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Revolučné opaľovanie už aj v Trnave
Viete si predstaviť opaľovanie s omladzovacím efektom?
Chcete sa opáliť a zvýšiť množstvo kolagénu vo vašej pokožke?
Vyskúšajte revolučnú kolagénovú terapiu v koláriu, kde sa počas
20 minút opálite a súčasne aktivujete tvorbu kolagénu v pokožke.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave
a zažite túto revolučnú terapiu.
Už od 0,39 €/1min.
Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...
po-pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00
info@studiokrasytrnava.sk
www.studiokrasytrnava.sk

24-0030

01-0 TT23

tel.: 0917 378 512

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

01-0 TT23

• tepovače • podlahové automa
• WAPky • vysávače • parné čističe

39-0053 TT17

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY
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VONKAJŠIE ŽALÚZIE
NAJLEPŠIA CENA NA TRHU
servis.udrzba.okien@gmail.com

0907 713 015

01-0 TT23

08-0003 TT03

0905 368 775

39-0 TT19

Pre tých, ktorí sa
chcú učiť a vedieť:
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naspäť v čase a zopakujte si, čo všetko
tak dôležité sme chceli na Slovensku
z pohľadu médií a sociálnych sietí. A
na druhej strane – zaregistrovali ste
nejaké želanie? Zmysluplné, hodné civilizovaného človeka? Mimochodom,
želanie, v príkrom rozpore s potrebou,
znamená v slovenskom jazyku aj žičenie. Ale to je už asi iná téma, na inoTakmer každý niečo chce už roky kedy – žičlivosť a jej opak. A ľudskosť,
a pre seba. A je veľký rozdiel medzi všímavosť, empatia.
Asi je nám dobre, keď už si nič neslovami chcieť a želať si. Želať si je
normálne, chcieť už až tak celkom nie. želáme, len hlučne a často nedôstojne
Želáme si zdravie, dostatok materiálny a obmedzujúc iných dávame najavo
i duchovný. V poriadku. Ale ak chce- iba svoje potreby. Nie je to však príme to a tamto, v zdraví, v dostatku, tak liš hodné života človeka ako súčasti
už prekračujeme čiaru. To „chcenie“ jedinca v nejakom spoločne organije totiž takmer vždy na úkor potrieb a zovanom spoločenstve. Mohli by sme
želaní niekoho iného. Chcenie je pre- sa vrátiť k takým výrokom ako „kto je
sadzovaním si vlastného ja nad oča- bez viny, nech hodí kameňom“, alebo
kávania tých, ktorí majú „iba“ želania. tým o nastavení tváre, alebo mnohým
Jedni chcú zastavenie budova- iným. Nikde v biblii sa nehovorí o krinia siete 5G, inú chcú bojovať proti ku, egoizme, arogancii, presadzovaní
chemtrails. V poriadku, to sú prípady si vlastného ja. Ani o klamstvách,
pre odborníkov z oblasti duševného úmyselne šírenej lži, o nenávisti. No,
zdravia. Aj keď nie je práve v poriad- síce možno hovorí. Tam, kde sa píše
ku, že ich chcenia zaplňujú verejný napríklad o veži v Babylodiskusný priestor a agresívne z neho ne.
Pekný júnový týžvytláčajú tých, čo majú želania, medzi
ktoré v poslednom čase patrí aj veľmi deň, milí čitatelia a asintenzívne želanie mať pokoj od hlu- poň niekoľko želaní v
ňom.
pákov. A od hlúposti.
S pozdravom
Okolo nás je veľa ľudí, ktorí skutočne čosi vážne potrebujú a ticho si
nesú svoj trpký údel nedostatku. Až
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
priveľa. Vráťte sa iba niekoľko dní
Musí to tak byť. Až príliš dobre.
Lebo keby bolo zle, tak by sa ľudia
inak správali. Všeobecne, voči spoločnosti, medzi sebou navzájom,
ale aj k sebe. Takmer každý niečo
chce. Nemyslím tým často oprávnené nároky na pomoc v čase pandémie.
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

RENOVÁCIA EUROOKIEN

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
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SPOLOČNOSŤ / SLUŽBY, OKNÁ - DVERE, ZAMESTNANIE

V májovém mesáci zme sa konečne dočkaly
dobrého dážda a ja vám povím, čo mosíte mat či
prší, alebo né. Ja to parazól, lebo v Trnave prší aj
tam, dze by malo byt sucho. Jak prší, ždycky pod
mostom zavrem tú pomócku proci daždu, aby
som hu šanuvala. Ale my máme v Trnave aj také
místa, dze sa to nedá, alebo nemóže.
Možná je ich vácej, ale ja poznám aspon dve.
Jedno je most pri špitály. Tam pod ným prší, dokonca leje, aj ket už prestalo nebo plakat. Do plaču
je temu, do neny na to nachystaný a vyleje sa na
neho spŕška vody, alebo bohví čeho. Pot týmto
mostom teče na ludzí aj hodzinu po dáždy, alebo
aj ket celý den nepršalo. Druhé takéto nebespečné
místo je pri štáciji. Pret vchodom do budovy vás
též zadarmo osprchuje a to z „balkóna“, kerý je
nad ným.

Najčítanejšie regionálne noviny

POKLÁDKA

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584

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

SEDACIE SÚPRAVY NA MIERU

Je to hamba, lebo to neny tak dávno, čo celú
štáciju opravuvaly. Radzím vám teda, ket nescete
byt mokrý, pot most pri nemocnici a okolo vlakovej stanyce len z parazólom, aj ket venku neprší
a výzíráte s ným smíšno, sceš-nesceš, mosíš.

16-0069

Sceš- nesceš, mosíš

39-00 TT07
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ADRESA PREDAJNE
TRNAVA, TRSTÍNSKA 9
0907 787 089
www.zarpa.sk

roh na sedenie
polohovateľné opierky 4ks

polohovateľné opierky 3ks

A ešče jedna rada, pot ten
most si pribalte svíčku, alebo
baterku, lebo je tam tma a neuvidzíte, čo to na vás prší.

Úložný priestor
Úložný priestor

CENA: 2.315,- AKCIA - s týmto letákom -20% =1.790,- € v látke "B",
bez polohovateľných opierok =1.490,- €
ROZMERY: 335/320/160cm
M37/TAB/-3BF195/PO-3/-R100/PLYT/PO-1/-2BU132/PO-2/-MOD1/PO-1/-M26

Možno je to tak

Zážitky z karantény
Šíria sa k nám odvšadiaľ
samé lákavé vône,
zvykli sme si sedávať
pred obedom na balkóne.
Iba dobrovoľne
Túto vládu si opäť voľme,
splnila nám tajné prianie,
do školy sa bude chodiť
iba dobrovoľne.
Chemické postreky sú tu
Včielky sa už môžu „tešiť“,
len čo vlna pandémie opadla,
na poľami opäť krúžia
žlté práškovacie lietadlá.

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

www.rekomplett.sk

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

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

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

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

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

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

0915 251 869

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

info@rekomplett.sk

39-0014 TT21

Trnava má rodinné bicykle
Nové cyklistické možnosti
pre ľudí mesto otvára,
môže sa spolu povoziť
celá rodina Borisa Kollára.

13 120 0158

Spanie š138x198cm

Madlo 37cm
+ taburetky

» bapka Blašková

Úložný priestor


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

Báčik z Chochoľova
Všetky dlhy bankám
štát okamžite splatí,
len čo báčik Bašternák
nakradnuté milióny vráti.

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.
» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT20-23-strana
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01-0010 TT21

•vodičov •dispečera/-ku

SLUŽBY, STAVBA, GASTRO

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

Multicar
trojstranný
sklápač

kanalizácie • čistenie lapačov tuku
www.krtkovaniezsk.sk

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

Odvoz a dovoz
01-0011 TT03

NON - STOP 0905 351 406

5

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

391200009

TRNAVSKO

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

16-0172

08-0045 TT10

0903 793 488

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TT20-23-strana
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu
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splátky od 98 €
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y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
AUTO-MOTO
/ iné
202
Auto
moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG
STELU STADIONA SIMSON
0915215406
BYTY / prenájom
»04
4 Byty/prenájom
» Prenajmem 2izb byt zariadený na Hospodárskej ul.
0905543780
» Ponúkam na prenájom 2,5 izb.
zrekonštruovaný, novozariadený
byt v Pezinku 530 E/mesiac
0905870535
DOMY / predaj
»05
5 DOMY/predaj
» Predám rod. dom blízko Trnavy,
hrubá stavba zastrešený, s
30 árovým pozemkom. Tel.
0908201510
POZEMKY / predaj
»06
6 POZEMKY/predaj
» Predám ornú pôdu v Budmericiach 0902192512
REALITY / iné
»07
7 REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902570685
» Hľadám dom/ pozemok
na predaj. Trnava a okolie.
0944068093
» 2izb. byt kúpim. 0907158767
A ŠPORT
»1111HOBBY
HOBBY a ŠPORT
» Predám Pánsky bicykel
zn. Author, cena dohodou.
0910619128
» Kúpim akordeón, heligónku,
husle. 0915876860
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
/ iné
»1414 RÔZNE
RÔZNE/iné
» Kúpim domáce tkané plátno,
vrecovinu, kroje, šatky, sukne a
starožitnosti. 0909117320
» Kúpim hokejové kartičky slovenskej extraligy 0908876988
» Predám indické bojovníčky
4sliepky a 1 kohút, zajacov
samcov na párenie, sprchovú
vaničku a chladničku s mrazničkou lacno, poštové holuby na
chov (mladatá Kingov) kontakt
0948014213
ZOZNAMKA
»16
ZOZNAMKA
» Hľadám kamaráta, invalidného dôchodcu do 55r. Ja mám
50 a som na ID. Rada chodím
na prechádzky, do kina a v lete
plávať. Som z TT. Ak si sám, ozvi
sa na 0944631899.
» 44 ročný muž hľadá priateľku.
KONTAKT 0914277473
» Hľadám priateľku na spoločné
prežitie voľných chvíľ od 47 do
58r. 0907369234

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.

TT20-23-strana
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY, OKNÁ - DVERE

TRNAVSKO

h¾adá kandidátov
na pozície:

PRIJMEM

LAKÝRNIK,
MONTÁŽNY PRACOVNÍK

vodičov MKD
C, E (+ karta vodiča),
kolečková robota,
platové podmienky
po osobnom kontakte,
mzda od 1600 €
v čistom - vec dohodou.

od 970,- brutto + dohoda

Kontakt:
Topeko, s. r. o., Ulica Zavarská 9345/10K, 917 01 Trnava
0902 354 969 | topeko@topeko.sk | www.topeko.sk

INZERCIA

REZANIE BETÓNU
0908 447 006

0905 534 595
39-0005 TT02

AKCIOVÉ CENY!

01-0 TT22

Náplò práce: výroba a montáž zváraných konštrukcií a dopravníkov
Požiadavky: samostatnosś, VP B
01-0040 TT22

0905 655 750

7

Hľadáme
brigádnikov

Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)
možn
týžde osť
n
vypl ného
ácan
ia.

od 3/hod. v čistom
+ príplatky

0917 920 781 I praca@traust.sk

83-0010

Trnava a okolie

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
16-0001

389 €

41-0022

339 €

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

TT20-23-strana
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SPRAVODAJSTVO
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-3

SK.ABAINNOVATOR.COM

10-0075

8

TT20-23-strana

8

Č. 23 / 5. JÚN 2020 / 24. ROČNÍK

TRNAVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 46 550 domácností

ELEKTRIKÁR KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

ŠTRK

3

Juraj Jamrich

0949 188 961

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

011200002

PIESOK
M
MAKADA
HLINA

0917 102 255

BEMAT, spol. s r. o.

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

É
OKRASN
VO
KAMENI

Mikovíniho 7 • Trnava

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

>)
,78:)

39-0004 TT03

•PREDAJ KAMENIVA

DREVENÉ TERASY

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

T VA

DREVENÉ PRESTREŠENIA, ALTÁNKY

A

prestrešenia vchodov, prístrešky, altánky,
drevené záhony, kvetináče

V

M
A
T
VA
M ST V
V
A
A
MM
STVA

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

08-0 TT22

0907 514 817

08-0 TT14

08-0 TT23

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,

XWLSTILXWLbÄUSW^ÝLTIæJ]

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

okolo bazénov, jazierok, okrasných záhrad, altánky, terasy

Starohájska 4, Trnava
(oproti ZF SACHS)

- riečne:

08-0033 TT20
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Ako ďalej na pracoviskách z pohľadu
dodržiavania hygienických nariadení

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 a návratom na pracoviská
sa odporúča primerane uplatňovať
preventívne hygienické a protiepidemické zásady. Pripravili sme ich
súhrn.
Nosenie rúška

Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR bol nariadený zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti
bez prekrytia horných dýchacích ciest
(napríklad rúško, šál, šatka a pod.). Pod
pojmom „verejnosť“ sa na tento účel
rozumie aj pracovisko. Uvedené opatrenia sa vzťahujú na všetky spoločné
priestory, ako aj pri kontakte s inými
osobami a slúžia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť rúško ako
certifikovaný výrobok pri práci len tam,
kde je zvýšené riziko expozície biologickým faktorom. V iných prípadoch
zamestnávateľ rúško nie je povinný poskytnúť.

Dezinfekcia

žívané predovšetkým individuálne, ak
je zdieľanie nutné, okruh používateľov
by sa mal zredukovať na čo najmenšiu
mieru.

Dodržiavanie
bezpečných odstupov

Zamestnávateľ by mal v maximálnej
možnej miere a v rámci svojich možností ako aj možností vyplývajúcich z
priestorového usporiadania prevádzky vytvoriť zamestnancom podmienky
na ochranu pred šírením koronavírusu napríklad zväčšením rozostupov a
dodržiavaním primeranej vzdialenosti
medzi zamestnancami (minimálna
vzdialenosť 2 m medzi zamestnancaPretože každá organizácia má iné
podmienky vykonávania práce, je
predovšetkým na zamestnávateľovi
(a tiež na jeho dohode so zástupcom
zamestnancov), ktoré z opatrení
uvedie do praxe tak, aby bola umožnená činnosť prevádzky a zároveň
sa znížilo riziko šírenia infekcie.
Je vhodné opatrenia kombinovať
(napr. zabezpečiť odstupy medzi
zamestnancami min. 2 m; v prípade
vyššieho počtu zamestnancov striedať zamestnancov pracujúcich na
pracovisku a zamestnancov pracujúcich v režime home office tak, aby
bolo umožnené dodržať bezpečnú
vzdialenosť medzi zamestnancami,
resp. doplniť bariéry, ak to charakter
práce a bezpečnostné predpisy
umožnia).

Nevyhnutné je pravidelné a dôkladné
umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou.
Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, aby zamestnancom
aj klientom bola poskytnutá možnosť
dezinfekcie rúk. Dávkovač s dezinfekčným prostriedkom musí byť dostupný
pri vchode na pracovisko, resp. pri
vchode do budovy a zamestnávateľ ho
musí pravidelne dopĺňať. Okrem toho
sa musí vykonávať pravidelná dezinfekcia podlahy a dotykových plôch.
mi, resp. medzi zamestnancom a klientom). V tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť pracovné postupy, aby bolo
Používanie vlastných
umožnené dodržiavanie bezpečných
zariadení a pomôcok
Spoločné používanie zariadení a odstupov, resp. skrátiť čas, ktorí strápomôcok (napr. písacích potrieb, klá- via zamestnanci v menšom odstupe.
vesníc, nástrojov a pod.) by sa malo Podľa priestorových a organizačných
zredukovať na nevyhnutnú mieru. Za- možností pracoviska by sa malo zvážiť
riadenia a pomôcky by mali byť pou- prijímanie klientov alebo rokovanie
s nimi v oddelených (samostatných)
priestoroch tak, aby sa zredukovala
frekvencia a počet kontaktov na najnižšiu mieru, napr. jeden zamestnanec a
jeden klient.

ilustračné foto

Výťahy

Je potrebné vyhnúť sa nadbytočnej
koncentrácii osôb vo výťahu. Odporúča
sa v maximálnej možnej miere obmedziť cestovanie výťahom, prípadne sa
mu celkom vyhnúť (najmä v nižších budovách). V prípade cestovania výťahom
je optimálne zníženie počtu osôb na
jednu čtvrtinu maximálne povoleného
počtu osôb.

Predchádzanie nadbytočnému
zhromažďovaniu osôb

ilustračné foto

Meranie telesnej teploty

Meranie telesnej teploty pri vstupe na
pracovisko nie je povinné a má odporúčací charakter. Podrobnosti bezkontaktného merania telesnej teploty sú
uvedené v Usmernení ako postupovať
pri meraní telesnej teploty a pri odhaKlimatizácia
lení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe
Klimatizácia môže byť považovaná za do nemocníc a do priemyselných podzdroj možného rizika, preto sa odporú- nikov.

Príznaky možného ochorenia

Zamestnanci, ktorí majú príznaky
respiračného ochorenia s podozrením
na COVID-19 (zvýšená teplota, ťažkosti
s dýchaním, kašeľ, nádcha a pod.) by
mali zostať doma, vyhýbať sa úzkemu
kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov
rodiny, prípadne kontaktovať svojho
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch. V prípade
objavenia sa príznakov počas pracovnej doby je potrebné informovať o tom
nadriadeného. Vhodné je preventívne
vyčleniť samostatnú miestnosť pre prípadné izolovanie potenciálne infikovanej osoby.

Práca on-line

Tam, kde je to možné, mal by sa v
maximálnej možnej miere obmedziť
fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) napríklad využívaním online technológií
alebo telefonickej komunikácie.

utierkami. Zariadenia na osobnú hygienu je potrebné dezinfikovať minimálne
raz denne.

Test na alkohol dychovou skúškou

ilustračné foto
ča – aspoň tam, kde je to možné – využívať skôr prirodzené vetranie. Pri vstupe
do miestnosti sa odporúča otvoriť okná
na cca 15 minút a to najmä vtedy, keď sa
tam predtým zdržiavalo väčšie množstvo ľudí.

Zamestnávateľ by mal vytvoriť také
podmienky (napríklad posunom času
začiatku alebo skončenia pracovnej
doby, prestávok a pod.), aby pri príchode alebo odchode z pracoviska nedochá- Zariadenia na osobnú hygienu
dzalo k nadbytočnému zhromažďovaniu
Zariadenia na osobnú hygienu musia
zamestnancov v spoločných priestoroch byť vybavené tečúcou vodou, tekutým
mydlom a jednorazovými papierovými
(vchod, vrátnica, šatne a pod.).
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Rozsah, obsah ani periodicita kontrol
nie je všeobecne ustanovená a špecifikujú si ich sami zamestnávatelia, so zreteľom na osobitosti a komplikovanosť
vykonávaných prác, zložitosť zariadení
a technológií, štruktúru a kvalifikovanosť zamestnancov, predchádzajúce
skúsenosti s dodržiavaním predpisov,
výskyt pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a pod. V prípade, že k
testovaniu dôjde, musí sa uskutočniť za
dodržania všetkých príslušných bezpečib
nostných a hygienických zásad.

služby, bývanie

www.hydinarskafarma.sk Ponúka

ZĽAVAEZ

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

ER

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
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

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

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

tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

0911 421 691

39-0002 TT02

Suchovská 5, Trnava

391200012

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ

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

391200011

komínov

39-0013 TT02

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

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

DO
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08-0002 TT20

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

SŤAHOVANIE

KUCHYNE NA MIERU

Frézovanie

S.r.o.

10-0049

ORZAN

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

3

36-0007

TRnavsko

spRavodajsTvo / deťom, bývanie

11. výročie arcibiskupskej
vysviacky Mons. Róberta Bezáka
Je to príležitosť myslieť na nášho
pastiera, ktorý síce v Trnave pôsobil iba
tri roky, ale v mnohých ľuďoch zanechal hlbokú stopu. Ľudia na neho nezabúdajú, spomínajú na neho s úctou a
vďakou. V mysli sa vracajú k jeho kázňam a príhovorom predneseným pri
rôznych príležitostiach a aj s odstupom
času si uvedomujú, ako veľmi ovplyvnil ich život, ich postoje, vzťah k Bohu
a k blížnym.
Pánovi arcibiskupovi Bezákovi
posielame aspoň touto formou slová
nekonečnej a úprimnej vďaky:
- v mene všetkých, ktorých viera bola
slabá a vďaka nemu ožila,
- v mene všetkých, ktorí sa vzdialili od
Pána a vďaka nemu sa vrátili k Bohu,
- za všetkých mimo katolíckej cirkvi,
ktorí vďaka nemu získali dôveru v ka-

tolícku cirkev a s pochopením počúvali jeho evanjeliový odkaz pre dnešný
svet,
- za všetkých, ktorým jeho slová pochopenia, rady a upriamenia na Pána pomohli v ťažkých životných situáciách,
- za všetkých, pre ktorých sa stal vzorom pre život v pravde bez ohľadu na
možné následky,
- za všetkých, ktorí vďaka nemu pocítili radosť z toho, že sú Božími deťmi, že
Boh je Láska.
Spojme sa na diaľku v modlitbe k
Pánovi s prosbou, aby žehnal kroky
pána arcibiskupa Bezáka a aby všetko,
čo vložil do našich sŕdc, prinášalo ovocie v podobe dobrých skutkov a prejavov skutočného kresťanstva.
Ďakujeme, myslíme na Vás, nezabúdame, pán arcibiskup.

Denné tábor y

y

u Zlatej priadk

Termíny
táborov:
20.7. - 24.7.:
Tkáčsky

0949 513dk6y3.s5k
uzlatejpria

27.7. - 31.7.:
Remeselný
10.8. - 14.8.:
Keramický

» Marianna Diovčošová

Finančne podporili:
Fond na podporu umenia

Nezabúdame, ďakujeme, prosíme
11. výročie biskupskej vysviacky Mons. Róberta Bezáka

6. jún 2020 v Trnave

01-0 TT23

6. júna 2020 si pripomenieme 11. výročie vysviacky Mons. Róberta Bezáka za trnavského arcibiskupa.

Najčítanejšie regionálne noviny

01-0 TT23
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MAĽOVANIE

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

STIERKOVANIE

Hviezdoslavova 3, Trnava

08-0 TT15

0903 783 800
Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com
01-1200003 TT14

Skvelé
ceny na

MAJSTERKO pre Vašu
domácnosť
• montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
• pokládka plávajúcej podlahy

01-0 TT13

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

0907 753 122

5

TTzel20-23 strana- 5

08-0019 TT05

TRnavsko

služby, domácnosť

Najčítanejšie regionálne noviny

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

AKCIA

V pohodlí
Vášho domova!

2020

08-00 TT03

Objednávky:

0948 02 77 55

JÚN – JÚL

●
●
●
●
●

tIZESPJ[PMÈDJF
QMPDIâDITUSJFDI

s možnosťou zateplenia
GC)ZESPJ[PMBDJF
QMPDIZDITUSJFDI37

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov

0910 902 635•0905 323 022

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

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

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

TRNAVSKO

0905 534 595, 0905 333 832, 0905 943 528
Výročia a udalosti
abdikoval Edvard Beneš na úrad prezidenta, jeho nástupcom sa
stal Klement Gottwald.

7. júna 1948

49-0021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA 2020

seriózne, kv
al

itn
Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?

63-0008

AKCIA na farebné zákryty

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

01-0081 TT30

tTQPEOÏJ[PMÈDJF



1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

16-0028

6
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KAMBEN
Jaslovské Bohunice
kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

08-0037 TT23

s. r. o.

KAMENÁRSTVO

le an le ant nava sk •

le ant nava sk

39-0043 TT15

75-11

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

AKCIA -40%
- rolety
- žalúzie
- prístrešky z lexanu
- balkóny, verandy
- terasy, obklady

kalkulácia+poradenstvo

ZADARMO!

85_0352

46-0192

36-0072

montáž do 48hod.

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-02

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

0907 500 636
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NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo
EXKLUZÍVNE! Na predaj moderný 3izb.RD
v lukratívnej časti Kamenáč
87 m², 177 000 €, Peter Markovič 0948 636 000

EXKLUZÍVNE! Na predaj novostavba
4izb. RD vo Zvončíne
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

rod. dom s krásnym pozemkom
1664 m2 Sucha n.p.
171 m², 125 000 €, Ján Petráš 0948 664 225

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

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

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

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

1iz, Prerobený byt, Top Lokalita
30 m², 73 500 €, 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

2-izbový byt s garážou
a vlastnou záhradou v Bielom Kostole
50 m², 121 900 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

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

exkluzívne na predaj 2izb byt
EXKLUZÍVNE! Nadštandardný 4izb byt
pekný 2izb. byt s loggiou
na ul. Generála Goliána
v centre mesta Trnava
v novostavbe Arboria – Slnečná
52 m², 138 000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777 119 m², 225 000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777 48 m², 113 900 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

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 TT23

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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