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Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

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

DLAŽBY
Jozef Volek

Dolné Orešany 393
Tel.: 0903 257 443

skúsený vyučujúci ponúka

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)

Trnava a okolie

HODINY
AJ A NJ

0910 910 926
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Pre tých, ktorí sa
chcú učiť a vedieť:

0905 368 775
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

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

Suchovská

cesta 12, Trnava

www.chillpoint.s
k
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info@studiokrasytrnava.sk
www.studiokrasytrnava.sk

 

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.
Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...

tel.: 0917 378 512
po-pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00

 Už od 0,39 €/1min.

Ponúkam inštalatérske a rekonštrukčné práce

 v rodinných domoch, novostavbách, bytoch

VODA • PLYN • KÚRENIE
KANALIZÁCIA

0903 709 520
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KAMENÁRSTVO

KAMBEN

kompletné

kamenárske

služby
0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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InzercIa

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

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

trnavsko@regionpress.sk

redakcia: Pekárska 40/a
TrnaVa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

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

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

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)

V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

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

Týmito slovami sa minulú sobotu 
vyznala istá moderátorka komerč-
ného média z pocitov, ktoré preží-
va, keď prichádza do nášho hlav-
ného mesta a vidí tabuľu s nápisom 
Bratislava.

„Konečne život“, vravím si vždy, 
keď opúšťam moje rodné a dlhé roky 
milované mesto Bratislava. Milujem 
totiž civilizáciu vidieka, vidieckej 
obce, s jej medziľudskými vzťahmi, s 
jej nefalšovanou prostou úprimnos-
ťou (pretože akákoľvek falošnosť je tu 
zjavná ako naháč na hlavnom námes-
tí nejakej metropoly). Milujem vidiek 
s malými kamennými obchodíkmi a 
poštou, kde každého poznajú aj bez 
žltého lístka po mene.

Renomované nemecké, britské a 
americké médiá sa zaoberajú novým 
fenoménom, ktorý sledujú už dlhší 
čas. Inteligentní, citliví a pracovití 
ľudia opúšťajú veľké mestá. Do určitej 
miery je to dôsledok pandémie, ale 
tento jav nemá korene iba v nej. Vo 
veľkých mestách je veľa násilia, nie-
len fyzického. Akéhokoľvek, kariér-
neho, medziľudského, darí sa v nich 
nenávisti.

Ľudia v nich protestujú proti 
všetkému a každému, lebo nie sú spo-
kojní s vlastnými životmi, ani sami 
so sebou. Ventilujú svoju nenávisť, 
závisť, svoje komplexy a svoje osob-
né krivdy na verejných protestoch, 

kde sa vykričia, kde si zanadávajú a 
kde – našťastie u nás zatiaľ nie – si 
udrú, kopnú, rozbijú, kde môžu pustiť 
svoj vandalizmus a deštrukciu z uzdy 
bežne inak akože slušných ľudí. Dav 
je pre nich indiferentná hmota, plná 
anonymity, priestor pre sebarealizá-
ciu.

Civilizácia nespočíva v neustá-
lom kriku, v nepretržitom sťažovaní 
sa, vo frfľaní, v agresivite a v egoizme, 
večer spláchnutými kolou a zajede-
nými popcornom vo veľkokine alebo 
presedením v baroch. V tom štádiu sa 
rozpadol vraj navždy večný Rím.

Veľké mestá sú už v mnohých kra-
jinách v rukojemníctve nenávisti, zlo-
by, ničenia, kariérizmu cez mŕtvoly, 
kým na vidieku sa ešte stále civilizo-
vane tvorí a zmysluplne aktívne žije. 
To nie je môj poznatok, to je zistenie 
najčítanejších európskych mediál-
nych titulov. A zisťujem, že až prekva-
pivo pravdivé. Veľké mestá sú plné 
negatívnej energie, v ktorej sa vyžíva-
jú mnohí, mysliac si, že sú „konečne 
v civilizácii“. Najviac však 
tí, ktorí v podstate pre ni-
koho iného, ako pre seba 
samého – nežijú.

Želám vám život v 
službách života, veď 
vy už viete, ako to 
myslím.

S pozdravom

„Konečne civilizácia“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VONKAJŠIE ŽALÚZIEVONKAJŠIE ŽALÚZIE
0907 713 015

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU
servis.udrzba.okien@gmail.com
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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA  0905 638 627

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR

ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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SŤAHOVANIE

0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Suchovská cesta č. 5, Trnava (bývalá Drevona)
sobrasweld@sobrasweld.sk, 0948 026 500, www.sobrasweld.sk

vás pozýva 18. júna 2020
na predvádzaciu akciu

elektrického ručného náradia,
zváracej a nabíjacej techniky

Počas tejto akcie len 1x v roku vám ponúkame

SobrasWeld s.r.o.

49,90 €

119,90 €

3 roky záruka!

BEZKONKURENČNÉ CENY!!!
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Na fronty zme my, starší ludé, zvyknutý, lebo fron-
ty sa stály volakedy  na maso, párky, paščeku, náby-
tek, záchodový papír, lego, zlaté obrúčky, angličáky, 
též na plénky, dzecké oblečený a tak dál. Skoro na 
šecko. Vtedy maly ludé penáze a nebol tovar, čúl je 
to naopak. Tovaru je tolko, až trčí z obchodu, ale né-
kerý ludé nemajú penáze, hlavne tý starší. Aj ket celý 
život robily, lebo nerobit bolo tresné. Čúl je to s tú ro-
botu ináč. Ale o tem som nescela hovoryt. 

Tá ošklivá korona nás znovu naučila stát ve 
frontách pret obchodom, lekárnu, na počte, v ban-
ke aj na úrade. My, starší, zme už na to zvyknutý, 
už to ovládame, trpezlivo čekáme, kým dójdeme na 
rad. Ale mladým sa to velyce nelúby. Pekne opále-
ný, jak od mora, pofrflávajú, ket mosá čekat. Kam 
sa ponáhlajú? Zvykajte si, korona ešče nepovedala 
posledné slovo, ešče nevíte, čo vás čeká. 

Šak ket sa život zase rozbehne naplno, potom sa 
budete namáhat. Robota, škólka, škola, nákup, ve-
čera a další výber domácich robót. A ket sa kukám 
na ten dlhý rad, tak čím je dlkší, tým sú tý dva metre 
kratčé. Najprv dva, potom meter a na 
konci radu už any pól metra. Jaká 
je to matika? To má na svedomí 
též tá nákaza? Nákaza též ubra-
la z tržéb v lekárnach. 

Žádné vytamíny, žádné pot-
porné léčivá, šak šecko nahradzí 
slnéčko a otpočinek na kerý máme 
teras čas. Friško ho využi-
me, bude sa nám neskór 
lahčí namáhat.

Fronty, fronty

» bapka Blašková

Trnavský jarmok rušia
Tento rok veru nebude,

Trnavčania správne tušia,
práve preto sa rozhodli,
že aj september zrušia.

Smäd je horší
V našom kraji

abstinenciu nevedú,
lepšie zomrieť na cirhózu

ako od smädu.

Knihy už aj v kaviarni
Ak nemáš ani na kávu,

nevešaj preto hlavu,
Kafku ti v kaviarni
aj zadarmo dajú.

Tešia sa na september
Naša mládež je stále smelšia,

na druhú vlnu pandémie
sa niektorí už dopredu tešia.

Ďakujeme ponížene
Že žijeme v nevoľníctve

s chlapmi v krčme nerieš,
veď náš pán veľkomožný
sľúbili, že zrušia dereš.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 01
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

pokládka: • zámkovej dlažby
 • strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
 • závlah

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848

dlazbazavarsky@gmail.com
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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PÍLA DOLNÉ OREŠANY

• predaj palivového dreva

• smrekové pele� kvalita A1

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

ZĽAVY AŽ

-35%

POLYKARBONÁTOVÉ

DOSKY
Zľava až do výšky -30% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky 10mm

Od 8,68 €/m2 s DPH

Viac informácií na:

eshop.zenitsk.sk/akcia   KOŠ: +421 46 5430 771   KOŠICE: +421 55 6254 006
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

Leto na Drevenici v BolerázeLeto na Drevenici v Boleráze

Rezervujte včas telefonicky:

0908 799 469
alebo e-mailom:

lydulienka.lk@gmail.com

Deti si odpočinú v príjemnom prostredí

Drevenice v Boleráze. K dispozícii

je bazén, trampolína, hojdačka,

ping pong... Každý deň budú tvorivé

dielne, kde sa naučia nové techniky.

DENNÝ LETNÝ TÁ
BOR

na celé prázdni
ny 2020

DENNÝ LETNÝ TÁ
BOR

na celé prázdni
ny 2020

Cena: 111,- €
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Júl 6.7. - 10.7.

 13.7. - 17.7.

 20.7. - 24.7.

 27.7. - 31.7.

August 3.8. - 7.8.

 10.8. - 14.8.

 17.8. - 21.8.

 24.8. - 28.8.
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8Štefánikova 21, Trnava
Pasáž MAX PLAZA

(oproti Domu svetla)

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849

13. júna 1940     
sa narodil Gojko Mitič, nemecký herec srb-
ského pôvodu.

Výročia a udalosti
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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

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.

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

• hydroizolácie
plochých striech

s možnosťou zateplenia

• spodné izolácie
0902 842 539

fb: Hydroizolacie
plochych striech R.V

0
1

-0
0

8
1

 T
T

3
0

3
9

-0
0

1
6

 T
T

1
9

ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
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w.markbal.sk
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od obalových materiálov a papiera

PAPIEROVÉ

TAŠKY

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

-40%
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KUCHYNE
ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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15. júna 2019 bola inaugurovaná do 
funkcie prezidentka Slovenskej re-
publiky Zuzana Čaputová. V parla-
mente predniesla svoj prejav o stave 
spoločnosti, ktorému sa médiá i po-
litici venovali dostatočne. Už menej 
sa zaujímali o jej názory na to, v čom 
by sme sa mali poučiť z nedávnej 
krízy. Z jej zamyslenia vyberáme:

„Kríza, ktorá nás zastihla, má svoje 
tragické dopady na zdravie a životy ľudí. 
Ale má aj svoje pozitívne stránky. Uká-
zalo sa, že keď ako spoločnosť máme 
rovnaký cieľ, dokážeme veľké veci. 

Prejavili sme veľkú dávku sú-
držnosti, solidarity a disciplíny. Boli sme 
ochotní prijať obmedzenia a správali 
sme sa naozaj príkladne. 

Kríza našim svetom otriasla a 
umožnila nám pozrieť sa na svet inak. 
Zastaviť sa, stíšiť sa a naplno prežiť to 
málo, čo nám po prijatí prísnych opat-
rení zostalo – kontakt so svojimi najbliž-
šími. 

Zrazu sme dýchali čistejší vzduch, 
na uliciach sme sa nemuseli vyhýbať toľ-
kým autám, ukázalo sa, že do obchodu 

nemusíme chodiť tak často, ako sme boli 
zvyknutí predtým a potvrdilo sa, že pra-
covať sa dá aj z domu. Uvedomili sme si 
hodnotu blízkosti, silu objatia, sociálne-
ho kontaktu. 

Začali sme sa viac zaujímať o príro-
du, lebo sme v nej našli útočisko v čase 
pandémie. Začali sme pozorne počúvať 
vedcov a expertov. Už vieme, čo zna-
mená samota a pocit vylúčenia zo spo-
ločnosti, keď sme zostali zavretí doma. 
Pocítili sme, akí sme slabí. Dnes už vie-
me, že krízu by sme nezvládli bez ľudí, 
ktorí často nedostávajú za svoju prácu 
adekvátnu odmenu - personál nemocníc 
a zdravotníckych zariadení, lekári a le-
kárky a všetci pracujúci v službách, kto-
ré nám v čase krízy zabezpečovali naše 
základné potreby - predavačky a preda-
vači v obchodoch, lekárnici a lekárničky 
a mnohí ďalší.

A to najdôležitejšie, čo nám kríza 
ukázala je, že bez obrovskej angažo-
vanosti ľudí a ochoty pomáhať jeden 
druhému, by sme to nezvládli. Myslime 
na to vždy, keď pred nami budú stáť ďal-
šie veľké výzvy a držme spolu aj naďa-
lej.“

Prezidentkin rok vo svetle pandémie

» redakčne krátené

Stavebná firma Hromex, s.r.o. so sídlom Bulharská 44, Trnava

PRIJME
na stavby v Trnave a okolí do TPP alebo na živnosť:

-1x majster (technik)
SPŠ / VŠ (1 000 brutto)

-1x murár (900 brutto)
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Tel.: 0903 768 490
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MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

HĽADÁ 
extérnych spolupracovníkov

člen ONLINE PANELU 
schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

člen adMeter PANELU
(el. meranie médií smartfónom)

Kremnická 6, 851 01  Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

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

h¾adá kandidátov

na pozície:

LAKÝRNIK,
MONTÁŽNY PRACOVNÍK

od 970,- brutto + dohoda

Náplò práce: výroba a montáž zváraných konštrukcií a dopravníkov
Požiadavky: samostatnosś, VP B
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2
2

8
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Hľadáme
brigádnikov
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

možnosť týždenného vyplácania.

0917 920 781  I  praca@traust.sk

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

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

5
9
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2
1

3

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414 
likvidovatazbest@gmail.com

ETERNITOVÝCH STRIECH

INZERCIA
0905 943 528



TT20-24-strana 7

ZAMESTNANIETRNAVSKO
7

1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG 
STELU STADIONA SIMSON 
0915215406
3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

» Prenajmem 2izb. Byt,zaria-
dený na hospodárskej ul. 0905 
543 780

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 0902570685
» 1izb. byt kúpim. 0907158622

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Samozber prekrásnych čerešní, 
srdcoviek, TT 0911 808 262

11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje 
0902708047
» Predám pánsky bicykel zn. 
AUTHOR, cena dohodu 0910 
619 128

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

» Indické bojovníčky ,4 sliepky,1 
kohút,predám zajacov samcov 
na párenie, sprchovu vaničku 
lacno, poštové holuby kingov 
mláďatá, ladničku s mrazničku, 
lacno 0948 014 213

14 RÔZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» Hladám kamaráta, invalidné-
ho dochodcu do 55 r., 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 0944 631 899.

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.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 



a/-ku
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Komplexné služby 
zákazníkom sú pre nás 

samozrejmosťoufacebook.com/koberce.breno.sk instagram.com/koberce_breno_sk

Poradenstvo
a individuálny prístup

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru

Obšívanie 
kobercov

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme

máme 

najväčší výber
kobercov, PVC a vinylu

bytové PVC 
ponúkame tiež v šírkach 5m

Akcia platí do 30. 6. 2020 alebo 
do vypredania zásob. Za prípadné 
tlačové chyby neručíme. Zobrazené 
fotografie sú len ilustračné. 

BRENO.sk

už 8x na Slovensku

b
ponúkveľký letný

KommmKommmppppleplepleppppppppppppplepppp xnéxné sll službužbyy y 

veľký letnýveľký letný

VÝPREDAJ%
zákzákákzákaaa

/koberere ce.brererrrrerrrrerrrrrrrrrrrr no.no sks insinsnsinstagtagtagtagramramramram.coooooooooooooooooo.cooooom/km/kobercece_brbrbrbrbrbbrbrbbrbr_brbbbrbbrbrbrbrbbbbbbbbbbb enoenoenoeno kkkkkkkkkkkkkkkksk_sk_skk

anie podlahovej Obšívanie Váš tovar Vám Kobe

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 6. 2020!  
Vz�ahuje sa iba na tovar v predajni. 

Z�avy sa nes�ítavajú. Neplatí spätne, na služby,
na akciový tovar, ani na objednávku.

pri nákupe

-15%

Re
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s 

SK
  0

6/
20

20

inzerat-Breno-RegionPressSK-0620_207x137.indd   1 08.06.2020   13:41:04

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

Juraj Baboš 0905 887 326
juroslovakia@gmail.com

- škridľa, plech, ploché strechy

- stavba krovov, montáž väzníkov

- altánky, prístrešky, drevené stropy

- odkvapové systémy

- strešné okná
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0902 953 066

na skrátený pracovný úväzok do novinového stánku v Trnave,

minimálny zárobok 455 eur brutto + zákonom stanovené príplatky

na plný a skrátený pracovný úväzok do trafík v Trnave,

+ zákonom stanovené príplatky

39
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00
00
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE
1
6
-0
1
7
2

PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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Trnavský jarmok 
pre koronavírus 
zrušili 
Začiatok septembra si Trnavčania 
ale i ľudia zo širokého okolia kaž-
doročne spájajú s Tradičným tr-
navským jarmokom. Tohtoročný 
september však bude pre Trnavu 
netradičný. Malý Rím príde o Tra-
dičný trnavský jarmok, ktorý do 
centra mesta každoročne lákal 
desaťtisíce ľudí.

Dôvodom zrušenia jedného z naj-
významnejších kultúrno-spoločen-

ských podujatí mesta sú opatrenia Úra-
du verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky súvisiace so zabránením 
šírenia koronavírusu. „Trnavčania 
tento rok síce nebudú môcť jarmočiť, 
ako boli zvyknutí, no radi by sme im to 
vynahradili iným programom. Sledu-
jeme, ako sa situácia vyvíja, a sme pri-
pravení vymyslieť vhodnú alternatívu 
v súlade s aktuálnymi opatreniami,“ 
povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Cyklodoprava sa v Trnave teší 
veľkej obľube a v uliciach mesta 
pribúdajú nielen cyklisti, ale aj 
ľudia jazdiaci na elektrických ko-
lobežkách. Doposiaľ mohli dokon-
ca jazdiť aj priamo po pešej zóne. 
Nastáva však zmena a cyklisti tam 
dostali stopku. Ak nové pravidlá 
nedodržia, hrozí im pokuta.

Pešia zóna v časti od Evanjelického 
domu po Pracháreň je už od týchto dní 
k dispozícii iba chodcom, pretože tam 
platí zákaz vjazdu bicyklov. „Presun 
na bicykli v rámci mesta, samozrejme, 
stále podporujeme, na Hlavnej ulici sa 
však výrazne zvýšil počet ľudí a žiaľ, nie 
vždy sa dá rátať s opatrnosťou a ohľa-
duplnosťou jazdcov,“ uviedol primátor 
Trnavy Peter Bročka, podľa ktorého 
prišiel čas riešiť toto riziko reguláciou. 
„Dopravný inšpektorát tento návrh bez 
námietok schválil. Na pešej zóne síce 
zatiaľ nedošlo k vážnejším kolíziám, 
spoliehať sa však aj naďalej na takéto 
šťastie by bolo nezodpovedné,“ ozrej-
mil primátor. Cyklisti teda odteraz môžu 
prejsť pešou zónou len pešo s bicyklom 
po svojom boku. Rovnaký zákaz pla-
tí pre elektrické kolobežky. „Komu sa 
nebude chcieť bicykel či e-kolobežku 
tlačiť, môže využiť obchádzku po Vajan-
ského, Paulínskej alebo cez Sad Antona 
Bernoláka, teda promenádu,“ informo-
vala Veronika Majtánová, hovorkyňa 
mesta.

Zmenili dopravné značenie, 
hrozí aj pokuta

Na mieste je už zmenené aj dopravné 
značenie. Pri budove Prachárne je nain-
štalovaná nová dopravná značka Zákaz 
vjazdu cyklistom, ostatné existujúce 
značky na pešej zóne, ktoré vjazd bicyk-
lov doteraz umožňovali, boli upravené. 
Na dodržiavanie nových pravidiel bude 
dohliadať aj trnavská mestská polícia, 
ktorá bude tomuto úseku venovať zvý-
šenú pozornosť, potvrdil to náčelník 
Mestskej polície mesta Trnava Ivan Ra-
nuša. „Pešie hliadky budú úsek najmä 
zo začiatku intenzívnejšie kontrolo-
vať. V prípade porušenia zákazu hrozí 

priestupcovi pokuta v blokovom konaní 
do 50 eur a v správnom konaní do 100 
eur. Celkom iste však v počiatočnom 
období začneme napomínaním, kým si 
ľudia na túto zmenu zvyknú,“ doplnil 
náčelník.

Hoci by pešia zóna mala tak byť 
pre chodcov oveľa bezpečnejšia, 
obozretnosť je stále na mieste, preto-
že podľa zákona o cestnej premávke je 
chodcom aj človek, ktorý sa pohybuje 
na korčuliach, kolobežke bez pomoc-
ného motorčeka, skejtborde alebo na 
obdobnom športovom vybavení, a preto 
sa zákaz vjazdu na pešiu zónu na tieto 
osoby nevzťahuje.                                       ren

Centrum mesta bude pre peších bezpečnejšie

Cyklisti majú na pešej zóne 
stopku

Na pešej zóne na Hlavnej ulici platí zákaz vjazdu bicyklov a e-kolobežiek. 
foto autor renáta kopáčová

25. narodeniny 
oslávil v policajnej 
cele
Páchateľ preliezol v noci z 5. na 6. 
júna vysokú bránu pri rodinnom 
dome v Trnave a za plotom vo 
dvore zistil, že dom je odomknutý. 
Z predsiene potom zobral kľúče 
od auta, ktoré stálo pred domom 
a nepozorovane s ním odišiel. V 
aute mal majiteľ osobné doklady 
spolu s platobnou kartou.

Informovala Martina Kredatusová, 
hovorkyňa Krajského riaditeľstva poli-
cajného zboru v Trnave. „Po nahlásení 
krádeže zahájila polícia ihneď pátra-
nie po ukradnutom aute Dacia Logan. 
Na druhý deň policajti pohotovostnej 
motorizovanej jednotky kontrolovali 
takéto auto v Trnave. Lustráciou bolo 
potvrdené, že ide o auto na pátraní, 
preto jeho vodiča obmedzili na osob-
nej slobode. Na ďalšie úkony podozri-
vého muža odovzdali vyšetrovateľovi. 
Ten po zhromaždení dôkazov obvinil 
25 ročného muža z prečinu porušova-
nia domovej slobody, krádeže a neo-
právneného použitia platobnej karty. 
Medzičasom majiteľ zaznamenal aj 
pohyby na karte, z čerpacej stanice 
v Seredi a v Hlohovci, našťastie, išlo 
len o malé sumy. Mladý muž bol už v 
minulosti za krádež odsúdený, teraz 
sudca rozhodol o jeho väzobnom stí-
haní.                                                            ren
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ilustračná foto 
autor luciadelav  pixabay

Časť trnavskej polikliniky je po-
krytá bezplatnou wifi sieťou. 
Mesto Trnava sa totiž zaradilo me-
dzi úspešných žiadateľov o grant 
Európskej komisie.

Vďaka grantu vo výške 15 000 eur a 
finančnej spoluúčasti mesta je odteraz 
časť priestorov mestskej polikliniky 
na Starohájskej ulici pokrytá novou 
verejnou wifi sieťou, ktorú môžu náv-
števníci využívať bezplatne. „Stačí sa 
na smartfóne, či tablete pripojiť na sieť 
s názvom WIFI4EU a pokračovať podľa 
inštrukcií na stránke, ktorá sa zobra-
zí automaticky. Žiadne prihlasovacie 
meno ani heslo nie sú potrebné,“ infor-
movala Veronika Majtánová, hovorky-
ňa mesta.

Signál je zatiaľ len 
v niektorých priestoroch

„Sieť je zatiaľ dostupná vo vybraných 
častiach budovy. Ak bude v budúcnosti 
možnosť takýto grant ešte získať, pri-
chádza do úvahy aj kompletné pokry-
tie polikliniky wifi signálom,“ povedal 

Jaroslav Otčenáš z mestskej spoločnosti 
TT-IT. Záujemcovia tak majú možnosť 
pripojiť sa aktuálne na sieť v prízemí 
ako aj na prvom, druhom i treťom po-
schodí v detskej časti mestskej polik-
liniky, rovnako aj na prvom a druhom 
poschodí pri vchode do polikliniky pre 
dospelých, presnejšie pri výťahoch a v 

blízkosti výťahov tiež na treťom a štvr-
tom poschodí v časti pre dospelých.

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myš-
lienku bezplatného wifi pripojenia vo 
verejných priestoroch, ako sú parky, 
námestia, verejné budovy, knižnice, 
zdravotnícke zariadenia či múzeá v ce-
lej Európe.                                                     ren

Trnava úspešná v žiadosti o grant 
Bezplatná wifi sieť na trnavskej poliklinike

Časť trnavskej polikliniky je pokrytá bezplatnou wifi sieťou.    foto autor renáta kopáčová
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Trnavský jarmok 
pre koronavírus 
zrušili 
Začiatok septembra si Trnavčania 
ale i ľudia zo širokého okolia kaž-
doročne spájajú s Tradičným tr-
navským jarmokom. Tohtoročný 
september však bude pre Trnavu 
netradičný. Malý Rím príde o Tra-
dičný trnavský jarmok, ktorý do 
centra mesta každoročne lákal 
desaťtisíce ľudí.

Dôvodom zrušenia jedného z naj-
významnejších kultúrno-spoločen-

ských podujatí mesta sú opatrenia Úra-
du verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky súvisiace so zabránením 
šírenia koronavírusu. „Trnavčania 
tento rok síce nebudú môcť jarmočiť, 
ako boli zvyknutí, no radi by sme im to 
vynahradili iným programom. Sledu-
jeme, ako sa situácia vyvíja, a sme pri-
pravení vymyslieť vhodnú alternatívu 
v súlade s aktuálnymi opatreniami,“ 
povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Cyklodoprava sa v Trnave teší 
veľkej obľube a v uliciach mesta 
pribúdajú nielen cyklisti, ale aj 
ľudia jazdiaci na elektrických ko-
lobežkách. Doposiaľ mohli dokon-
ca jazdiť aj priamo po pešej zóne. 
Nastáva však zmena a cyklisti tam 
dostali stopku. Ak nové pravidlá 
nedodržia, hrozí im pokuta.

Pešia zóna v časti od Evanjelického 
domu po Pracháreň je už od týchto dní 
k dispozícii iba chodcom, pretože tam 
platí zákaz vjazdu bicyklov. „Presun 
na bicykli v rámci mesta, samozrejme, 
stále podporujeme, na Hlavnej ulici sa 
však výrazne zvýšil počet ľudí a žiaľ, nie 
vždy sa dá rátať s opatrnosťou a ohľa-
duplnosťou jazdcov,“ uviedol primátor 
Trnavy Peter Bročka, podľa ktorého 
prišiel čas riešiť toto riziko reguláciou. 
„Dopravný inšpektorát tento návrh bez 
námietok schválil. Na pešej zóne síce 
zatiaľ nedošlo k vážnejším kolíziám, 
spoliehať sa však aj naďalej na takéto 
šťastie by bolo nezodpovedné,“ ozrej-
mil primátor. Cyklisti teda odteraz môžu 
prejsť pešou zónou len pešo s bicyklom 
po svojom boku. Rovnaký zákaz pla-
tí pre elektrické kolobežky. „Komu sa 
nebude chcieť bicykel či e-kolobežku 
tlačiť, môže využiť obchádzku po Vajan-
ského, Paulínskej alebo cez Sad Antona 
Bernoláka, teda promenádu,“ informo-
vala Veronika Majtánová, hovorkyňa 
mesta.

Zmenili dopravné značenie, 
hrozí aj pokuta

Na mieste je už zmenené aj dopravné 
značenie. Pri budove Prachárne je nain-
štalovaná nová dopravná značka Zákaz 
vjazdu cyklistom, ostatné existujúce 
značky na pešej zóne, ktoré vjazd bicyk-
lov doteraz umožňovali, boli upravené. 
Na dodržiavanie nových pravidiel bude 
dohliadať aj trnavská mestská polícia, 
ktorá bude tomuto úseku venovať zvý-
šenú pozornosť, potvrdil to náčelník 
Mestskej polície mesta Trnava Ivan Ra-
nuša. „Pešie hliadky budú úsek najmä 
zo začiatku intenzívnejšie kontrolo-
vať. V prípade porušenia zákazu hrozí 

priestupcovi pokuta v blokovom konaní 
do 50 eur a v správnom konaní do 100 
eur. Celkom iste však v počiatočnom 
období začneme napomínaním, kým si 
ľudia na túto zmenu zvyknú,“ doplnil 
náčelník.

Hoci by pešia zóna mala tak byť 
pre chodcov oveľa bezpečnejšia, 
obozretnosť je stále na mieste, preto-
že podľa zákona o cestnej premávke je 
chodcom aj človek, ktorý sa pohybuje 
na korčuliach, kolobežke bez pomoc-
ného motorčeka, skejtborde alebo na 
obdobnom športovom vybavení, a preto 
sa zákaz vjazdu na pešiu zónu na tieto 
osoby nevzťahuje.                                       ren

Centrum mesta bude pre peších bezpečnejšie

Cyklisti majú na pešej zóne 
stopku

Na pešej zóne na Hlavnej ulici platí zákaz vjazdu bicyklov a e-kolobežiek. 
foto autor renáta kopáčová

25. narodeniny 
oslávil v policajnej 
cele
Páchateľ preliezol v noci z 5. na 6. 
júna vysokú bránu pri rodinnom 
dome v Trnave a za plotom vo 
dvore zistil, že dom je odomknutý. 
Z predsiene potom zobral kľúče 
od auta, ktoré stálo pred domom 
a nepozorovane s ním odišiel. V 
aute mal majiteľ osobné doklady 
spolu s platobnou kartou.

Informovala Martina Kredatusová, 
hovorkyňa Krajského riaditeľstva poli-
cajného zboru v Trnave. „Po nahlásení 
krádeže zahájila polícia ihneď pátra-
nie po ukradnutom aute Dacia Logan. 
Na druhý deň policajti pohotovostnej 
motorizovanej jednotky kontrolovali 
takéto auto v Trnave. Lustráciou bolo 
potvrdené, že ide o auto na pátraní, 
preto jeho vodiča obmedzili na osob-
nej slobode. Na ďalšie úkony podozri-
vého muža odovzdali vyšetrovateľovi. 
Ten po zhromaždení dôkazov obvinil 
25 ročného muža z prečinu porušova-
nia domovej slobody, krádeže a neo-
právneného použitia platobnej karty. 
Medzičasom majiteľ zaznamenal aj 
pohyby na karte, z čerpacej stanice 
v Seredi a v Hlohovci, našťastie, išlo 
len o malé sumy. Mladý muž bol už v 
minulosti za krádež odsúdený, teraz 
sudca rozhodol o jeho väzobnom stí-
haní.                                                            ren

ilustračná foto 
autor luciadelav  pixabay

Časť trnavskej polikliniky je po-
krytá bezplatnou wifi sieťou. 
Mesto Trnava sa totiž zaradilo me-
dzi úspešných žiadateľov o grant 
Európskej komisie.

Vďaka grantu vo výške 15 000 eur a 
finančnej spoluúčasti mesta je odteraz 
časť priestorov mestskej polikliniky 
na Starohájskej ulici pokrytá novou 
verejnou wifi sieťou, ktorú môžu náv-
števníci využívať bezplatne. „Stačí sa 
na smartfóne, či tablete pripojiť na sieť 
s názvom WIFI4EU a pokračovať podľa 
inštrukcií na stránke, ktorá sa zobra-
zí automaticky. Žiadne prihlasovacie 
meno ani heslo nie sú potrebné,“ infor-
movala Veronika Majtánová, hovorky-
ňa mesta.

Signál je zatiaľ len 
v niektorých priestoroch

„Sieť je zatiaľ dostupná vo vybraných 
častiach budovy. Ak bude v budúcnosti 
možnosť takýto grant ešte získať, pri-
chádza do úvahy aj kompletné pokry-
tie polikliniky wifi signálom,“ povedal 

Jaroslav Otčenáš z mestskej spoločnosti 
TT-IT. Záujemcovia tak majú možnosť 
pripojiť sa aktuálne na sieť v prízemí 
ako aj na prvom, druhom i treťom po-
schodí v detskej časti mestskej polik-
liniky, rovnako aj na prvom a druhom 
poschodí pri vchode do polikliniky pre 
dospelých, presnejšie pri výťahoch a v 

blízkosti výťahov tiež na treťom a štvr-
tom poschodí v časti pre dospelých.

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myš-
lienku bezplatného wifi pripojenia vo 
verejných priestoroch, ako sú parky, 
námestia, verejné budovy, knižnice, 
zdravotnícke zariadenia či múzeá v ce-
lej Európe.                                                     ren

Trnava úspešná v žiadosti o grant 
Bezplatná wifi sieť na trnavskej poliklinike

Časť trnavskej polikliniky je pokrytá bezplatnou wifi sieťou.    foto autor renáta kopáčová
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

Predajne s vystavenými pomníkmi:

Najväčší výrobca a predajca žuly

za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991
JARNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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MAJSTERKO pre Vašu
domácnosť

0 9 0 7  7 5 3  1 2 2

• montáž, demontáž nábytku, kuchynských liniek
• pokládka plávajúcej podlahy
• montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
• montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
• elektroinštalačné práce • kosenie trávnikov, záhrad
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UMAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring

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

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

Ponúka

• 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
• brojlerové kačice na výkrm

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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moderná rezidenčná štvrť s pulzujúcim

komunitným životom

pokojné bývanie na vidieku a zároveň komfort

mestského života
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bezkonkurenčné cen

v bavenie ob ednávk  do 2 hod n

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

Strojárenská 4, Trnava

0905 626 048
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961
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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 ...

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:
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚN – JÚL 

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588

0905 983 602

„Už 25 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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WWW.REGIONPRESS.SK

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• 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
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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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
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už od 0 € v hotovosti

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 
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na doplnky k oknám!
Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 • Trnava

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

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595

0905 333 832

0905 943 528

19. júna 1946   
bol Edvard Beneš jednomyseľne zvolený za prezidenta ČSR.

Výročia a udalosti
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MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE, Trhová 3, Trnava

HĽADÁ PRACOVNÍKOV

NA CINTORÍNY
Popis pracovnej pozície II. 
– požadované stredné vzdelanie

rozsah činnosti
• ručný výkop, zasypanie a úprava hrobu
• pomocné práce súvisiace s údržbou zelene
  a so zabezpečením čistoty pohrebísk

K žiadosti ďalej pripojte:
• štruktúrovaný životopis,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti 
   na právne úkony v plnom rozsahu.

Popis pracovnej pozície I. 
– požadované základné vzdelanie
rozsah činnosti
• pomocné práce pri ručnom výkope, zasypaní
   a úprave hrobu
• pomocné práce súvisiace s údržbou zelene
   a so zabezpečením čistoty pohrebísk

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• držiteľ vodičského oprávnenia a aktívny vodič – výhoda
• fyzické predpoklady na tento typ práce
Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:
• meno, priezvisko a titul uchádzača,
• miesto trvalého pobytu,
• kontaktné údaje – telefón, e-mail,
• dátum a podpis záujemcu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 20. 6. 
2020 na podateľňu Mestského úradu v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava, prípadne zašlite 
na adresu: Mestský úrad v Trnave, personálny referát, Trhová ul. č. 3, 917 71 Trnava, alebo 
zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk.

Originály potrebných dokumentov prineste na výberové konanie. 
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou. Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok.

Platové zaradenie:
Pracovná pozícia I. – min. 686,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti 
od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)
Pracovná pozícia II. – min. 701 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti 
od vzdelania, praxe a pracovných skúseností)

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou 
osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 
a zákonom č. 18/2018 Z. z. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové 
konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.
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ORZAN S.r.o.ORZAN S.r.o.

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

Prevádzka:
Špačince, 
Družstevná ul. 23 
tel.: 033/5573 558
0905 615 048
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AKCIA -40%
- rolety
- žalúzie
- prístrešky z lexanu
- balkóny, verandy
- terasy, obklady

kalkulácia+poradenstvo

ZADARMO!
montáž do 48hod.

0907 500 636
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

WWW.REGIONPRESS.SK
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Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

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

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

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

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

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

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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O.C. City Park, Trnava, ul. Trstínska Cesta 3A
trnava@pacyga.sk, tel.: 033/533 10 81, 0917 984 278

ZĽAVA -20% na nové objednávky
komplet posteľ + rošt + matrac

AKCIA platná od 15.6.2020 do 30.6.2020

ZĽAVA -15% záhradné sedenie

-20%

-15%
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