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KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné
kamenárske
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0905 541 285

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

39-0016 TT18

k
l.aspapiera

ww

Najčítanejšie regionálne noviny

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39-0004 TT03

0917 102 255

39-1200003 TT14

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

011200008

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

0903 783 800

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk
01-0 TT04

mobil: 0905 699 066

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

TT20-18-strana

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623
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08-0061 TT14

AUTOSKLO
H&D

eď
r Ser

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

á

eln
mys

Prie

Sme

RNAVA

ka

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

ians

Nitr

AUTOSKLO H&D
T

ka

ns

ria

Nit

08-0013 TT03

pevná linka: 033/381 81 34

INZERCIA
0905 943 528

REDAKČNÉ SLOVO / STAVBA, SLUŽBY

2

TRNAVSKO
redakcia:

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

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

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

Dávame si zabrať aj keď naozaj netreba
V redakčnom slove (a toto je už tretia verzia toho dnešného) som tuším
ešte nikdy nepoužil citát nášho čitateľa. Dúfam, že mi to prepáčite a jeho
autor, pán Dušan z Prievidze, tiež:
„Dobrý deň prajem. (Píše a pokračuje.) Posledné mesiace a týždne nám
všetkým dávajú zabrať. Je to hlavne v
dôsledku celosvetového problému
šírenia sa nebezpečného vírusového
ochorenia. Čo je však možno ešte horšie, je nedokonale vysvetlená alebo
chápaná „pomoc“ seniorom v tomto
období. Je to totiž absolútne neetický
fakt, s ktorým sa občas človek stretáva
v realite. Stalo sa mi, žiaľ, že skupina
mladých ľudí mi takmer neumožnila
ísť do hypermarketu v podvečerných
hodinách. V skutočnosti bol poloprázdny... Je možné , že aj oni sa dožijú
vyššieho veku a potom možno dostanú
rozum...“
Nuž, nariadenie vzniklo s účelom chrániť dôchodcov. To bol dobrý
úmysel. V uplynulých dňoch si však
vďaka jeho striktnému dodržiavaniu
zo strany „empatických“ mladších
ľudí dôchodcovia nesmeli nakúpiť ani
v sobotu. „Len pre bielych“ z minulého storočia sa zmenilo na Slovensku
súčasnosti „len pre mladých“. A zo
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V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

strany niektorých tých mladých viedlo
takmer k pouličnému lynču dôchodcov. Nemožno sa vyhovárať na „Matoviča“ - mimochodom, iba na hlavného
hygienika, ak už a na krízový štáb...
Kam sa podela spoločenská zodpovednosť, súdnosť? Kam sa podela
empatia mladých? Kam sa podela ich
ľudskosť? Kam sa podela spomienka
na to, že niekoľkí ešte žijúci z tých starkých boli súčasťou pádu nacistického
Berlína pred 75 rokmi? Že prežili 50 – te
roky, že zvládli diktatúru boľševizmu?
Teraz majú trpieť diktát bezohľadnosti?
Na Slovensku sa začala – spontánne a masovo – veková segregácia. A s
ňou nenávisť. Nenávidíme Rómov, nenávidíme migrantov, nenávidíme každého, kto je iný, najnovšie nenávidíme
našich starkých. Milujeme iba seba. A
svoje práva. Svoj rozmach a svoj rozlet.
Svoje ja. S takouto „láskou“
sa však žiť nedá. Vegetovať zjavne áno. Stačí
vám to, vy, mnohí mladší? (Určite – dúfam – nie
všetkým.)
S pozdravom –
za zdravý rozum

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

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.
01-0005 TT03

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

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

Chtelnica - Tehliarska

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0005 TT02

BV
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DS
Ga
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KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

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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RADÍME / STAVBA, SLUŽBY

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl,
školských klubov detí a centier voľného času či, a v akej miere, pri vyberaní
poplatkov zohľadnia výnimočnosť tejto
situácie.
Výšku školného v materskej škole zriadenej obcou určuje obec všeobecne záväzným nariadením. Obec
musí zohľadniť ustanovenie, podľa
ktorého príspevok v materskej škole na
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa
neuhrádza v plnej výške za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo ak bola
prerušená prevádzka materskej školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi.

materská škola/škola sa môže taktiež
rozhodnúť, že bude postupovať podľa §
28 ods. 7 školského zákona a na základe rozhodnutia samotnej školy nebude
požadovať celú úhradu školného ale
len jeho pomernú časť.
Základné umelecké školy, školské kluby detí a centrá voľného času
V čase, kedy už bude oficiálne deklarované, že zariadenia sa do konca
školského roka neotvoria, je možné,
aby zriaďovateľ týchto zariadení prijal
všeobecne záväzné nariadenie (ak už
nie je táto situácia v planom znení riešená), ktorým upraví, ako, či a v akej
výške budú platby vrátené. Zriaďovateľ
pritom musí brať do úvahy aj to, či hodiny neprebiehajú online a teda vyučovanie sa nezastavilo.

Súkromné zariadenia (súkromné
materské školy, súkromné školy, súkromné umelecké školy)
Pokiaľ ide o súkromné materské
školy a súkromné školy, vo vzťahu k
plateniu školného je podstatný obsah
zmluvy medzi zákonným zástupcom
a materskou školou/školou. Súkromná

09-67

Tým, že za niektoré predškolské a
školské zariadenia sú rodičia detí,
ktoré ich navštevujú, povinní platiť
školské poplatky, vyvstáva otázka,
čo s nimi v čase, keď sú tieto zariadenia na základe rozhodnutia vlády
zatvorené.

KUCHYNE NA MIERU

Poplatky za školné, čo s nimi?

www.luxdan.sk | Bratislavská 56, Trnava | 0911 044 041
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» Zdroj: VIA IURIS

391200012

TRNAVSKO

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste

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

TT20-18-strana

Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky

0905 333 339
DO
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08-0002 TT17
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, GASTRO, STAVBA
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Testovali bezdomovcov
Prečo mám sedieť doma,
láskavo mi povedz,
keď v Trnave nemá covid
ani jeden bezdomovec?

POLIENKA aj GUĽATINA

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

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

Čo je to mladosť?
Odvtedy sa snažím
kráčať rezkým krokom,
odkedy ma za mladého
majú do 65 rokov.

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

Kaderníctva zatvorené
Otvorili iba psie salóny,
tak čo je veľa, to je veľa
od zajtra začnem štekať
na deti, aj na manžela.

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

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

V lese proti stresu
Ľudia, čo v lese zúfalo
hlavou o strom mlátia,
to majú asi v génoch
a otca mali ďatľa.

ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9
0907 787 089
www.zarpa.sk

roh na sedenie
polohovateľné opierky 4ks

polohovateľné opierky 3ks

Prvá fáza uvoľňovania
Zajtra bude zo mňa
človek celkom nový,
zájdem ráno do tržnice
a možno aj k holičovi.

Úložný priestor
Úložný priestor
Madlo 37cm
+ taburetky

» Eva Jarábková

Úložný priestor

Spanie š138x198cm

CENA: 2.237,- AKCIA DO 31.5.2020 - 20% ZĽAVA =1.790,- EUR V LÁTKE
ROZMERY: 335/320/160cm
M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26

TT20-18-strana
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Je to jasné
Nápis na dverách chybu
nemá:
Predajňa bude,
až do odvolania vlády,
zatvorená.

68-04

• Vajcia veľkosť L
vám
k
o
m
a
i
r
• Cena 0,115€ / 1 ks vrátane DPH p
do domu
• Minimálny odber 120 ks vajec
Objednávky na tel. čísle: 0911 068 603

PALIVOVÉ
DREVO

16-0143

Možno je to tak

PREDAJ ÈERSTVÝCH
SLOVENSKÝCH VAJEC

08-0006 TT02

» bapka Blašková

a.s. 919 51 Špačince

01-0032 TT18

Mám v Trnave kamaráda, už dóchodcu a ten mi
vyprával nekonečný príbech. Čúl, v čase vírusov
sa snaží sedzet doma, alebo na záhrade a do ulíc
ide len ket mosí. Céru má vydatú v Prahe a v temto
čase, ket sú hranyce zavreté, posíla jej aspon balíky. Tak sa stalo aj pret Velkú nocu, šak vnúčencom
scely poslat šibačné. S manželku starostlivo zabalily balík, vyplnyly tlačivo keré maly doma a hurá
na počtu. Po dlhém čekáný sa kamarát dostal
k okénku, dze ho pracovnýčka hnet uzemnyla, že
má zlé tlačivo. Dala mu nové, vypísal ho, ale any to
sa jej nelúbilo, lebo do zahranyčá mosí mat inačé.
Tak vyplnyl trecé, potom ešče aj štvrté a náščiva
počty sa pretáhla na hodzinu. Až potom ten chudák balík odešól a do Prahy dorazil za pet dný. Minulý týden sa kamarád vybral z balíkom na počtu
zaseky a tento bol tažký, mal vác jak desat kilov.
Pracovnýčka dala tlačivo, on ho vypísal a balík
odešól. Bol štvrtek a čekaly, že céra sa z neho bude
raduvat tak v pondzelek, uterek, ale nestalo sa. V
pondzelek im pret domom zastalo počtárske auto
a vyložilo známy balik a na nem cedula, že na balík ste maly použit tlačivo CP-72 a né CP-72. Tak
zaseky na počtu a po výmene názorov z pracovnýčku vyplnyl tlačivo CP- 72 a reklamačný list na
vrácený nemalého počtovného. A v uterek čekal pri okne
či nepristane počtárske auto. A
jako sa skončil tento nekonečný
príbeh bude vedzet až ket sa ozve
céra z Prahy ale už teraz rozmýšla,
keho bude treba na počte
vymenyt, ket mu ho zase
vrácá.

16-0001

Nekonečný príbech

ŠKOLA, SLUŽBY, STAVBA
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TRNAVSKO

BEMAT, spol. s r. o.

a.s. Špačince

Mikovíniho 7 • Trnava

919 51, tel.: 0902 956 512

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

ŽIVÉ
NOSNICE
2€

- 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

Cena
za 1 ks

vrátane
DPH.
Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 ks/1,8 Eur vrátane DPH

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

08-0015 TT04

08-0033 TT10

INZERCIA
0905 943 528

ARMOVANIE • OHÝBANIE
VIAZANIE • UKLADANIE
BETONÁRSKEJ OCELE
VÝROBA • STRMEŇOV
• ARMOKOŠOV

0910 808 745

TT20-18-strana
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08-0 TT08

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

Bližšie informácie ohľadom predaja budú poskytnuté na telefónnom čísle 0902 956 512 v pracovných dňoch.

46-0192

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

781200012

•PREDAJ KAMENIVA

01-0032 TT18

odpredá

OKNÁ - DVERE, SLUŽBY
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Občianska
riadková
inzercia
101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

EUROOKNÁ A DVERE

AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521
303Byty/predaj
BYTY / predaj

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

DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
» Predám stavebný pozemok
545m2 D.Orešany cena dohodou tel. 0902324339
707REALITY/iné
REALITY / iné

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

16-0069

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Frézovanie

808STAVBA
STAVBA
909DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

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

» PREDÁM SWING - STEPPER
0904308776
12
12 DEŤOM
DEŤOM
13
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
14
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné

0918 623 064

ZĽAVA

15 HĽADÁM PRÁCU

www.hydinarskafarma.sk Ponúka

EREZ

15 HĽADÁM PRÁCU

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

16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?

87-0013

HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT
1111 HOBBY

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
ROZVOZ
• 7 týžd. morky big 6
e
Zabezpečím
krmivo pre nosnice, rastová a znášková

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

47-082

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

36-0007

10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC

10-0049

404Byty/prenájom
BYTY / prenájom

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TT20-18-strana
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63-0066

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

.
020
5. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO

7
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VO VAŠEJ LOKALITE.

INFO@CEZANTENU.SK
94-0041

INFOLINKA: 0800 611 211
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ELEKTRIKÁR
ôûôúăāþøýŖăðûĎòøô

011200002

0949 188 961

08-0003 TT03

36-0021

ąŭüôýĈ
āôúþýŖăāĄúòøô
Ăąøôăøóøôû
ąĈÿıýðĝþą ôûÿāıÿþùúĈ
ĉĎĂĄąøôú þÿāðąĈ

Domáci trnavský predajca

www.mamix.sk N
Rodinný dom
r n n e ie č
Trnava
er ie

!

MÁME
É!
OTVaOjväRčšEie N
zľavy!

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

39-0053 TT17

Juraj Jamrich

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

Teraz n

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

wood

okolo bazénov, jazierok, okrasných záhrad, altánky, terasy

GABIONOVÉ PLOTY, SYPANÉ PLOTY
ploty, múriky, predzáhradky, kaskády

•

prestrešenia vchodov, prístrešky, altánky,
drevené záhony, kvetináče

0907 514 817

08-0 TT14

DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY

v v

0940 621 251  v

v
c

Zámková dlažba

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

•
•
•
•

•

08-0005 TT03

PREDAJ
POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ

DLAŽBY
Jozef Volek

Dolné Orešany 393
Tel.: 0903 257 443

profesionálne čistenie a monitoring
kanaliz cie • istenie lapa ov t k

0905 580 848

TTzel20-18 strana- 1

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

EXTRA

Zavarský

01-0006 TT14

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

•

033/5549 016
0915 756 849

39-0 TT16

DREVENÉ TERASY

KEDYKO VEK

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

01-0011 TT03

14 00

OPRAVA

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
39-0013 TT02

10 00

!

01-0 TT06

17 00

ZDARMA

39-0 TT11

9 00

ORZAN

D

01-0 TT17

A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421

BÝVANIE

2

Najčítanejšie regionálne noviny

Práve teraz si môžete prenajať
unikátny byt blízko centra Trnavy
Trnava ponúka okrem skvelého
kultúrneho života a historických
pamiatok aj mnoho príležitostí ako
spojiť mestský pracovný život s relaxom doma.

postavený z pálenej tehly a zateplený
minerálnou vlnou. Vďaka tomu sme
dosiahli maximálnu triedu energetickej
efektívnosti celého City domu v triede
A. Pri rekonštrukcii sme použili moderné materiály a špeciálne protihluKeď rozmýšľate nad prenájmom bytu kové akustické priečky, ktoré budúcim
s najlepšou adresou a garanciou sluš- nájomcom garantujú maximálnu intiných susedov, jedinou možnosťou je mitu,“ vysvetľuje konateľ Ing. Martin
Mäsiar.
Prestige park.
Novopostavené byty v City Dome,
Byty majú veľkorysú metráž, dizajktorý je súčasťou Prestige parku na Sladovníckej ulici 15 v Trnave, ponúkajú nové zariadenie a kompletné vybavenie
všetko, čo moderný človek potrebuje k modernými elektrospotrebičmi, vrátane
pračky v každom byte. City dom je urživotu.
Výstavba bytov bola ukončená v de- čený pre každého, kto hľadá moderný a
aktívny životný štýl iba niekoľko metrov
cembri 2019.
Byty v City dome vznikli náročnou od najväčšieho obchodného centra City
foto zdroj Prestige park
prestavbou budov bývalej sladovne pod Arena, strediska, ktoré disponuje veľparkovacie miesta, ktoré sú zabezpečekým množstvom služieb, obchodov a Prestige Parku.
dohľadom pamiatkarov.
Byty ponúkajú okrem výbornej loka- né rampami. Okrem zabezpečenia par„Výsledkom tejto spolupráce je sku- taktiež lekárňou a potravinami.
lity s priamym napojením na diaľnicu aj kovacích miest sú rovnako tak zabezpetočne unikátne bývanie. Celý dom je
Priaznivé ceny nájmov v Prestige Parčené samotné byty a vchody do bytovky
ku zahŕňajú okrem energií aj káblovú
elektronicky-kartou.
televíziu s 35 programami, wellness,
Bývaním v Prestige parku budete mať
služby inštalatéra, posyp a odhrabávavšetko, čo potrebujete priamo na dosah
nie snehu, denné upratovanie spoločruky, vrátane miestnych kaviarní a roných priestorov, či schránku na podnety
diny s deťmi isto ocenia blízkosť k deta sťažnosti.
ským ihriskám.
Správa komplexu je nájomníkom k
Viac informácií
dispozícii nakoľko sídli priamo v areáli
na www.prestigepark.sk

Prinášame praktické riešenia pre úžitkovú záhradu

Pestrá úroda aj na malej ploche
Mestské záhrady zvyčajne neposkytujú príliš veľkorysý priestor.
Pri vhodných postupoch však dokážete vypestovať pestrú škálu
zeleniny v množstve potrebnom
pre jednu domácnosť aj na malej
ploche a dokonca aj na terase či
priestrannejšom balkóne.

pestovanie budete potrebovať hrant či
vyvýšený okraj v tvare štvorca, na ktorý
môže poslúžiť rám zhotovený z drevených hranolov – ten následne pomocou
drevených líšt ešte rozdelíte na jednotlivé priehradky či políčka s rozmermi
30 krát 30 až 40 krát 40 centimetrov.
Menšie políčka použite na pestovanie
reďkoviek, šalátov, špenátu či byliniek.
Ponúka sa viacero možností ako sa s Políčka s väčšími rozmermi sú vhodné
nedostatkom priestoru popasovať. Jed- pre rajčiaky, papriku, kaleráb, cuketu
nou z nich je pestovanie plodín v nádo- či mrkvu.
bách, či štvorcoch, ďalšou sú vertikálne
steny. Aby ste boli v pestovaní zeleniny Náš tip:
úspešní, využiť by ste mali všetky zákuPolíčka, z ktorých ste už pozberali
tia, dobre si rozvrhnúť plochu a premys- úrodu nenechajte prázdne, využite ich
lieť aké druhy chcete pestovať.
na opätovné pestovanie reďkoviek, šalátov, alebo špenátu.

Pestovanie plodín v nádobách

V prípade, že priestor, ktorý máte k
dispozícii je veľmi miniatúrny, môžete
pestovať bylinky a zeleninu v nádobách. Pamätajte však na to, že pestovanie v nádobách je náročnejšie na
zavlažovanie a prípadné prihnojovanie
rastlín, nakoľko tie nemajú možnosť prijímať živiny z voľnej pôdy.

Pestovanie plodín do výšky

Plot záhrady či stenu terasy alebo
balkóna môžete využiť pri pestovaní
tých druhov zeleniny, ktoré sa ťahajú
do výšky. Rastliny tak získajú prirodzenú oporu, ktorú môžete ešte vylepšiť
pletivom či drevenými doštičkami, ktoré na stenu či plot pripevníte a k nim
môžete v niektorých miestach rastliny postupne počas rastu priväzovať.
Pestovanie plodín vo štvorcoch
V malých záhradách, na balkónoch či Takto môžete pestovať uhorky, cukety,
terasách sa dobre osvedčila metóda pes- fazuľku aj niektoré druhy rajčiakov.
tovania vo štvorcoch, do ktorých budete Pod nimi tak získate priestor pre iné
jednotlivé plodiny vysádzať. Na takéto plodiny.

Pri dobrom plánovaní, môžete dosiahnuť pestrú úrodu aj na malom priestore.
foto autor evita-ochel pixabay

Vertikálna záhrada

Vertikálne záhrady ponúkajú možnosť pestovať rastliny na kolmej stene,
vďaka čomu ušetríte miesto a uplatnia
sa aj v malých a úzkych priestoroch.
Ako nosný systém sa používajú zhotovené konštrukcie priamo na mieru, prípadne sa dajú vyskladať z variabilných
prvkov, ktoré môžete pripevniť na plot či
stenu balkóna alebo terasy a pomocou
modulov ich kombinovať do rozličných
rozmerov. Po vyplnení jednotlivých dielov substrátom, v nich môžete pestovať
bylinky, zeleninu aj jahody. Niektoré
vertikálne záhrady majú zabudovaný aj
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zavlažovací systém.

Náš tip:

Vertikálnu záhradu si môžete zhotoviť aj svojpomocne. Dobre na tento účel
poslúžia vyradené drevené palety. Na
zadnú stenu palety aj jej spodnú časť
pripevnite geotextíliu. Paletu položte
naplocho a jej vnútorný priestor vyplňte zeminou. Do medzier medzi latkami
zasaďte rastliny. Následne nechajte rastliny aspoň týždeň, dva zakoreniť, potom
už môžete paletu postaviť do vertikálnej
polohy a umiestniť na požadované
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
miesto.

HLAVU HORE / SLUŽBY, BÝVANIE, ZVERINEC

Lídri, ktorých nevidieť

Hviezdoslavova 3, Trnava

konávajú obmedzenia a prekážky. Pády
a prehry ich posilňujú a vidia budúcnosť
skôr ako ostatní. Niekedy sú predmetom
posmechu a nepochopenia. Nečakajú od
sveta vďačnosť a slávu, v tichosti sa tešia
z úspechov druhých. Poznám takéhoto
lídra a je mi cťou spolupracovať s nim.
Pomáha ľuďom, ktorí padli, aby sa dostali
História je plná smutných správ o do neba. Znie to zvláštne ale toto je jeho
„lídroch,“ ktorí boli manipulátormi a hlavná práca. A robí ju perfektne – slúžiť
vrahmi. Úlohou lídra nie je vyniknúť, ale ľuďom na okraji spoločnosti a Pánu Bohu.
pomôcť vyniknúť druhým. Líder nemá Pokorne, s láskou a bez veľkých slov. Pán
viesť ľudí tam, kam chce on, ale tam kam farár Vladko Maslák z OZ Dobrý Pastier.
Líder nepomáha sebe k úspechu, ale
chcú oni.
Skutoční lídri idú s kožou na trh, druhým ľuďom k užitočnosti a šťastiu.
nesú zodpovednosť za svoje rozhodnu- Nie je ho niekedy vidieť, ale je dôležitejší
tia aj za činy svojich spolupracovníkov, ako slávne celebrity v médiách. Naučme
statočne znášajú neúspechy a kritiku. sa vnímať skutočných lídrov v našom
Pri neúspechu sa pozerajú do zrkadla, okolí a uvidíme, že svet je oveľa krajší ako
pri úspechu sa tešia z ocenenia druhých. večerné správy. Dnes potrebujeme lídrov
Sú múdri, ale nepotrebujú to prezentovať akcie a nie prázdnych
navonok. Vedia čo všetko ešte nevedia. rečí, lídrov zameraPrepájajú ľudí okolo seba, budujú dôveru ných na budúcnosť a
a spoluprácu. Sú slobodní, nepotrebu- nie minulosť. Hovorí
jú sa nikomu zapáčiť, hovoria a konajú sa, že nám chýbajú
podľa svojho svedomia. Nechcú funkcie lídri. Nechýbajú. Len
a vyznamenania, neradi sa prezentujú ich niekedy hľav médiách. Robia dobré veci v skrytosti dáme na nea pochopili, že skutočné bohatstvo je to, s p r á v n y c h
čo rozdali a nie to, čo nahromadili. Majú miestach.
predstavivosť, vidia súvislosti, radi pre» Ján Košturiak

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

SŤAHOVANIE

KAMENÁRSTVO KNOR

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ

NA CINTORÍNE

A OBNOVA
PÍSMA
0905 450 988

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

01-0032 TT18

e
kurèatá
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VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

391200009

REKONŠTRUKCIE

odpredá dòa 7. 5. 2020 tj. vo štvrtok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH

DOSEKÁVANIE

39-0 TT17

tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

01-1200003 TT14

garancia
eny!!!
najnižšej c

919 51, tel.: 0902 956 512

1,38€

033/55 13 185
0905 575 191

Skvelé
ceny na

a.s. Špačince

vrátane
DPH.

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

Slovo líder sa často používa na označenie šéfov, manažérov, politikov alebo
výnimočných športovcov. Označujú
sa takto ľudia, ktorí vedia strhnúť a
viesť druhých. Otázkou je, akým spôsobom dokážu strhnúť masy a kam ich
dovedú.

Cena
za 1 kg

3

391200011

TRNAVSKO

ZDRAVIE

4
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=HOHQHðVNÂ7UQDYDWHO]ÂKUDGDHOHNWUR

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

,1=(5&,$3/$7®2''2
ZDWYRUHQÊSLDWRNVYLDWRN
6DOÂPD{XQNRYÂ

.ÂYD-DFREV6\PSDWLD
250g

j.c. 7,160 €/kg

2,19
&HQDSR]ĆDYH

1,79€

.XSÔQ

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

133814

0\GORDQWLEDNWHULÂOQH
5l

j.c. 1,598 €/l

9,90
&HQDSR]ĆDYH

7,99€

.XSÔQ

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

49,90
&HQDSR]ĆDYH

39,90€

19,90
&HQDSR]ĆDYH

12,90€

6DOÂPD7RUUHUR
kg

8,59

%UDYðRYÞERN
kg

4,99

3,65€

7,99€

3,99€

.XUDFLHUH]QH

0OLHNR

3ROLHYND

PUD]HQÊ
1kg

5,90

WUYDQOLYÊ
(XURPLON
1l

0,69

KRYÅG]LDVOHSDðLD
&DUSDWKLDJ
j.c. 11,363 €/kg

0,69

4,29€

0,49€

0,49€

2OHM

1LĘRYN\

5XVNÂ]PU]OLQD

VOQHðQLFRYÞ
*ROG
1l

YDMHðQÊ
Gyermelyi
250g

VPRWDQRYÂ
1l

j.c. 3,160 €/kg

1,49

0,99

3,30

1,29€

0,79€

2,39€

5DMHF

%LUHOO

3LYR9HĆNRSRSRYLFNÞ.R]HO

j.c. 0,260 €/l

j.c. 1,380 €/l

j.c. 0,766 €/l

FLWURQÂGDĆDGRYÞðDMEURVN\ČD
OSO


1,5l

164838

0,59

.XSÔQ

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

162943

ëHKOLðND2UDYD=(
QDVXFKÊìHKOHQLH
QHSULĆQDYÂìHKOLDFDSORFKD
SUÎNRQ:

4,09

VÞWHQÞMHPQHVÞWHQÞQHVÞWHQÞ
1,5l

+UQLHFWODNRYÞ'HOL&RRN
4.2l

kg

.XSÔQ

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

150417

0,79

1,69

0,39€

0,69€

1,15€

%RQX[

6LODQ

6DYRSURWLSOHVQLDP

YSUDFÎFKGÂYRN
0DJQÔOLDFRORU
6kg

)UHVKVN\VSULQJRUDQJHPDJQÔOLD
1,85l

500ml

j.c. 5,580 €/l

j.c. 1,454 €/l

j.c. 0,099 €/PD

10,90

3,90

3,95

7,99€

2,69€

2,79€

.UH]RVDQ

7RDOHWQÞSDSLHU

6DGDGRSLHVNX

j.c. 4,200 €/l

j.c. 0,248 €NV

POWHNXWÞGH]LQIHNðQÞ
DðLVWLDFLSURVWULHGRN

5,19

YHVHOÂSDQGDZKLWHFRWWRQSHDUOZKLWH
7HQWRNV

3,99€

2,59

23,90

1,99€

$OWÂQRN+DSS\*UHHQ

RG ,99€

6HGÂNQDKRMGDðNX6WULS\ 7UXKOÎN5DWDQ

ELHO\]HOHQÞ
3x3m

29,90

93x114cm

1

50cm

6WULH{NDQDKRMGDðNX6WULS\
GĄìNDFP{ÎUNDFP

9,90

26,90€ 7,99€
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7,70

6,90€

SLUŽBY, STAVBA, BÝVANIE
93218.(95(&.¢'29<6¢9$ï$35(9,$&$.202'(/299<6¢9$ï29
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TRNAVSKO

5ÂGLRUHWUR2UDYD

7HO2UDYD

YÞNRQ:

XKOFP/('79+'5HDG\

179,00

6WURMðHNVWULKDFL2UDYD 9\VÂYDð$ULHWH
1DSÂMDQLH9+]
:
P$K 1L&G 
9

12,90

23,90

.RQYLFD&DPUL

EH]VÂðNRYÞ:

O:

49,90

79,90

5RERW(7$

NRYRYÊSUHYRG\KQHWDFÎ{ĆDKDFÎ
PLH{DFÎKÂN
OPLVD
:

99,90

159,00€ 29,90€ 19,90€ 74,90€ 13,99€ 99,00€
0LNURYOQND(&*

6SRUÂN%HNR

5ÛUD(&*

YÞNRQ:
REMHPO

NRPELQRYDQÞ
FP{ÎUND
HQHUJWULHGD$
REMHPUÛU\O
QHUH]

2EMHPO
SUÎNRQ:

55,90

459,00

119,00

3UDðND:KLUOSRRO

3UDðNDVRVX{LðNRX&DQG\ &KODGQLðND:KLUOSRRO

REMHPNJQÂSOČ
HUJWULHGD$
RWPLQ

QÂSOČNJ
RWPLQ
HQHUJWULHGD$

HQHUJWULHGD$
/

399,00

289,00

379,00

49,90€ 89,00€ 429,00€ 269,00€ 319,00€ 339,00€
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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Obnovili
predvolania
na mestskú
políciu
Vodiči, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky si opäť môžu za stieračom svojho vozidla nájsť výzvu,
aby sa dostavili na Mestskú políciu
mesta Trnava (MsP).
Predvolania na útvar MsP boli od 13
marca z preventívnych dôvodov dočasne pozastavené. Podľa hovorkyne
mesta Veroniky Majtánovej aktuálna
situácia umožňuje obnoviť návštevy
občanov v sídle mestskej polície na Trhovej 2, pričom budú dodatočne riešené aj skoršie predvolania, ktoré boli v
čase opatrení prechodne odložené. ren

V Trnave otvorili
všetky zberné
dvory

Mesto Trnava pristúpilo od pondelka 27. apríla k otvoreniu všetkých zberných dvorov. V prevádzke budú v bežných časoch, teda
od pondelka do piatku medzi 13. a
19. hodinou a v sobotu od 9. do 19.
hodiny.
V platnosti pritom zostávajú všetky
hygienické opatrenia. „Vstup je možný
iba s nasadeným rúškom. Návštevníci musia mať buď vlastné ochranné
rukavice, alebo si ruky vydezinfikujú
prostriedkom, ktorý bude k dispozícii
priamo na mieste. Počet ľudí na zbernom dvore bude limitovaný podľa jeho
veľkosti,“ upozornila Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta.
ren

Za športom
na Sláviu
aj Lokomotívu

Po avizovanom uvoľnení preventívnych opatrení Vládou Slovenskej republiky a na základe
podmienok stanovených Úradom
verejného zdravotníctva SR otvorili v Trnave vonkajšie športoviská.
Trnavčanom je tak k dispozícii areál
Slávie na Rybníkovej ulici a tiež areál
FK Lokomotíva na Ulici Juraja Slottu.
„Otvorené budú od 12.00 hod za podmienok, ktoré vo svojom nariadení z
21. apríla určil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“ informovala Veronika Majtánová, hovorkyňa
mesta. „Návštevníci budú môcť na
športoviská vstúpiť iba s nasadeným
ochranným rúškom a musia medzi
sebou dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup. Dovolené sú iba bezkontaktné športy. Ihriská na kolektívne
športy sa môžu využívať len na individuálny tréning. Prítomnosť obecenstva nie je povolená, k dispozícii kvôli
preventívnym dôvodom nie sú toalety,
šatne ani pitné fontány,“ upresnila hovorkyňa.
ren

SPRAVODAJSTVO

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Chýbať nebude ihrisko pre deti, lavičky či zeleň

Začali s obnovou dvora
na Zátvore
Trnavská samospráva spustila práce na humanizácii dvora číslo 1 na
Zátvore. Medzi Veternou 19 až 24 a
Poštovou 2 až 8 tak pribudne detské ihrisko, lavičky aj nová zeleň.

Nové detské ihrisko, ktoré na mieste
už onedlho vznikne bude určené deťom
do 6 rokov a vybavené bude originálnymi farebnými hernými prvkami. Nebudú chýbať lavičky s operadlami a stôl s
lavicami, tieniaca konštrukcia ani oplotenie. Pribudnú aj spevnené plochy v
okolí mobiliáru a dopadové plochy pod
hernými prvkami. Nevyhnutnou súčasťou stavebných prác je aj výrub drevín,
pribudne tu však 39 nových stromov.
„Hlavným cieľom projektu je komfoto zdroj mesto Trnava
pletne zrevitalizovať obytný priestor, Na Zátvore vznikne ihrisko pre deti.
zaviesť opatrenia na zníženie hluku, tektúry, zazelenať exponované miesta, Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta.
umiestniť vo vnútrobloku prirodzené pričom je samozrejmosťou aj osobitný
krajinné prvky i prvky drobnej archi- manažment dažďovej vody,“ uviedla Spolupráca mesta a obyvateľov
Finálna podoba dvora je výsledkom
spoločnej práce mesta a Trnavčanov.
Návrh novej podoby tohto priestoru
vznikal v spolupráci s obyvateľmi mesta v rámci participatívneho plánovania.
Verejnosť tak mala možnosť vyjadriť svoje predstavy a požiadavky prostredníctvom dotazníka i verejného stretnutia.
Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, práce na humanizácii dvora č. 1 by podľa
trnavskej radnice mali trvať tri mesiace.
Projekt je financovaný z Integrovaného
regionálneho operačného programu
IROP 2014-2020 vo výške 144 000 eur,
pričom celková cena realizácie je 157
Na Zátvore doplnia zeleň.
foto zdroj mesto Trnava 000 eur.
ren

Informovať budú o opatreniach súvisiacich s koronavírusom

Trnava spúšťa mobilnú aplikáciu
Mesto Trnava pridáva k svojim informačným kanálom ďalší, a to mobilnú aplikáciu s názvom Trnava.
Prostredníctvom nej bude informovať občanov o nových opatreniach
súvisiacich s koronavírusom, ktoré
sa týkajú života v meste.

a webovej stránky, kde sme zriadili aj
chatbot, teda automatizovanú službu,
ktorá návštevníkom odpovedá na otázky ohľadne koronavírusu. Správy verejnosti sprostredkováva Mestská televízia
Trnava, spolupracujeme s lokálnymi
i celoslovenskými médiami, dôležité
informácie nájdu čitatelia v našom maMobilná aplikácia Trnava je k dis- gazíne Novinky z radnice – v tlačenej
pozícii zadarmo pre iOS aj Android. V i online verzii, využili sme dokonca aj
zjednodušenej verzii aplikácie je možné možnosť operátorov a rozposlali sme Trprijímať správy od mesta a obracať sa navčanom niekoľko informačných SMS
naň so svojimi otázkami či podnetmi. správ. Okrem toho sme im, samozrejme,
V prípade, že budú mať Trnavčania k dispozícii telefonicky i cez e-mail,“
záujem o mestskú mobilnú aplikáciu, dodáva primátor.
ktorú mesto získalo zatiaľ na dva mesiace bezplatne, samospráva zváži, či Statočná Trnava
bude v tejto forme informovania pokraSamospráva počas trvania prevenčovať, a pripraví súťaž na dodávateľa tívnych opatrení spustila aj kampaň
tejto služby. „Za terajšej situácie využí- pod názvom Statočná Trnava. Vizuály
vame čo najviac spôsobov, ako ľuďom kovbojov ukrytých za rúškami bojujúsprostredkovať informácie,“ hovorí Pe- cich proti koronavírusu majú okrem inter Bročka, primátor Trnavy. „S našimi formačnej funkcie Trnavčanov povzbuobyvateľmi veľmi intenzívne komuniku- diť a dodať optimizmus pod heslom
jeme prostredníctvom sociálnych sietí „Spolu to dáme“.
ren
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Samospráva spustila kampaň Statočná Trnava.
foto zdroj mesto Trnava

RADÍME / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

PRIJMEME
stavebného
pracovníka - majstra
na dopravné
a inžinierske stavby.

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď
do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

Trvalý pracovný pomer.
Plat: brutto 1400 Eur.
39-0054 TT17

Volať na tel. č.:
0903 717 144

ZOOTECHNIK

na farmu do Komárna

Multicar
trojstranný
sklápač

Požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- vysokoškolské vzdelanie I.stupňa,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
Informácie o pracovnom mieste:
- starostlivosť o živočíšnu výrobu podniku
(odchov mládok, rodičovský chov),
- manažovanie pracovného tímu.

Odvoz a dovoz

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

0903 793 488

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie

Kontakt pre záujemcov: telefón: 0940 544 344
e-mail: dominika.hyndicka@gmail.com

kuchynské linky
vstavané šatníky
nábytok na mieru
BZ

DOVOZ TOVARU

0908 88 18 76

SME PRVÁ FIRMA,

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

01-0010 TT12

<HOORZ7D[L7UQDYD


PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

VÝROBNÝ OPERÁTOR
v chemickej výrobe, Modra

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

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- Výroba liečiv podľa schválených pracovných postupov
v podmienkach Správnej výrobnej praxe.
- Obsluha podporných a pomocných systémov vo výrobe účinných látok.
- Sanitácia a dezinfekcia výrobných zariadení a priestorov.

Požiadavky na zamestnanca:

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

TRNAVSKO

0905 534 595, 0905 333 832, 0905 943 528

- Stredoškolské vzdelanie chemického smeru.
- Technickú zručnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
schopnosť učiť sa nové veci.
- Ochotu pracovať na zmeny. Trestno-právnu bezúhonnosť.
- Zdravotnú spôsobilosť pre prácu s chemickými látkami.

Mzdové podmienky:
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- Od 850,- € mesačne (hrubá mzda), v závislosti od pracovných skúseností

Personálne oddelenie
hameln rds a.s., Horná 36, Modra
Email: career@hameln-rds.sk, tel.: 033/690 41 61

stolarstvo-bz@azet.sk

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

bližšie informácie:

Kontakt:

51-0019

Od 25. marca až do odvolania platí čom „pri pobyte v prírode“, „v aute“ či
povinnosť nosenia ochrany na tvá- v „kabíne vozidla verejnej dopravy“
ri, ktorá prekrýva nos a ústa. Od 21. platia výnimky.
apríla 2020 je špecifikovaná takto:
Výnimku z pohybu na verejnosti
opatrenia stanovujú pre pohyb „v príVšetkým osobám sa zakazuje vy- rode“. Hoci ide o pojem, ktorý nemá
chádzať a pohybovať sa na verejnosti MDVQ¼GHҤQ¯FLXVPHWRKRQ£]RUXŀHLGH
bez prekrytia horných dýchacích ciest o pohyb vo verejne prístupnej zeleni a
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, teda sa týka verejne prístupných lesov,
šatka alebo iné prostriedky, ktoré brá- O¼NÏLSDUNRY7£WRY¿QLPNDNHÑŀHLGH
nia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou: o verejný priestor, nijak nevplýva na
ɧGHW¯GRURNRYYHNX
nosenie rúška v obydlí či na súkromɧRV¶EVR]£YDŀQ¿PLSRUXFKDPLDXWLV- nom pozemku.
tického spektra
V prírode nemusia nosiť rúško osoɧRV¶EYX]DYUHWRPYR]LGOHDNV¼YģHW- E\ŀLM¼FHYVSRORÏQHMGRP£FQRVWLDNMH
ky osoby v aute zo spoločnej domác- ich vzdialenosť od iných osôb minimálnosti
QHPHWURYDRVRE\QHŀLM¼FHYVSRORÏɧ YRGLÏRY YHUHMQHM GRSUDY\ NWRU¯ V¼ nej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
sami v uzavretej kabíne oddelene od ich vzájomná vzdialenosť je minimálne
ostatného priestoru určeného na pre- PHWURY
pravu osôb
ɧRV¶EŀLM¼FLFKYVSRORÏQHMGRP£FQRVWL
pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialeQRVħRGLQ¿FKRV¶EPLQLP£OQHPHWrov
ɧ RV¶E QHŀLM¼FLFK Y VSRORÏQHM GRP£Fnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzáMRPQ£ Y]GLDOHQRVħ MH PLQLP£OQH 
metrov.
Povinnosť nosiť rúško je teda stanovená pre pohyb „na verejnosti“, pri» Zdroj: VIA IURIS

01-0 TT18

Nosenie rúška – povinnosť a výnimky

7

08-0045 TT10

TRNAVSKO

ZAMESTNANIE

8

TRNAVSKO
Redakcia:

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

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

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

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

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

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

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

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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