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Týždenne do 46 550 domácností
▪ Čističky vzduchu
▪ Mobilné i nástenné

Chcete sa zdravo a rýchlo opáliť?

VEĽKÝ VÝBER

klimatizácie

Chceli by ste popri tom ešte efektívne spevniť svalstvo spodnej časti tela?
Vyskúšajte revolučné fitness solárium s vibračnou podložkou.
Zažite spojenie týchto benefitov pre radosť a nadšenie z Vašej bronzovo
opálenej pleti.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave.
Už od 0,41 €/min.
Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...

▪ Ochladzovače vzduchu
▪ Ventilátory
▪ Odvhlčovače

ZĽAVY AŽ DO 30%
DORUČENIE ZADARMO

Zavolajte nám,
radi vám poradíme

tel.: 0917 378 512

Mobil 0903 425 584
E-mail: info@nanotrade.sk
32-0055

Navštívte nás na

24-0030

po-pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00
info@studiokrasytrnava.sk
www.studiokrasytrnava.sk

01-0 TT21

www.nanotrade.sk

Pre tých, ktorí sa
chcú učiť a vedieť:
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KAMBEN
kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

08-0037 TT09

KAMENÁRSTVO

08-0013 TT03
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Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623
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• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

RNAVA

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk
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AUTOSKLO H&D
T

má zámer prenajať
bytový priestor
a nebytové priestory

k
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0917 102 255

SOŠ obchodu a služieb Trnava

39-1200003 TT14

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

011200008

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA

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.
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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

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí museli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými bankrotmi, ukončením podnikania, zatváraním živností.
Ale druhá najhlučnejšia mediálna
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí,
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hlavy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, nárokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potrebujú naozaj a súrne.
A keď už sme pri tých dovolenkách –
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej
prírody od krajného východu až po západnú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomôžeme navzájom tu, na Slovensku.
Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efektívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj
iné výrazy, ale sem sa akosi
nehodia. Keď sa reštrikčné
opatrenia utlmia, naozaj by
sme mohli aj s dovolenkami začať u nás. O nič neprídeme, to mi, prosím, verte.
S pozdravom –
hlavne zdravie vám
– (a aj trochu rozumu)

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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

AKCIA 2020
1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2200 € • 1-hrob od 1500 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Asi je to normálne, že s blížiacim sa koncom mája téma dovoleniek vyskakuje
pomaly už aj z povestnej „chladničky“.
Menej normálne je, že sa tak deje tento
rok.

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

Výrazné zľavy

na letné pneumatiky a disky
Plnenie pneumatík plynom

Po - Pia: 730-1630, So: 730-1200
fax: 033/55 75 124, 0905 976 217, 0905 639 697

0910 902 635•0905 323 022

63-0008

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

Chtelnica - Tehliarska

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0005 TT02

redakcia:

Ach, tie dovolenky

AKCIA na farebné zákryty

TRNAVSKO
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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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OKNÁ - DVERE, DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

STIERKOVANIE

RENOVÁCIA EUROOKIEN

01-0005 TT03

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

0903 783 800

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

MAJSTERKO pre Vašu
domácnosť

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

01-0011 TT03

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

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

68-39

0907 753 122

24-0047

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

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

16-0013

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

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

MAĽOVANIE

391200012

3
KUCHYNE NA MIERU

TRNAVSKO

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00

Trnava

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

0905 333 339

TT20-21-strana
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Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

DO
JARNÉ AKCIE AŽ

SPOLOČNOSŤ / ZDRAVIE

4
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Doma je doma
Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0020

Akurát je máj, mesác lásky, po nem už dojde
leto, to je zase čas výletov a dovolenék. Vyzírá to
tak, že cestuvání nám bude povolené možná len
doma a né za hranyce. Nevadzí, šak naša krajina je velyce krásná. Nékerý ludé, ket nejdú v lete
k moru, any sa im dovolenka neráta. A pri tem nevedzá, jaké krásy majú hnet za humnáma, u nás
doma. Dovolenkári, spravte tento rok výnimku
a poznávajte našu prírodu, hory, mestá a památky. Aj ket otvorá hranyce, zostante doma, potporte
našu ekonomiku, našich chatárov, majitelov hotelov a ubytovný. Ket nefunguvaly a mosely byt
zavreté, nemaly náščevnýkov, nékerý skoro skrachuvaly. Šak čúl, ket boly fabryky zavreté, nevypúščaly smrat z komínov, nepúščaly otpat do potokov a rék, je naša príroda čistejšá a krajšá. Doma
je doma, má to aj dalšé svoje výhody jako že vám
šeci rozumá, žádná jazyková barijéra, nemosíte si
vymýnat penáze, nemosíte prerátávat ceny, drahé
je šecko šadze rovnako. Poznáte našu kuchynu,
chucá vám najlepší domáce jedlá. A verte, že na
Slovensku je čo obdzivuvat. V minulém režime
k moru chodzily len vyvolený, tý čo maly známosci, alebo penáze na bakšiš na
pridzelený devíz. Nám, obyčajným pracujúcim ludom stačily
aj rekreácije ROH na Slovensku, alebo v Čechách. Boly
lacné, v krásném prostredzí,
dobrý program a strava. Ja som
snyma prešla celé Československo krížom krážom a stálo to zato.
Nehovorým, že som sa nekukla aj za hranyce, ale
doma je doma.

» bapka Blašková

Možno je to tak
Reštaurácie v Trnave
Na vonkajšie sedenie
nám bude Hlavná ulicu krátka,
pár stolov možno prestrieme
aj na kruhových križovatkách.
Internetové vzdelávanie
Zrušil som jej učebný plán
ušitý mi na telo,
stačilo len učiteľku
vyhodiť si z priateľov.
Trinásty dôchodok
Aj bez neho sme už
v takom platobnom schodku,
že začínam mať obavy
o prezidentov na dôchodku.
Dôležité povely
Na ľudí treba ísť zostra,
kynológovia radia
naučiť ich dva povely,
ľahni a zostaň.
Otcovia pri pôrode
od stredy
Môžem byť žene pri pôrode,
tú dobrú správu už vieme,
no je len v treťom mesiaci,
to do stredy nestihneme.
Druhá vlna pandémie
Keby sa ten vírus držal
iba na povrchu peňazí,
tak druhá vlna pandémie
nám, Slovákom, nehrozí.

» Eva Jarábková

TT20-21-strana
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DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY, STAVBA

TRNAVSKO
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BEMAT, spol. s r. o.

kuchynské linky
vstavané šatníky
nábytok na mieru

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Mikovíniho 7 • Trnava

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

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

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

39-0004 TT03

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
36-0007

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

na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

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

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

08-0033 TT20

0908 88 18 76

01-0 TT18

10% ZĽAVA
339 €

389 €

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

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022
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HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI
Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a finančných služieb.

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

TT20-21-strana
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Výročia a udalosti

52-0063

2

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ
BÚRACIE PRÁCE

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

1

8
3 5
9
1
6
1 9
4 5

sa na Slovensku konali posledné slobodné parlamentné voľby pred nástupom komunizmu; Demokratická strana získala 62
percent hlasov, kým Komunistická strana
iba 30,37 percent.

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk
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- riečne:

stolarstvo-bz@azet.sk
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Profesionálne Pranie kobercov

Prvý stupeň
nastúpi dobrovoľne do škôl
Od prvého júna sa opäť otvoria zák- minister školstva. Do materských škôl
ladné školy, do ktorých sa môžu vrá- sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti
tiť žiaci prvého až piateho ročníka, zdravotníkov, policajtov, vojakov a
tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpedochádzka však bude dobrovoľná.
čujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov,
Škôlkari a prvostupniari budú pedagogických zamestnancov. Minismôcť stráviť jún v škole za prísnych ter školstva poznamenal, že zverejnepodmienok. Bez klimatizácie, iba vo ný bude pomocný materiál k otváraniu
svojej skupine a s rezervným rúškom v materských a základných škôl. Podľa
skrinke. O otvorení školy od 1. júna roz- neho aj otvorenie jaslí by sa mohlo stihhodne jej zriaďovateľ. Otvárať sa smú núť od 1. júna, ak nie, možno to bude o
škôlky, 1. stupeň a 5. ročník základ- týždeň neskôr.
Predseda vlády Igor Matovič poných aj špeciálnych škôl. V škôlke bude
smieť byť v skupinách najviac 15 detí, v znamenal, že základné umelecké škoškolách najviac 20 žiakov na jednu trie- ly môžu vyučovať individuálne, teda
du. Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, jedného žiaka. Bližšie podmienky,
a pre vyššie ročníky bude pokračovať za akých sa bude konať takéto vyučodištančné vyučovanie.
vanie, budú zverejnené v najbližších
Premiér Igor Matovič informoval, dňoch.
že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Branislav Gröhling povedal, že
návrat do škôl bude sprevádzať viacero
hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská
škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ.
„Rodičia budú môcť s deťmi zostať
doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal
» red

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

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

32-0005-3

suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

DREVENÉ TERASY
okolo bazénov, jazierok, okrasných záhrad, altánky, terasy

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

DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY
prestrešenia vchodov, prístrešky, altánky,
drevené záhony, kvetináče

0907 514 817

08-0 TT14
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
781200012

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

Frézovanie

komínov
16-0069

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Klasická zoznamovacia agentúra

ˇ
Martina Cakajdová
- NÁJDI PARTNERA
Sprostredkujem seriózne dámy od 30 do 60 rokov

ER

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

Výročia a udalosti
sa uskutočnila sa druhá pražská defenestrácia.

23. mája 1618

INZERCIA
0905 943 528

ﬁxný plat 600 € v čistom + stravné lístky
(krátky / dlhý týždeň),
OTVORENÉ OD 13.00 DO 22.00
príjemné vystupovanie, zodpovednosť,
vieme zabezpečiť aj dopravu z práce

TT20-21-strana
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0948 011 605

01-0 TT21

Prijmem
do pohostinstva
pri Trnave
ženu (dievča) / muža

47-046

www.najdipartnera.sk 0948 050 138

ZĽAVAEZ

52-0065

► Dáma 50+, 180cm vysoká, VŠ vzdelaná,
štíhlej postavy a športovo založená
► 82 ročný pán, podnikateľ, športovo založený
► Dáma 50+, plnoštíhlejšej postavy, miluje
záhradku a hubárčenie

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

10-0049

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

Objednávky:

0948 02 77 55

08-00 TT03

V pohodlí
Vášho domova!

EUROOKNÁ A DVERE

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, OKNÁ - DVERE

TRNAVSKO

7
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INFO@CEZANTENU.SK
94-0041

INFOLINKA: 0800 611 211
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky
Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov
ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

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

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

TT20-21-strana
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63-0077

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

34-0002-3

splátky od 98 €

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

Č. 21 / 22. MÁJ 2020 / 24. ROČNÍK

TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

ZMRZLINA
NA LÁVKE
AVA 40

Z

MR

A VLASTNEJ VÝRO
ZLIN
BY

PRI POLIKLINIKE
JE UŽ OTVORENÁ

TEŠÍME SA
NA VÁS!

Možný dovoz
domov už od 10
kopčekov!
Otváracie hodiny
po-pia: 9oo-19oo
so-ne: 13oo-18oo

08-0006 TT19

STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava

08-0003 TT03

0917 26 11 35 • orfea@orfea.sk

08- TT21

Najčítanejšie regionálne noviny

s. r. o.

Domáci trnavský predajca

www.mamix.sk
Rodinný dom
kru n n mes ie č.
Trnava smer Biel Kos ol
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VÝROBA SEDACÍC
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DARMA

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00
KEDYKO VEK

033/5546 744 • 0905 313 421

TTzel20-21 strana- 1

!

01-0 TT21

KVALITA
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

le an@le antrnava.sk • www.le antrnava.sk

39-0043 TT15

01-0 TT21

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

chuť jari / služby, zamestnanie

2
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Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri
Po zime náš organizmus priam
prahne po vitamínoch. V týchto
dňoch nám však už nič nebráni v
tom, aby sme oprášili košík a vyrazili na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleninu. Pripraviť si z nej môžeme chutné
nátierky či šaláty.

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie,
reďkovku na zdobenie pokrájanú na kolieska

Postup: Maslo dáme do misky, necháme ho zmäknúť a následne vymiešame s
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle
Na pultoch obchodov či u predajcov na s väčšími slzičkami postrúhame umyté
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pricibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy- dáme do misky k vymiešanému maslu so
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi- syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Nátamínov je v našej kuchyni mnohoraké a tierku podávame natretú na tmavý alebo
príprava chutných šalátov či nátierok z nej celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná- pažítkou a kolieskami reďkovky.
metov v podobe jednoduchých receptov.

ilustračné foto

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo- umyté a na kolieska nakrájané reďkovky.

autor RitaE pixabay

Nátierka s jarnou cibuľkou
Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné- Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi

Reďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100
g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr-

Stavmiko s. r. o.

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

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

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
záruka
á
n
e
ž
ĺ
d
e
r
P
5 rokov!

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

0908 530 253 • www.jmikolas.sk

• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

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

ZOOTECHNIK
na farmu Častá

Brutto nástupný plat:
980 - 1200 €/mesiac + motivačné ohodnotenie
75-11

• 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

BYTOVÝCH JADIER

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

39-0014 TT21

www.rekomplett.sk

REKONŠTRUKCIA

KAMENÁRSTVO KNOR

DOSEKÁVANIE

NA CINTORÍNE

0905 450 988

TTzel20-21 strana- 2

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.

A OBNOVA
PÍSMA
39-0 TT17

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
Zavarská 11, Trnava 0902 904 711
rekomplett@rekomplett.sk

39-0024 TT05

Postup: Zeler a mrkvu najemno nastrúhame, jarnú cibuľku pokrájame
na kolieska, všetko vložíme do misky a
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu
z citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť premiešame. Dochutíme soľou. Podávame s
celozrnným chlebom, prípadne bagetou.

ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďko- necháme odstáť. Šalát pred podávaním prstami, dáme do misky a vymiešame s
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté posypeme nasekanou pažítkou.
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majočierne korenie
nézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt,
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.
Jarný šalát
Postup na zálievku: Metličkou v mis- s reďkovkami a pažítkou
Postup šalát: Šalát rozoberieme na
ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a
Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového jednotlivé listy, opláchneme ich a nechámleté čierne korenie a za stáleho mieša- šalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na
nia prilievame olej.
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase- kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy
rozložíme na väčší tanier, na ne navrstvíPostup na šalát: Zemiaky umyjeme, kanej pažítky
vložíme do hrnca s vriacou vodou a uvaSuroviny na zálievku: 150 g syra s me reďkovku aj vajcia, prelejeme pripraveríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov modrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, nou zálievkou a posypeme petržlenovou
zlejeme vodu a necháme ich vychlad- 2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí- vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým
núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej pečivom.
na polovice a vložíme do misy. Pridáme omáčky, soľ
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

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

51-0019

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g
tvarohu, 1 biely jogurt, soľ

služby, bývanie, zamestnanie

trnavsko
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POKLÁDKA

ZÁMKOVEJ DLAŽBY
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

0905 651 584

39-00 TT07

RASTAR spol. s r.o.

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

ôûôúăāþøýŖăðûĎòøô

0949 188 961

011200002

ąŭüôýĈ
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ąĈÿıýðĝþą ôûÿāıÿþùúĈ
ĉĎĂĄąøôú þÿāðąĈ

01-0 TT21

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

39-0053 TT17

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY

Výročia a udalosti
zomrel Leonardo Vinci, taliansky barokový
operný skladateľ.

28. mája 1730

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

na stavby v Trnave a blízkom okolí do TPP alebo na živnosť:
S.r.o.

Prevádzka:
Špačince,
Družstevná ul. 23
tel.: 033/5573 558
0905 615 048
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(700 brutto)
-1x murár (900 brutto)
Tel.: 0903 768 490

01-0 TT21

-1x stavebný robotník

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

;ÝSZWUVÄ[XWTWêVW[ČXZQRUM

8:-,)>)é3=
na skrátený pracovný úväzok do novinového stánku
BMTMVà3ZÐêWS<ZVI^IUQVQUÄTVabÄZWJWS
M]ZJZ]\\WbÄSWVWU[\IVW^MVÌXZÐXTI\Sa

*TQæ}QMQVNWZUÄKQMXW[Sa\VMUM^êI[MWL "LW"PWL
XWVLMTWSXQI\WSVI\MTêÐ[TM"0902

953 066.

01-0004 TT21

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

391200009

REKONŠTRUKCIE

PRIJME

39-0013 TT02

0948 081 090

08-0023 TT11

46-0192

Hľadám
KRAJČÍRKU

ORZAN

Stavebná spoločnosť Hromex, s.r.o. Bulharská 44, Trnava

spravodajstvo

4
2

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Radnica prijala
Dodržiavanie hygieny je nevyhnutné
zmeny v uzatváraní
sobášov
Na trnavskej radnici sa naďalej
uzatvárajú manželské zväzky v
tých termínoch, ktoré si ľudia naplánovali ešte pred vypuknutím
pandémie. Kým doposiaľ snúbenci vstupovali do manželstva za
prítomnosti iba dvoch svedkov,
sobášiaceho poslanca mestského
zastupiteľstva a matrikárky, od 23.
mája sa pravidlá menia a prítomní môžu byť už aj svadobní hostia.
Od začiatku preventívnych opatrení
do konca apríla mali na trnavskej radnici osemnásť svadobných obradov.
„Striedajú sa na nich viacerí sobášiaci
poslanci, pričom pri ich výbere vždy

ilustračné foto autor pexels pixabay
berieme do úvahy, či nemajú doma
osobu z rizikovej skupiny na ochorenie
COVID-19, napríklad tehotnú manželku a podobne,“ hovorí viceprimátorka
Trnavy Eva Nemčovská.

Uvolňujú pravidlá

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa pravidlá pre občianske sobáše
značne uvoľnia. „Po konzultácii s
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a zvážení
priestorových možností obradnej siene
radnice sme sa rozhodli, že na obrade
bude po novom môcť byť prítomných
aj do dvadsať svadobných hostí,“
ozrejmuje viceprimátorka. Sobáše
však naďalej ostávajú bez hudobného
sprievodu, recitácie a spevu, pretože
prítomnosť obradníkov by navýšila počet osôb v miestnosti.

Treba dodržiavať
prísne opatrenia

Pri obrade je potrebné mať prekryté
horné dýchacie cesty rúškom, prípadne šálom či šatkou a pred vstupom
použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice. Medzi prítomnými
musia byť minimálne dvojmetrové odstupy, okrem členov spoločnej domácnosti a to aj pri vychádzaní z obradnej
siene. Mesto zabezpečí dezinfekciu
priestorov vrátane dotykových plôch.
Na obradoch sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu
alebo akékoľvek príznaky infekčného
respiračného ochorenia.
ren

V Trnave otvárajú detské
ihriská
Rodičia s deťmi si už môžu spestriť svoje voľnočasové aktivity a
navštíviť niektoré z trnavských
detských ihrísk. Samospráva ich
začala postupne otvárať v uplynulom týždni, denne prebieha ich
dezinfekcia.

Ako prvé sa otvorili v Trnave novšie
ihriská v 21 lokalitách. Tie budú každé
ráno dezinfikované, vstup na ne bude
preto možný až od 10.00 hod. „Firmu, ktorá pre naše mesto zabezpečuje
údržbu detských ihrísk, sme požiadali
o každodennú dezinfekciu dotykových
plôch herných prvkov,“ informovala
Eva Nemčovská, 1. zástupkyňa primátora mesta. „Okrem toho sa v súlade s
usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky budú raz za ilustračné foto
týždeň pieskoviská prekopávať a prelievať pitnou vodou. Ide o 31 pieskovísk, platných sprísnených hygienických
ktoré prevádzkuje samospráva,“ dodala pravidlách. Rodičia majú zabezpečiť
Nemčovská.
dvojmetrový odstup medzi deťmi ako aj
minimálny fyzický kontakt, dbať na nosenie rúšok a mať so sebou prostriedok
Platia sprísnené hygienické
na dezinfekciu rúk. Staršie ihriská, ktopravidlá
Otvorené detské ihriská sú označe- ré zatiaľ ostávajú pre verejnosť zatvorené plagátom informujúcim o naďalej né, sú naďalej označené upozornením

autor cocoparisienne pixabay
pre rodičov, aby namiesto nich uprednostnili iný spôsob trávenia voľného
času s deťmi.
Okrem detských ihrísk budú obyvateľom mesta sprístupnené a denne dezinfikované aj cvičebné prvky vrátane
workoutového športoviska za sídlom
Trnavského samosprávneho kraja. ren

Prihlášku môžete podať online, poštou aj osobne

Prebieha zápis detí do materských škôl
Prihlásiť deti do materskej školy je v
Trnave možné až do konca mája. Samospráva rodičom odporúča poslať
žiadosť elektronicky alebo poštou.
Materské školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava už zverejnili na svojich webových stránkach online formuláre, prostredníctvom ktorých
môžu rodičia podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Urobiť tak treba najneskôr do 31. mája 2020.
„S ohľadom na bezpečnosť občanov i
zamestnancov materských škôl v terajšej situácii prosíme rodičov, aby využili
možnosť podať žiadosť online prípadne
poštou a osobne prišli iba vtedy, ak je to
nevyhnutné,“ zdôrazňuje Michal Špernoga, vedúci odboru školstva, mládeže a
športu Mestského úradu v Trnave.

K dispozícii sú dva
druhy formulárov

Niektoré materské školy (MŠ) používajú formulár z portálu Edupage, ktorý
stačí po vyplnení podpísať a poslať škole e-mailom či poštou. „Časť MŠ však
prejde na tento systém až na budúci rok
a preto dočasne využívajú platformu
Google, kde tlač vyplneného formuláru nie je možná. Po jeho vyplnení preto
treba škole poslať podpisy zákonných
zástupcov na Čestnom vyhlásení,“
informovala Veronika Majtánová, ho-

vorkyňa mesta. Podrobný postup ako
aj presné inštrukcie pre obe alternatívy
nájdu rodičia na webstránkach jednotlivých materských škôl. „V prípade otázok je možné obrátiť sa priamo na konkrétnu MŠ,“ dodala V. Majtánová.

zástupcovia a uvedú v nej aj súhlas so
spracovaním osobných údajov,“ objasnila hovorkyňa. Túto žiadosť treba
odoslať materskej škole poštou alebo ju
naskenovanú či odfotografovanú zaslať
e-mailom.

Prihlášku možno poslať aj poštou

Prísť môžete aj osobne,
ale bez dieťaťa

Ak nemáte možnosť prihlásiť svoje
dieťa do škôlky prostredníctvom online
formulára, urobiť tak môžete aj poštou.
„Ako alternatíva online formuláru slúži žiadosť, ktorú rodič napíše na papier
a uvedie v nej osobné údaje o dieťati,
ktorými sú meno, priezvisko, dátum
narodenia, trvalé či prechodné bydlisko, národnosť a štátna príslušnosť a tiež
údaje o jeho zákonných zástupcoch,
teda meno, priezvisko, trvalý či prechodný pobyt, telefónne číslo a e-mailová
adresa. Žiadosť podpíšu obaja zákonní

ilustračné foto
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Pokiaľ nie je ani jedna z možností pre
vás vyhovujúca, máte možnosť prísť do
materskej školy osobne, ale bez dieťaťa
a to 25. a 26. mája od 12.00 do 15.00 hod.
a 27. a 28. mája od 9.00 do 12.00 hod.
Je pritom potrebné dodržiavať všetky
bezpečnostné pokyny, teda mať zakryté horné dýchacie cesty rúškom alebo
inou vhodnou alternatívou, priniesť si
vlastné pero, použiť rukavice, vstupovať
do miestnosti po jednom a dodržiavať
potrebný odstup.
ren

autor ponce_photography pixabay

služby, stavba, bývanie

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

SŤAHOVANIE

INZERCIA

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ

0905 943 528

tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

391200011

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

01-0010 TT21

•vodičov •dispečera/-ku

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

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

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-1200003 TT14

Skvelé
ceny na

TRNAVA, M.P.V. spol. s r.o.

24-0004

Šrobárová č. 2 (oproti cukrovaru)
tel.: 0902 950 717, 0903 218 798, tel./fax: 033/534 10 08
e-mail: trnava1@slovaktual.sk, trnava2@slovaktual.sk
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Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» STARÝ PIONIER MUSTANG STADION SIMSON JAWA 90 MANET KÚPIM TIETO MOTORKY 0915 215 406
BYTY / predaj
303Byty/predaj
BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
» Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902 192 512
REALITY / iné
707REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902 570 685
» 2izb. byt kúpim. 0907 158 767
» Hľadám dom/ pozemok na
predaj. Trnava a okolie. 0944
068 093
STAVBA
808STAVBA
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
» Predám obývaciu izbu,
300eur. t. 0917 269 998
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
HOBBY
A ŠPORT
1111 HOBBY
a ŠPORT
» Kúpim akordeón, heligónku,
husle. 0915 876 860
» Kúpim staré hodinky mince
bankovky knihy odznaky 0903
753 758
12 DEŤOM
DEŤOM
12
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RP medzera TT medzera Číslo rubriky medzera
Text inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TT zameňte za skratku novín,
ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo
EXKLUZÍVNE! Na predaj moderný 4izb.RD
v lukratívnej časti Kamenáč
100 m², 189 000 €, Peter Markovič 0948 636 000

EXKLUZÍVNE! RK CASMAR ponúka
na predaj 4izb,RD v obci Zvončín
117 m², 169 900 €, Peter Markovič 0948 636 000

Nová cena! 2-izbový byt
s lodžiou v novostavbe na Koniarekovej ul!
47 m², 99 500 €, Ján Petráš 0948 664 225

Nová cena!!! Bungalov v novovybudovanej
časti obce Špačince
98 m², 225 000 €, Ján Petráš 0948 664 225

Pekný 2-izb. byt prerobený
na 3-izb. byt na Prednádraží
66 m², 113 000 €, Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

Moderná 5izb. novostavba
rod.dom v Špačinciach
126 m², 235 000 €, Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

exkluzívne! 3 izb. RD na Vančurovej ulici,
časť Vozovka 100 m², 199 000 €,
Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

EXKLUZÍVNE na predaj 3 izb. byt 68m2
s loggiou 4m2, Gen. Goliana, 105 000 €,
Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

Exkluzívne, pekný, útulný 2 izb, Družba
53 m², 119 900 €, Ondrej Cíferský 0915 033 690

Exkluzívne 6iz Novostavba,
2x garáž + bazén, Zeleneč, 180 m², 275 000 €,
Marián Ostríž 0907 488 445

1iz, Prerobený byt, Top Lokalita
30 m², 76 000 €, Marián Ostríž 0907 488 445

3-IZB.BYT po rekonštrukcii-Trnava-Družba
64 m², 129 900 €, Ján Ostríž 0915 032 776

3-izbový byt s dvomi loggiami
na Mozartovej ulici v Trnave
66 m², 112 000 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

2izb byt na Slovanskej ulici
50 m², 85 500 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

NOVÁ CENA! Na predaj 2izb. byt
s garážovým státím v Arborii – Mesačná
49 m², 129 900 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

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
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

39-0 TT19

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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