkecie
je, že vytvára na povrchoch ochranný biocídny
film. Ten následne eliminuje aj sekundárnu
a ďalšiu kontamináciu. Takto je  povrch
chránený dlhodobo a riziko nákazy klesá.
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2 Auto moto/iné
» CZ 175 JAWA 250 350 PIO-
NIER STADION MUSTANG SIM-
SON KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406
» Kúpim starú veterán ,,,Ško-
da Ladu, moped Jawa, Pio-
nier, Babetu 0918383828

» 4 Byty/prenájom
» HĽADÁM PODNÁJOM V OKOLÍ 
TT OD 1 MÁJA 0902722369

» 6 POZEMKY/predaj
» Predám ornú pôdu v Bud-
mericiach 0902192512

» 7 REALITY/iné
» Kúpim byt v Trnave a okolí, 
tel: 0915 505359, vopred ďa-
kujem.
» PREDÁM CHATU V HORNÝCH 
OREŠANOCH - ČASŤ MAJDAN. 
TEL: 0948517031

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC
» PREDÁM KUKURICU PO 18 
100KG RUŽINDOL, 0915390569

» 14 RÔZNE/iné
» Kúpim hokejové kartič-
ky slovenskej extraligy 
0908876988
» Kúpim staré odznaky, 
mince, vyznamenania, veci 
po vojakoch a armáde, 
staré pohľadnice a knihy. 
0908707350

» ZOZNAMKA
» Ahoj mám 48r. a rád by 
som sa zoznámil zo štíhlou 
ženou. sms 0917655780

ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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INTERNET M INTERNET L 14,99 €

11,99 € 
150 Mb/s 300 Mb/s

19,99 €

13,99 € 

SWAN CENTRUM

033/328 33 55

Ján Volko

internetom
0
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Firemné rúška.sk

- dvojvrstvové bavlnené rúška s vlastným logom

- ručne šité v krajčírskej dielni
- elastická gumička
- vhodné na viacnásobné použitie
- možnosť prať na 600C

- sterilne balené

      odosielame do troch pracovných dní

Štúdio Škerák, Krajná 76, Šamorín
tel.: 0911 754 726
         www.firemneruska.sk
                      FB: @firemneruska
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Hľadáme
brigádnikov
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

možnosť týždenného vyplácania.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

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

PRIJMEME
stavebného

pracovníka - majstra
na dopravné

a inžinierske stavby.

Trvalý pracovný pomer.
Plat: brutto 1400 Eur.

Volať na tel. č.:

0903 717 144
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ELEKTRIKÁR – Elektromechanik
výrobných zariadení

Podmienky prijatia: vyhl.č. 508/2009, min.§ 22, prax pri opravách 
elektrických aj elektronických častí výrobných zariadení, VP sk. B, ďalej 
požadujeme zodpovednosť, bezúhonnosť, dobrú pracovnú morálku, 
dodržiavanie hygienických predpisov.
Práca je v 2-zmennej prevádzke. Vybraných uchádzačov prijmeme              
na dobu určitú, po osvedčení sa zmení na dobu neurčitú.
Cieľový plat pozície je 8,64 €/hod bru�o, nástupný plat je 8,17 €/hod 
bru�o. Ďaľšie ponúkané benefi�: stravné lístky, nápoje na pracovisku 
zdarma, práca v príjemnej atmosfére.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so stručným životopisom zasielajte              
na adresu: jobs@oetker.sk

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

nového kolegu na pozíciu
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Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytujúca služby v ob-
lasti montáží, rekonštrukcií, opráv a údržby technolo-
gických celkov ako aj v oblasti modernizácie výrobných 
zariadení a montáži a demontáži oceľových konštrukcií

hľadá zamestnancov 
do trvalého pracovného pomeru na pracovné pozície 

montér, potrubár, zámočník, zvárač, technik realizácie

Ponúkame:
■ Mzdové ohodnotenie od 880 Eur/mesa-       

   čne podľa skúseností a zručností
■ Možnosť kariérneho a finančného rastu
■ Absolvovanie certifikovaných školení
■ Ubytovanie zabezpečené zamestnáva-   

    teľom

Kontakt: PMP Montex s.r.o., Vlčie hrdlo 90, 821 07  Bratislava www.pmpmontex.sk 

PožIadavkY
■ Manuálna zručnosť
■ Ochota cestovať
■ Flexibilita a spoľahlivosť
■ Technické/strojárske vzdelanie
■ Anglický jazyk – pokročilý – platí  
   pre pozíciu technik realizácie 

V prípade záujmu nám pošlite svoj životopis mailom na kariera@pmpmontex.sk. 
Do predmetu správy uveďte názov pozície o ktorú máte záujem.
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

K
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100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

Objednávky na MORKY
nahlásiť do 3.mája

SETL SK

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

�����������������������������

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

���������0903 848 030 I 0907 919 325

�������setlsk@centrum.sk

���

���������� ����������������������

8
5
_
0
2
6
5

9
4
-0
0
5
7

www.pekneruska.sk

Ochranné rúško

so znakom
Slovenska

z edície

„ZVLÁDNEME TO“

PEKNÉRÚŠKA.SK

Doručenie kuriérom
do 24 hodín
priamo k Vám 

Ochr
so
Sl

„ZV

priamo k
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Trstínska cesta 20, Trnava (smer Senica)
0918 877 578

www.zahradnictvobega.sk | info@zahradnictvobega.sk
Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok 8.00 – 18.00 | Sobota 8.00 – 18.00

V ponuke nový tovar
okrasných drevín, jahôd,
ovocných stromčekov, drobného
ovocia, trvaliek, široký
výber hnojív, zeminy a kôry.

papriky, rajčiny, uhorky, kaleráb, zelerZELENINOVÉ PLANTY - ŠIROKÝ VÝBER

predajná plocha 10 000 m2
predajná plocha 10 000 m2Predaj okrasného a prírodného kameňa,

štrkov, zeminy, obklady a dlažby,

 palisády, obrubníky...

NÁVRHY, REA IZÁCIE A DRŽ Y ZÁHRAD

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 • Trnava

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

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

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

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

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

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

0905 838 226

ŠIJEME 
KVALITNÉ RÚŠKA
- 100% zdravotná bavlna
- strieborné vlákno
- zdravotná mäkká
  gumička

Rúška 
rôznej veľkosti 

aj pre deti

- tvarované rúško - 5€
- skladané - 3€
- detské - 2,50€

ŠIJEME AJ NA MIERU 
aj väčší počet kusov.
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

• Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpadu

DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY

DREVENÉ TERASY

0907 514 8170907 514 817
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DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY

DREVENÉ TERASY

prestrešenia vchodov, prístrešky, altánky,
drevené záhony, kvetináče

ploty, múriky, predzáhradky, kaskády

okolo bazénov, jazierok, okrasných záhrad, altánky, terasy

0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava | pozicovna.promaster.sk

• tepova�e • podlahové automaû
• Pky • vysáva�e • parné �isti�e
• tepova�e • podlahové automaû
• Pky • vysáva�e • parné �isti�e
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POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Opatrenia súvisiace so šírením 
koronavírusu spôsobili, že mnohé 
kultúrne inštitúcie museli zatvo-
riť svoje brány. Neobišlo to ani di-
vadlá. Avšak Divadlo Jána Palárika 
v Trnave pokračuje v činnosti a 
svoje aktivity presunulo do virtu-
álneho priestoru.

Trnavské divadlo tak vďaka online 
programu svojim verným divákom kaž-
dodenne ponúka pestrý program pod 
názvom Sme s Vami, ktorý prezentuje 
všetky oblasti divadelnej práce. „Sme s 
Vami je vyjadrením našej účasti na spo-
ločnom zápase s pandémiou a zároveň 
týmto heslom našim divákom odkazuje-
me, že sme stále tu, že pracujeme a pri-
pravujeme pre nich program,“ uviedla 
riaditeľka divadla Zuzana Hekel. Online 
program je pritom zostavený tak, aby 
uspokojil všetky vekové kategórie a di-
vadlo ho v novej štruktúre zaradilo na 
svoje sociálne siete od 20.apríla.

Tvorivé dielne, chvíľka poézie 
i záznamy predstavení

Každý pondelok sa na fasáde budovy 
trnavského divadla objaví nový citát, 
ktorým sa chce divadlo prihovoriť a pod-
ľa možnosti povzbudiť obyvateľov Trna-
vy a fanúšikov na sociálnych sieťach.

Utorkový program z rána poteší 
rodičov s deťmi, ktorým ponúkne tvo-
rivú dielňu s kreatívnymi postupmi 
napríklad ako si vyrobiť malé dekorá-
cie, hračky, ale aj praktické veci. Večer 
načrie divadlo do svojho zlatého fondu 
a ponúkne záznamy svojich inscenácií, 
od rozprávok cez drámy až po komédie 
a zabaví veľkých aj malých. O 18.00 h sa 

vo Večernej chvíľke poézie pravidelne 
prihovorí básňami slovenských a sve-
tových básnikov nielen Vladimír Jed-
ľovský, ale aj Tatiana Kulíšková, ktorá 
predstaví zaujímavé poetky prostred-
níctvom ich tvorby.

Vo štvrtok sa opäť vráti divadlo ku 
kreatívnym dielňam a v piatok poteší 
najmenších divákov aj krátkymi úlo-
hami z pracovných listov k rozprávkam 
Malý princ a Modrý vták. Deti sa tak 
dozvedia niečo o ich autoroch, diva-
delných bábkach a iných javiskových 
prostriedkoch alebo si preskúšajú svoje 
vedomosti a šikovnosť. Piatkový večer 
bude opäť patriť záznamom z predsta-
vení z archívu.

Ani cez víkend divadlo 
nezabudlo na svojich divákov

V sobotu ráno diváci môžu načerpať 

nové sily s profesionálnou tanečníč-
kou a inštruktorkou jogy Ivicou Frane-
kovou.

V nedeľu čaká na najmenších di-
vákov rozprávka. Sobotný aj nedeľný 
večer bude opäť patriť Vladimírovi 
Jedľovskému a básňam počas Večernej 
chvíľky poézie.

Myslia aj na maturantov
Divadlo nezabúda ani na tých, ktorí 

sa pripravujú na maturitu zo slovenči-
ny. Herec Michal Jánoš natáča videá, 
v ktorých formou zábavných skečov 
poučí školopovinných informáciami 
o dráme a divadle v jednotlivých his-
torických obdobiach. Okrem zaujíma-
vostí a pikošiek o známych autoroch 
študentom vysvetlí aj zápletky a cha-
raktery z hier povinnej literatúry.                          

ren

Aktivity herci presunuli do virtuálneho priestoru

Trnavskí divadelníci zostávajú 
s divákmi

Trnavské divadlo pripravilo pre svojich divákov aj Večerné chvíľky poézie. 
foto zdroj DJP v Trnave

V Trnave vysadili 
tridsať nových sakúr
Trnavská samospráva vysadila v 
uplynulých dňoch tridsať nových 
sakúr. Pätnásť sakúr práve pri-
budlo na Ulici Leoša Janáčka a ďal-
ších pätnásť na Rybníkovej ulici.

Okrem tridsiatich sakúr a dvoch 
okrasných hrušiek, ktoré nahradia 
poškodené hrušky na pešej zóne, sa 
túto jar viac stromov podľa informácií 
z trnavskej radnice vysádzať nebude. 
Vzhľadom na to, že v posledných ro-
koch sa už nedá veľmi počítať s typic-
kým jarným počasím a skoré vysoké 
teploty sú nepriaznivé pre ujatie vysá-
dzaných stromov, výsadba sa obvykle 
uskutočňuje až v jesennom termíne. ren

Hľadajú 
pracovníkov 
do karanténneho 
zariadenia 
Mesto Trnava hľadá záujemcov, kto-
rí by chceli podať pomocnú ruku a 
pracovať v karanténnom zariadení 
pre ľudí bez domova s podozrením 
či pozitívnym testom na ochorenie 
COVID-19.

Vláda Slovenskej republiky nariadi-
la mestám nad 20 000 obyvateľov po-
vinnosť zriadiť karanténne zariadenie 
pre ľudí bez domova s podozrením či 
pozitívnym testom na ochorenie CO-
VID-19. Na zabezpečenie takýchto za-
riadení však vláda podľa informácií z 
trnavskej radnice samosprávam nepo-
skytla materiálne a finančné prostried-
ky ani personálne kapacity. Mesto hľa-
dá záujemcov o túto prácu - prihlásiť 
sa môžu zdravotné sestry či sociálni 
pracovníci, podmienkou je vzdelanie 
v oblasti verejného zdravotníctva, so-
ciálnej práce alebo ošetrovateľstva. ren
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Mesto Trnava stanovilo nájomné 
vo svojich priestoroch vo výške 1 
euro za mesiac pre podnikateľov, 
ktorí majú svoje prevádzky povin-
ne zatvorené. Rovnaké opatrenie 
platí aj pre ambulancie.

Mestská rada mesta Trnava na svo-
jom aprílovom rokovaní odsúhlasila 
uznesenie týkajúce sa opatrení pre lo-
kálnu ekonomiku. Ide o zmeny v pla-
tení nájomného za priestory vo vlast-
níctve mesta, ktoré spravujú Správa 
kultúrnych a športových zariadení mes-
ta Trnava, Základná umelecká škola M. 
Sch. Trnavského a spoločnosť STEFE 
Trnava.

Zaplatia symbolické euro
Nájomcovia, ktorých sa dotklo 

uzavretie alebo obmedzenie prevádzok 
počas mimoriadnej situácie, tak budú 

za nebytové priestory od 1. marca do 30. 
apríla 2020 platiť nájomné vo výške 1 
euro za mesiac. Informovala hovorkyňa 
mesta Veronika Majtánová. „Podmien-
kou je pokračovanie nájomného vzťahu 
minimálne tri mesiace po umožnení 
otvorenia prevádzky Vládou Slovenskej 
republiky,“ upozornila hovorkyňa. Táto 
možnosť sa podľa jej slov netýka potra-
vín, drogérií a lekární a nájomcov, kto-
rým v súčasnosti plynie výpovedná le-
hota. Mesačné nájomné vo výške 1 euro 
budú platiť aj nájomníci ambulancií v 
mestských priestoroch v správe Stredis-
ka sociálnej starostlivosti. Aj táto úprava 
platí len pre tých, ktorí budú po opätov-
nom otvorení prevádzky pokračovať v 
nájomnom vzťahu aspoň tri mesiace, 
a neplatí pre nájomcov vo výpovednej 
lehote. „V prípade, že nájomcovia už 
uhradili nájomné za marec 2020 v pô-
vodnej výške, bude táto suma zahrnutá 

do preplatku a bude sa počítať ako pred-
davok nájomného na ďalšie obdobie,“ 
ozrejmila V. Majtánová.

Uznesenie z rokovania mestskej 
rady okrem toho uvádza, že v prípade, 

že Vláda Slovenskej republiky schváli 
pomoc nájomcom vo forme pokrytia 
úhrad nájomného nájomcom, budú 
výška zníženého nájomného i doba jeho 
trvania prehodnotené.                               ren

Mesto Trnava pristúpilo k pomoci pre podnikateľov 
Znížili nájomné za nebytové priestory

ilustračné foto                                                                                       autor renáta kopáčová
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 4. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

1
0
-0
0
4
9

• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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PLECHOVÉ GARÁŽE, VOLIERY PRE PSOV, 
GARÁŽOVÉ BRÁNY,  PLECHY, DOVOZ A MONTÁŽ CELÁ SR

TEL.: 0905 20 70 59 • www.kupdodomu.sk
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UPOKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584
RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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Pre mnohých rodičov nie je ľahké 
hovoriť s deťmi o koronavíruse. 
Niektorí podliehame strachu, iní 
panike a deti sa veľa pýtajú. O tom, 
ako s nimi hovoriť o tak závažnej 
téme, radí zástupkyňa riaditeľky 
Výskumného ústavu detskej psy-
chológie a patopsychológie – PhDr. 
Alena Kopányiová, PhD.

Ako objasňuje Alena Kopányiová, 
deti všetko citlivo vnímajú. „Vnímajú to, 
čo počujú v správach, ale aj fakt, že sme 
zrazu prestali chodiť do práce, nechodí-
me spolu von, ani na návštevy. Všetko 
sa deje v spojitosti s koronavírusom. 
Zrazu je tu slovo, ktoré je pre niektorých 
neznáme, pre iných odstrašujúce. Mno-
hé deti ho počuli už pred pár dňami v 
škole alebo na ihrisku. Hovorili si medzi 
sebou, že je dobré umývať si ruky, že je 
potrebné mať rúšku a podobne,“ dodá-
va psychologička a zároveň prízvukuje, 
že je práve na nás dospelých, aby sme 
informácie o koronavíruse vysvetľovali 
deťom primerane ich veku.

Rozlišujme 
medzi škôlkarom a školákom

Podľa Aleny Kopányiovej určite mu-
síme rozlišovať, čo v tejto mimoriadnej 
situácii povieme škôlkarovi a čo školá-
kovi. Škôlkari už dobre rozumejú samo-
obslužným činnostiam, akými sú naprí-
klad umývanie rúk pred jedlom, či po 
použití WC. „V tomto prípade môžeme 
využiť hru. Môžeme robiť z mydla bub-
linky, vymyslieť čokoľvek, aby sa umý-
vanie rúk stalo pre deti zaujímavým,“ 
radí. Školákom zasa vysvetľujeme všet-
ko na úrovni poznatkov, ktoré majú zo 

školy. „Napríklad zistíme, čo vedia o 
vírusoch z biológie, čo sa učili o choro-
bách a podobne. Každé dieťa už zažilo 
nejakú angínu alebo chrípku – môžeme 
sa teda vrátiť k tomu, ako sa cítilo keď 
bolo choré a opäť mu pripomenúť, že 
aj keď mu bolo v chorobe ťažko, stara-
li sme sa oň, až sa nakoniec vyliečilo,“ 
dodáva.

Rozhovor 
treba končiť vždy pozitívne

S deťmi musíme hovoriť jednodu-
cho, aby nás pochopili. „Mali by sme sa 
veľa rozprávať o tom, čo môžeme spolu 
urobiť preto, aby sme vírus nedostali. 
Rozhovor treba končiť vždy pozitívne, 
s vyjadrením nádeje, že vírusy medzi 
nami vždy boli aj budú a my sa proti 
nim dokážeme chrániť. Na záver kaž-
dého rozhovoru sa uistime, či nás dieťa 
pochopilo, a overme si, ako sa cíti – či 
je pokojnejšie, či dostalo odpovede na 
všetky svoje otázky. Dávajme pozor, aby 
sme ho informáciami nezahltili. Neho-
vorme príliš odborným slovníkom, ani 
veľmi všeobecne. Zamerajme sa len na 
to, čo konkrétne chce od nás počuť. Na 
záver rozhovoru sa môžeme spýtať: Čo 
by ťa ešte zaujímalo?,“ radí Alena Ko-
pányiová.

Ako s deťmi 
zvládnuť náročné dni doma

Mnohé deti sa z voľna najskôr možno 
tešili, pretože nemuseli vstávať do školy. 
Dnes je to už iné a preto je dobré, aby 
sme deťom v tejto mimoriadnej situácii 
dali aspoň základný režim. „S deťmi sa 
deň vopred dohodnite, čo vás bude ča-
kať na ďalší deň, kedy budete vstávať, 

ako dlho budete napríklad v pyžame a 
kedy príde na rad škola. Spýtajte sa ich, 
čo by radi robili a nechajte ich, nech 
sami niečo navrhnú. Možno budú chcieť 
hrať spoločenské hry alebo niečo vytvá-
rať, pozerať televíziu, hrať playstation. 
Vypočujte si ich a program spoločne do-
laďte,“ vyratúva odborníčka.

Vyhnime sa hádkam a konfliktom
V tieto dni, keď trávime spoločne veľa 

času, máme šancu deti si oveľa viac vší-
mať. „Vnímajte, aké majú medzi sebou 
vzťahy súrodenci, ale aj to, či dieťa po 
sebe upratuje. Je na nás – rodičoch, či 
budeme po deťoch každý deň kričať, 
aby si upratali, aby sa nehádali, alebo 
nájdeme spôsob, ako sa vyhnúť hádkam 
a konfliktom. Zrazu totiž nemôžeme len 
tak buchnúť dvermi a odísť z domu. Ani 
dieťa nemôže pred hádkou utiecť len tak 
na bicykel alebo na ihrisko, ako to mož-
no robilo kedysi. Sme nútení byť spolu,“ 
hovorí Alena Kopányiová.

Dodajme deťom nádej
Nie je ľahké zostať v tom, že bude 

dobre a že to zvládneme. Čo si máme 
opakovať? „My dospelí sme tými, ktorí 
deťom dodávajú v živote nádej. Vycho-
vávame ich v duchu, že svet je skvelé 
miesto pre život, aj keď sa občas vyskyt-
nú situácie, podobné tejto. Uistime ich, 
že sme tu pre ne a robíme všetko preto, 
aby sme tieto dni zvládli čo najlepšie. 
Dodajme im nádej. Nič dôležitejšie im v 
týchto dňoch nemôžeme dať. Ak máme 
z tejto situácie úzkosti, pochybnosti, 
strach, alebo paniku, deti to vnímajú. 
Je to súčasťou nášho vyrovnávania sa s 
touto náročnou situáciou. Na záver dňa, 
keď ideme spať, odmeňme sa. Je jedno, 
či objatím, úsmevom, alebo čokoládou. 
Dodajme si nádej a oceňme sa spolu s 
deťmi za to, že sme napriek náročným 

okolnostiam prežili pekný deň a že sme 
spolu všetko ťažké zvládli,“ uzatvára 
odborníčka.

Spustili telefonickú 
podporu pre rodičov

V súvislosti s ochorením COVID-19 
a núdzovými opatreniami, ktoré majú 
dopad na každodenný život, prichádza 
Výskumný ústav detskej psychológie a 
patopsychológie (VÚDPaP) s e-mailo-
vou aj telefonickou podporou pre rodi-
čov, ale aj pedagógov. Prostredníctvom 

nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli 
v kríze a majú otázky ohľadom psychic-
kého zvládania tejto záťažovej situácie. 
Odborníci ústavu v týchto dňoch posky-
tujú podporu pri krízovej intervencii a 
radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť 
nielen zdravým deťom, ale aj deťom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami či zdravotným znevýhodne-
ním. Výskumný ústav detskej psycholó-
gie a patopsychológie vďaka spoločnos-
ti Telekom spustil aj bezplatnú Zelenú 
VÚDPaP linku. Tá je k dispozícii rodi-
čom, ale aj tínedžerom v krízových situ-
áciách, ktoré si vyžadujú radu sociálne-
ho mediátora, prípadne psychologickú 
a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

Informácie poskytol Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie

STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Odborníčka radí rodičom, ako zvládnuť toto ťažké obdobie

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse?

Určite si s deťmi čas na učenie.                                 foto autor picjumbo_com pixabay

Linky pomoci 
Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833
k dispozícii je od 9.00 do 18.00 h

Telefonická Linka podpory: 
02 4488 1649 k dispozícii je od 9.30 
do 14.30 h

Email: koronavirus@vudpap.sk 
(nonstop)

Naplánujte si s deťmi voľnočasové aktivity.                            autor FeeLoona pixabay
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnosť

0 9 0 7  7 5 3  1 2 2

• montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
• pokládka plávajúcej podlahy
• montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
• montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
• elektroinštalačné práce • kosenie trávnikov, záhrad
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME

MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME

0944 19 43 41
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e ne ra etrnavasr @ a l.  • www. e ne ra etrnava.sk • 0902 047 516

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

BAGER UNC - kladivo, miešač betónu
 - podkop 30, 40, 60 cm
 - vrták priemer 20, 30, 40, vidly
JCB 3CX - lyžica 30, 40, 45, 60 80 cm
JCB 3CX - kladivo, svahovka, vidly
MINIBAGER - lyžica 20, 30, 50 cm, svahovka
SKLÁPAČ - 11m3, 14,5t - DOVOZ ŠTRKU
VALNÍK - na prevoz strojov do 3,3t

ARMOVANIE   OHÝBANIE
VIAZANIE  UKLADANIE

BETONÁRSKEJ OCELE

VÝROBA   STRMEŇOV
             ARMOKOŠOV 

0910 808 745
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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M.P.V. spol. s r.o., TRNAVA

e-mail: trnava1@slovaktual.sk

               trnava2@slovaktual.sk

Pracujeme z domu, ale radi Vám poradíme a pomôžeme.
Sme tu pre Vás na tel. č.: 0902 950 717, 0903 218 798.

Koronaman VYHODNOCUJE SÚŤAŽ 
Pred necelým mesiacom sme vyzvali podnikateľov, ktorí sa nevzdávali a bojujú 
s epidémiou korony aj ekonomicky, aby nám dali vedieť svoje nápady.

Dezinfekcia vozidiel ultrazvukom, 
Design Technology, Poprad  
Veríme, že podporou tohto projektu pomôžeme nielen 
jednej fi rme, ale cez podporu zdravia a udržateľnosti 
biznisu aj viacerých podnikateľov.

Študijné centrum BASIC, Senec  
Zákaz osobného stretávania veľa biznisov doslova vy-
pol. V prípade prechodu na online vzdelávanie  a kon-
zultácie je to naopak cesta, ako osloviť nových zákaz-
níkov aj z oblastí, kde ste doteraz nepôsobili. Veríme, že 
podpora pre senecké študijné centrum bude príkladom 
a inšpiráciou aj pre ďalších.

Spoločenská hra Kalórie,
Dom srdca Martin  
Obmedzenie pohybu sa prejavilo u viacerých na váhe 
a sekundárne aj na zdraví. Preto podporíme pro-
jekt, ktorý má nielen podnikateľský, ale aj zdravotný 
rozmer.

Predajne konceptu Farmfoods, 
AGROTRADE GROUP Rožňava
Značku a projekt Farmfoods vytvorili slovenskí 
farmári, ktorých podporíme pri ich snahe dostať do 
povedomia špičkové slovenské potraviny, vyrábané 
bez konzervantov a „éčok“, ktorých sú priemyselne 

vyrábané potraviny plné. Pre všetkých, čo sú kvô-
li vírusu doma a varia sebe aj deťom - nech jedia 
zdravé potraviny.

Potulný kováč Ladislav Gulyas, 
Sládkovičovo 
Zrušenie festivalov, jarmokov a ostatných vere-
jných podujatí, ale aj zatvorenie škôl zrušilo šancu 
na   prezentáciu viacerým remeselníkom. Umelecký 
kováč aktívne hľadá spôsoby, ako dostať jeho remes-
lo k ľuďom aj v dobe pandémie a keďže to bude 
príklad aj mnohých ostatných, radi ho v tom pod-
poríme.

Sľúbili sme vybrať:

5 projektov 5 000 EUR
KTORÉ PODPORÍME

INZERCIOU 
V HODNOTE

Dostali sme viac podnetov ako sme čakali a tak nám výber trval dlhšie. Odhodlanie a presvedčenie malých a stredných podnikateľov, ktoré 
obsahovali tieto projekty, bolo veľmi motivačné. Podporu si zaslúžil každý jeden. Napokon sme však vybrali 5 projektov, ktorým sa budeme 
venovať. Snažili sme sa zostaviť pestrý mix, ktorý obsahuje rôzne činnosti. Sú to tieto:
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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS
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• Zemné a výkopové práce
• Dodávka a pokládka
   zámkovej dlažby
• Dovoz štrkov,
   pieskov a kameniva

• Zemné a výkopové práce
• Dodávka a pokládka
   zámkovej dlažby
• Dovoz štrkov,
   pieskov a kameniva

Informácie na: ekopsksro@gmail.com
+421 905 516 507, www.ekop.eu
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

POLIENKA aj GUĽATINA
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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od obalových materiálov a papiera
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SŤAHOVANIE
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1. mája 1890    
sa konala prvá medzinárodná oslava 
Sviatku práce.

Výročia a udalosti

DOSEKÁVANIE

A OBNOVA
PÍSMA

NA CINTORÍNE

KAMENÁRSTVO KNOR

0905 450 988
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INZERCIA

TRNAVSKO

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

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

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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Ponúkame kompletný právny servis, finančné a právne poradenstvo

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

Výnimočný 5 izb. RD,ul. A. Štrekára
Počet izieb: 5, 230 m², 380 000 €

Marián Ostríž 0907 488 445

Exkluzívne, pekný, útulný 2 izb, Družba
Trnava, 53 m², 123 000 €

Ondrej Cíferský 0915 033 690

Exkluzívne, pozemok s projektom
Suchá nad Parnou, 1136 m², 125 000 €

Ondrej Cíferský 0915 033 690

 Krásny RD v Špačinciach 4iz., 556m2 poz.
Počet izieb: 4, 147 m², 239 990 €

Ján Petráš 0948 664 225

2izb.byt v Arboria Park Mesačná
61.7 m², 139 900 €

Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

veľký 3 izb. byt 85m2 s 2 loggiami
a garážou v centre, 85 m², 189 000 €

Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

Novostavba 4 iz domu 117m2
v obci Zvončín, 169 900 €

Peter Markovič 0948 636 000

4iz domy v Kamenáči
Počet izieb: 4, 100 m², 189 000 €

Peter Markovič 0948 636 000

 Krásny 2izb.byt na Hosp. ul. po kompletnej
rekonštrukcii! Počet izieb: 2, 55 m², 118 000 €

Ján Petráš 0948 664 225

nadštandardný 4izb. byt
v historickom centre, 119 m², 225 000 €

Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

krásny 2-podlažný RD s garážou situovaný
Počet izieb: 5, 166.8 m², 356 000 €
Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

3 novostavby 4- izb. nízkoenergetické RD
v Špačinciaciach, 106 m², 224 000 €
Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

2izb byt na ul. Generála Goliána
48.21 m², 113 000 €

Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

2-izb.byt v novostavbe Arboria – Mesačná
Počet izieb: 2, 48.81 m², 133 000 €
Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

2izb byt na Slovanskej ulici
50 m², 87 500 €

Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777
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