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O.C. Ci� Park, Trnava, ul. Trstínska Cesta 3A, trnava@pacyga.sk, tel.: 033/533 10 81, 0917 984 278

Zľava -15% na nové objednávky

komplet stôl + stoličky

Zľava na vystavený vybraný nábytok do -50%

-20% -15%

Zľava -20% na nové objednávky komplet posteľ

+ rošt + matrac, AKCIA platná od 12.9.2020 do 30.9.2020

Odvoz a dovoz

- štrku - kameňa

- piesku - zeminy

- betónu - dreva

- a iného materiálu

do 2,2 tony

Multicar
trojstranný
sklápač

0903 793 488
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OPRAVA
•automatické

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

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

skúsený vyučujúci ponúka

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)

Trnava a okolie

HODINY
AJ A NJ

0910 910 926
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ČISTIAREŇ
PERIA

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

na počkanie.

0902 848 368

Pri zimnom štadióne
v Trnave

od 17.8. do 30.9. 2020
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Posledný VEĽKÝ ZÁROBOK pred VIANOCAMI - Zber Jabĺk

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Priemerná čistá odmena pracovníka je 1125 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j. 
cca 2.000 € čistého/2 mesiace (výplata v  hotovosti). Hľadáme 
prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá podľa výberu 
strediska 6-8 týždňov alebo dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na 
úkol! Cestovné a ubytovanie zdarma. Strava za symbolický príspevok, alebo 
poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 24.9.2020.

UPOZORNENIE! S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre vašu rodinu! 
Máme dokonalý systém bezpečných a izolovaných stredísk, ktoré úplne zamedzujú riziko nákazy. 
S nami tak CHYTRO PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. Pomôžeme vám zabezpečiť aj hladký            
a bezpečný návrat domov. Bezpečné ubytovanie, rúška, dezinfekcie a iné sú samozrejmosťou.
Nezamestnanosť ďalej rastie a iných možností zarobiť pred 
Vianocami už skoro nie je! My Vám ale ponúkame jak obľúbenú 
brigádu tak aj veľmi slušný zárobok! 
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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

Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz 
a obetí je viac, ako v marci a v apríli, 
keď mal každý - ako vravela moja sta-
rá mama - “scisknutú ric”.

Vtedy som iba zriedkavo videl nie-
koho vyjsť na ulicu bez rúška, to už 
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”. 
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu 
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice 
mal každý druhý a rabovanie obchodov 
sa dialo organizovane, päť zákazníkov 
v dedinskom obchode a ostatní vonku. 
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že 
pozdravujem!

Minulú nedeľu istá súkromná tele-
vízia zverejnila prieskum Focusu, z kto-
rého bolo úplne zjavné, z akých táborov 
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú 
odmietači rúšok. Bol to argument nad 
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si 
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom 
bola presvedčená. Ten prieskum teda 
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol. 
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas 
druhej vlny - kto.

Kto myslí na seba, na svoje pohod-
lie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje 
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa 
rúšok na tvárach možno poznať doteraz 
mnohých nepoznaných ohľaduplných, 
zodpovedných, mysliacich na iných, 
nielen na svoje ja a takzvané svoje “prá-
va”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a 
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili 
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute 

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež 
niekto obmedzil vašu slobodu?

Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov 
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvo-
rili počas uplynulých tridsiatich rokov, 
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli 
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamest-
nania vyhadzovali “naši” šéfovia stra-
nícky nepohodlných zamestnancov? Kde 
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k 
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu 
zostali iba každodenné zatýkania zločin-
cov Národnou kriminálnou agentúrou? 
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede 
dal spomínaný prieskum Focusu.

Mimochodom, ak už ide o ľudské 
práva - moje základné ľudské právo je 
právo na zdravie. A budem si vyžadovať 
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním ne-
dodržiavania opatrení, ktoré mi to právo 
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďa-
kovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí 
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá, 
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jed-
nou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý 
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto, 
že ho požiadala, aby si nasa-
dil rúško. Toto sú hrdino-
via týchto dní.

Inak, pokojne tie rúš-
ka nenoste, aspoň už z 
diaľky vidno, kto je kto.

S pozdravom

Masky nás demaskovali

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

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,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

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

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - 
SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 
HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN - 
VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S - 
VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ - 

ŽALÚZIE
ROLETY
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0904 237 414

výroba
oprava
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REGIS REAL INVEST s.r.o.

ODKÚPIME
POHĽADÁVKY

mob.: 0905 937 333
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Zavolajte na naše
bezplatné telefónne číslo

0800 162 162
www.stannah.sk 

Viac ako 
750 000 
Stannah  

inštalácií 
výťahov

SPÔSOBUJÚ  
VÁM SCHODY  
PROBLÉM?

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

ŤZP občanom poradíme, ako  
získať na zakúpenie štátny  
peňažný príspevok.

Stannah Vám ponúka stoličkové  
výťahy na všetky typy schodísk.
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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
LETNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

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

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 0
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OKNÁ�DVERE�PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY�SIEŤKY

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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bezkonkurenčné ceny

vybavenie objednávky do 2 hodín

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

Strojárenská 4, Trnava

ŠTRKOVŇA TRNAVA

0905 626 048
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+ DOPRAVA
+ DOPRAVA

20. september 1954
vytvorený prvý program v programova-
com jazyku Fortran

Výročia a udalosti
21. septemberr 1937 
bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

Výročia a udalosti
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Mám kamarátku, je už na dóchotku, šak sa už 
v živote dost narobila. Jak to býva, dokál robýme 
nesmýme mat choroby, nesmý nás nyšt bolet, ale 
na dóchotku to na nás šecko dójde, šecky choroby 
a bolesci. Tak to bolo aj v jejéj prípade. Jedno ráno 
sa zobudzila a, a nemohla na nohy. Kolená bolely 
tak, že sa slzy tlačily do očí a kutálaly po lícach. 
Tak sa z mužom vybrala hledat pomoc. Jako po-
chodzila, to je snát horor. No čujte! 

Ze štyroch otborných dochtorov maly traja 
dovolenku, šak boly prázniny. Ten jedziný, ten bol 
súkromný. Aj pre veliké bolesci moju kamarátku 
nezebral, mal tam nával. Objednal hu na druhý 
den. Stalo sa, dostala sa do ordinácije. Po vyšetre-
ný a rengene jej navrhol dve injekcije. Pret tým do-
stala upozornený, že to bude placit. Aj ket sa jej to 
nelúbylo, súhlasila. Jak ich dostala, chválabohu 
sa jej ulavylo. Ket ake zbadala účet, došlo jej zle. 

Za objednaný, vyšetrený, rengen a dve inekcije 
to bola vačá polovička jejéj dóchotku. Tolko penez 
pri sebe nemala, tak muž utekal do bankomatu. 
Tam vybral trojcifernú částku a do-
nésol dochtorovy. Ot dochtora 
sa vybraly na poiscovnu, či jej 
z tej velkej částky néčo prepla-
cá. Dostala otpoved: „Dostali 
ste nadštandartné ošetrenie, 
to nehradíme“. Z  teho plyne 
poučený, jak nemáš penáze trp, 
možná aj umry.

Nemáš penáze, tak trp

» bapka Blašková

Rukou iba podpis
Grafológovia ťažko zistia

čo som zač,
rukou píšem iba podpis

a volám sa Áč.

Dusičnany 
Tento rok sa nezamažem

blatom ani hlinou,
pohnojil som na jar

zemiakové pole výbušninou.

Neistá budúcnosť 
Skutočnosť je taká,
že to čo prežívame

je nič v porovnaní s tým,
čo nás ešte iba čaká.

Za záchranu Zeme
Pralesy nezachrániš,

aj keď vyskočíš z kože,
ale kvetiny pod oknom
zato ešte poliať môžeš.

Keď biznis viazne
V ostatnom čase

ani veštici ruže nekvitnú,
tak kým odkryje karty

chce vidieť tvoju kreditnú.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

0
8

-0
0

4
 T

T
3

0

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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Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:

WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM

BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., Strojárenská 5, 917 02 Trnava alebo na e-mail:
personalne@boge-rubber-plastics.com. Viac informácií nájdete na www.profesia.sk.

PONÚKAME:
» Stabilné a perspektívne pracovné
   miesto v medzinárodnej spoločnosti

» Zaujímavé finančné ohodnotenie

» Strava za výhodnú cenu

» Príspevok na dopravu

» Dochádzkový bonus

» Doplnkové dôchodkové sporenie

» Zaujímavý sociálny program

PONÚKAME:
 1200 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
 (z toho základná hrubá mzda 685 €)

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK

Hľadáme nových kolegov
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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.

1 Auto-moto/predaj

» 2 Auto moto/iné

» JAWA 05 JAWA 20, 21 
MUSTANG STADION JAWA 90 
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406 
» 3 Byty/predaj

» Predám 3izbový byt s 
balkónom, na Tekela 7, Trnava, 
pôvodný stav, cena 120000 eur, 
tel: 0907174418
» 4 Byty/prenájom

» Prenajmem 1 iz.byt 
0918367492

» 5 DOMY/predaj 

» 6 POZEMKY/predaj

» Predám pozemok 33á (tráva/
stromy) v turistickej doline 
Kur. Treba vidieť - kedykoľvek. 
DolinaKur561@gmail.com 
» 7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 
0902570685 

» 8 STAVBA

» 9 DOMÁCNOSŤ

» 10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Predám obilie a malé balíky 
slamy. 0948191090

» 11 HOBBY a ŠPORT

» 12 DEŤOM

» 13 RÔZNE/predaj

» 14 RÔZNE/iné

» 15 HĽADÁM PRÁCU

»  ZOZNAMKA

» 46 ročný slobodný hľadá 
slobodnú mamičku alebo ženu 
ktorá nemôže mať deti na 
vážne priateľstvo časom vážny 
vzťah vo veku od 40 do 47 
rokov telefón je 0910607906 
» 45 ročný ženatý hľadá 
vydatú na veku nezáleží... 
0907328041 
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703
» Ahoj mám 43 r. 180cm, 80kg. 
Hľadám si priateľku na vážny 
vzťah iba SMS. 0949169521

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 
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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

servis nákladných a osobných áut
prijme do trvalého pracovného pomeru

Bližšie informácie: 0905 611 324 (volať len v pracovné dni)

automechanika-technika pneuservisu
s nástupom ihneď - mzda 1000 eur brutto
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vodičov kamiónov na vnútroštátnu
a medzinárodnú kamiónovú dopravu
aj brigádnicky na víkend, ideálne z Trnavy a okolia

mzda 1500eur netto
víkendová práca len v trnavskom regióne

RENOVÁCIA EUROOKIEN
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584
RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Trnavská spoločnosť prijme
na HPP TRAKTORISTU
Rozvoz materiálu v areály spoločnosti.
Platové podmienky dohodou.
Môže byť aj dôchodca.
Nástup možný ihneď.

0911 067 450
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19. september 1848      
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej 
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

Výročia a udalosti

V 40 percentách prípadov bolo po-
rušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených.

Polícia v súvislosti s pandémiou 
nového koronavírusu evidovala do 
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré 
sa týkajú porušenia nariadenej karan-
tény, povinnosti nosiť rúško a zákazu 
otvorenia prevádzok. Najviac priestup-
kov, 711, bolo zistených v Košickom kra-
ji a najviac porušení povinností nosiť 
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to 
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855 
udalostí. TASR o tom informovala ria-
diteľka tlačového odboru Ministerstva 
vnútra SR Barbara Túrosová.

Ako ďalej informovala, okresné 
úrady na Slovensku evidujú prostred-
níctvom odborov krízového riadenia 
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vy-
riešených. Po preverení okolností treti-
nu postúpili regionálnemu úradu verej-
ného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo 
o konanie posudzované podľa zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji vereného 
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo 
porušenie zákona riešené pokutou 
alebo pokarhaním a 22 percent bolo 
odložených. Ostatné skutky sú ešte v 
riešení. Najviac priestupkov bolo zae-
vidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.

„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

nom prípade nejde o zbieranie pokút. 
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a 
nosenie rúška je to najmenej, čo môže-
me jeden pre druhého urobiť,“ uviedol 
minister vnútra Roman Mikulec.

Okresné úrady, ale i polícia od vy-
hlásenia mimoriadnej situácie každý 
deň riešia priestupky a preverujú po-
dozrenia z priestupkov spáchaných v 
súvislosti s opatreniami vydanými Úra-
dom verejného zdravotníctva SR. Tých 
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej 
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny 
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti 
s plnením zákona o civilnej ochrane. 
„Za takýto priestupok môže byť počas 
mimoriadnej situácie uložená pokuta 
až do 1659 eur, v blokovom konaní do 
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov 
v porušení pandemických opatrení

» red
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Vstavané skrine

na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177
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AIW - Hľadáme opatrovateľky 
pre seniorov v Rakúsku! 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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Prijmeme nových zamestnancov 
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VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!
VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

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

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

volať vopredvolať vopred

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

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

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Teraz najväčšie zľavy!

KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU
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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
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

0
1

1
2

0
0

0
0

8

0
1
-0

0
0
4
 T

T
3
8

Súkromná spoločnosť
prijme

(vysokoškolák,
MD, dôchodkyňa)

do novinového stánku 
v Smoleniciach 

na zastupovanie dovolenky,
PN, mzda 3,40 eur/hod. brutto

+ zákonom stanovené príplatky.

Bližšie informácie poskytneme v čase

od 8:00 do 15:00 h. (pon-pia)

na tel. č.: 0902 953 066

BRIGÁDNIKA

Upečiem i zabezpečím 
prasiatka na pečenie

a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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rozmery (šxd): 
1. 7,5m x 14m, 
2. 6m x 18m, 

obidve výška 3m

PREDÁM DVE ZMONTOVANÉ
PLECHOVÉ HALY
PREDÁM DVE ZMONTOVANÉ
PLECHOVÉ HALY

0903 672 074
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pravá koža

KOŽENÉ BUNDY

LIKVIDÁCIA -50%
až do

TOTÁLNY VÝPREDAJ

Pešia zóna Hlavná 15
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V uplynulých dňoch spustilo mesto 
Trnava výstavbu ďalších cyklochod-
níkov. Pokračuje tak v zámere bu-
dovania ucelenej a bezpečnej siete 
mestských cyklotrás vedúcich k pod-
pore nemotorovej dopravy v meste.

Z Družby by sa tak už onedlho mali 
cyklisti bezpečne dopraviť až do Kame-
náča či na železničnú stanicu. Napredu-
jú aj práce na Špačinskej.

Pribudne cyklochodík 
na Spartakovskej

Cyklochodík na Spartakovskej bude 
mať dĺžku 545 metrov a situovaný bude 
na ľavej strane ulice v smere od City Aré-
ny. „Ide o ďalší segment napojenia Druž-
by na kostrovú sieť mestských cyklotrás. 
Zo Spartakovskej sa tak dostanete s 
deťmi bezpečne až do Kamenáča. Je to 
zároveň dôležitý základ napojenia Druž-
by na železničnú stanicu cez Kollárovu, 
kde trasovanie postupne pripravujeme 
na zadanie,“ informoval na svojom fa-
cebookovom profile primátor Trnavy 
Peter Bročka. Trasovanie cyklochodníka 
je pritom navrhnuté ako pokračovanie 
cyklotrasy pri City Aréne od križovat-
ky s Hlbokou popri zimnom štadióne a 
končí za križovatkou ulíc Spartakovská, 
V. Clementisa, Sasinkova až po prvú od-
bočku do vnútrobloku. Cyklotrasa bude 
vedená v súbehu s chodníkom pre pe-

ších, ktorý tiež zrekonštruujú. „Okrem 
nových povrchov sa počíta aj s výme-
nou verejného osvetlenia, prekládkou 
zastávky a sadovými úpravami,“ objas-
nil primátor. Cena diela je po verejnom 
obstarávaní 428 tisíc eur. „Na túto akciu 
sme získali eurofondy vo výške 390 tisíc 
eur,“ uviedol Bročka a doplnil, že para-
lelne s touto akciou bude mesto súťažiť 
z vlastných prostriedkov aj realizáciu 
nového parkoviska pred zimným štadió-
nom, kde pribudne 30tka nových parko-
vacích miest.

Cyklotrasa 
a chodník na Špačinskej

Mesto začalo aj s výstavbou cyklot-
rasy a chodníka na Špačinskej ceste. 
Úpravy sa dotknú úseku od križovatky s 
Rybníkovou po odbočku na Lichardovu 
ulicu a doba realizácie je plánovaná na 
štyri mesiace. Trnavská samospráva na 
tento projekt získala nenávratný finanč-
ný príspevok z Integrovaného regionál-
neho operačného programu IROP 2014 
– 2020 vo výške takmer 500 000 eur.

TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

V Trnave chystajú 
pumptrack
Primátor Trnavy Peter Bročka na 
svojom facebookovom profile avi-
zoval vybudovanie pumptracku 
v Trnave a jeho budúcu podobu 
predstavil prostredníctvom vizu-
alizácií.

Pumptracková dráha by sa mala na-
chádzať na Prednádraží na Ulici Ludvi-
ka van Beethovena, teda na mieste 
zemného valu upraveného v súčasnos-
ti pre bicyklistov. Pri financovaní tohto 
projektu mesto zatiaľ ráta s vlastnými 
zdrojmi. Informovala Veronika Majtá-
nová, hovorkyňa Trnavy. „Momentálne 
sme v štádiu, keď máme spracovaný 
grafický koncept a pripravujeme pro-
jektovú dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie. Pokiaľ pôjde všetko podľa 
plánu, pumptrack by sa mal zrealizo-
vať najskôr v druhej polovici budúceho 
roka,“ potvrdila hovorkyňa.

Čo je pumptrack?
Pumptracková dráha je umelo vy-

budovaný uzavretý okruh určený pre 
jazdu na bicykli. Je tvorený vlnami a 
klopenými zákrutami a prechádza sa 
ním bez šliapania do pedálov. Rýchlosť 
sa dá získavať presúvaním ťažiska čiže 
odľahčovaním a následným zatláča-
ním do vĺn a klopených zákrut, takzva-
ným pumpovaním.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Otvorili odberové 
miesto na COVID-19
Fakultná nemocnica (FN) Trnava 
otvorila vo štvrtok veľkokapacitné 
odberové miesto na COVID-19. Po-
trebné je mať so sebou COVID-pass.

Veľkokapacitné odberové miesto sa 
nachádza na parkovisku pri Dohnány-
ho ulici - oproti Urgentnému príjmu, 
kde sú umiestnené tri kontajnery. „Prvý 
kontajner slúži na registráciu pacien-
tov, pričom je potrebné mať so sebou 
COVID-pass. Odbery sa realizujú v ďal-
ších dvoch kontajneroch cez odberové 
okienka. Personál a ozbrojené zložky 
budú usmerňovať osoby, ktoré pôjdu na 
testovanie,“ informoval Matej Martovič, 
referent pre vzťahy s verejnosťou FN Tr-
nava. Doplnil, že odbery sa realizujú v 
pondelok až piatok od 07.30 do 15.00 h a 
v sobotu a nedeľu od 07.30 do 13.30 h. Na 
testovanie s COVID-passom sa môžu oso-
by prihlásiť cez mobilnú aplikáciu „Moje 
eZdravie“, stránku www.korona.gov.sk, 
obvodného lekára alebo cez Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva.               ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Práce začali na Spartakovskej aj Špačinskej ulici

Spustili výstavbu ďalších 
cyklochodníkov

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
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Takto bude vyzerať trnavský 
pumptrack.   zdroj foto mesto Trnava

Cyklochodník na Spartakovskej bude mať dĺžku 545 metrov.

Unikátne sochy z hry Mocný opa-
sok, umiestené v uliciach Trnavy 
sa stali terčom vandalov. Mestská 
polícia mesta Trnava už identifi-
kovala viacero páchateľov, ktorí 
budú musieť nahradiť vzniknuté 
škody.

Od prvého umiestnenia figurín GPS 
hry Mocný opasok už uplynulo niekoľ-
ko týždňov. Hra zaujala nielen tých, 
ktorí sa z nej tešia ale láka aj vanda-
lov. „Jedná sa najmä o mladých ľudí 
v alkoholickom opojení, ktorí nepo-
chopili zmysel umiestnených figurín a 
ako „správni, nebojácni hrdinovia“ si 
dokazujú svoju odvahu a silu na bez-
branných strážcoch mesta. Na figuríny 
vyliezajú, udierajú a kopú do nich, čím 
spôsobujú škody,“ informovala Petra 
Nemečková z Mestskej polície mesta Tr-
nava. Naposledy zaznamenali mestskí 
policajti takýto prípad pomocou kame-
rového systému v noci 15. septembra. 
Vinník bol následne zadržaný hliadkou 
mestskej polície. „Páchateľ takéhoto 
protiprávneho konania sa môže dopus-
tiť buď priestupku proti majetku alebo 

trestného činu. Právna kvalifikácia 
skutku závisí od výšky spôsobenej ško-
dy. Je samozrejmé, že náklady spojené 
s rekonštrukciou figurín bude mesto od 
vandalov vymáhať.

Pomáha kamerový systém
Verejné priestranstvá v meste sú ne-

pretržite monitorované kamerovým sys-
témom, ktorý takéto nezákonné kona-
nie zaznamená. „Pomocou mestského 

kamerového systému sa mestskej polí-
cii zatiaľ darí identifikovať a následne 
usvedčiť páchateľov takéhoto neakcep-
tovateľného, protizákonného správa-
nia. Hliadky mestskej polície sú pripra-
vené chrániť mestský majetok a dokážu 
vykonať policajný zásah na mieste uda-
losti bezprostredne potom, čo operátor 
kamerového systému udalosť zaregis-
truje,“ zdôraznila P. Nemečková.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Do netradičných strážcov mesta kopú i udierajú

Sochy sa stali terčom vandalov

Unikátne sochy ničia vandali.                       zdroj foto Mestská polícia mesta Trnava
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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Prenajmeme spevnenú plochu

30.000 m2 v priemyselnej zóne

Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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2AKCIOVÉ CENY!

INZERCIA
0905 534 595
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Tristo kilometrov v treskúcej zime, 
prechod dátumovej hranice i pri-
pomienku toho, čo môžeme stratiť 
v dôsledku klimatických zmien, to 
všetko priblíži dvojica dobrodru-
hov počas cestovateľského kina v 
stredu 30. septembra o 20.00 hod v 
trnavskom kine Hviezda.

Vzrušujúca expedícia, ktorú pod-
niklo len pár ľudí na svete, vezme zá-
ujemcov na miesto, kde teploty v zime 
klesajú k -50°C. Peter Hliničan a Martin 
Navrátil sa ako prví Slováci rozhodli, 
len s pomocou vlastných síl, prejsť cez 
zamrznuté Beringovo more.

Na expedíciu 
sa pripravovali desať mesiacov

Myšlienka vydať sa na túto náročnú 
expedíci vzišla z hlavy Martina a dvoji-

ca Slovákov sa na ňu pripravovala desať 
mesiacov. “Trikrát týždenne sme chodi-
li do fitnesu, kde sme sa pripravovali na 
ťažké podmienky. Veď ťahanie 80-kilo-
vých saní pri extrémnych mrazoch nie 
je žiadna sranda. K tomu treba pripo-
čítať aj otužovanie v zamrznutej brati-
slavskej Kuchajde či klasické behanie 
alebo bicyklovanie. Príprava však bola 
viac než úspešná a v daných podmien-
kach nás viac-menej nič neprekvapilo,” 
hovoria Peter a Martin a dodávajú, že 
až do roku 1991 bolo prejdenie krížom 
cez toto územie zo Sovietskeho zväzu 
do USA nemysliteľné. “Pri prechode 
Beringovho prielivu je totiž potrebné 
prekročiť prísne stráženú rusko-ame-
rickú hranicu. Do dnešného dňa prešlo 
dokázateľne touto cestou len deväť ľudí. 
Tak si viete predstaviť, aké je ťažké vy-

baviť všetky tie šialené povolenia. To, že 
to musel podpísať vicepremiér Ruskej 
federácie hovorí za všetko.”

Prekvapilo ich množstvo 
navrstveného ľadu

Pri tejto výnimočnej expedícii museli 
byť Peter a Martin pripravení na všetko. 
“Všetko môže ísť podľa plánu, ale takisto 
sa všetko môže pokašlať. Napríklad sme 
nepredpokladali, že tam bude toľko na-
vrstveného ľadu, ktorý bude robiť veľké 
ľadové prekážky. Očakávali sme, že pred-
sa bude viac rovnej plochy, kde si nasa-
díme lyže a prejdeme aj 40 kilometrov 
denne. Žiaľ, príroda si povedala, že to tak 
ľahké mať nebudeme a musíme bojovať,” 
spomínajú cestovatelia, ktorých expedí-
cia aj veľa naučila, ale viac o tom už pre-
zradia počas cestovateľského kina.     ren

Vydajte sa na Expedíciu Beringov prieliv

Vzrušujúca púť cez zamrznuté 
more

Vzrušujúca púť cez zamrznuté Beringovo more.                                         zdroj foto CK
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Kultúrne podujatia 
v meste
Na Trnavčanov a návštevníkov 
Malého Ríma čaká počas nasledu-
júcich dní množstvo kultúrnych 
podujatí.

O Trnave pod vežou
Cyklus prednášok O Trnave pod ve-

žou pokračuje ďalšími zaujímavými té-
mami a opäť odkryje menej známe, ale 
pozoruhodné udalosti z histórie mes-
ta. Začiatok vždy o 17.00 h v Štátnom 
archíve v Trnave na Štefánikovej 7.

21.9. Tradičné povolanie čižmárov v Tr-
nave v 17.-19. storočí.

22.9. Menej známe šľachtické rody pô-
sobiace v Trnave v 16.-18. storočí.

24.9. Verejné tajomstvá verejných do-
mov v Trnave.

28.9. Veľká vojna v živote trnavských 
gymnazistov.

Potulky Malým Rímom
Podujatie Potulky Malým Rímom 

predstaví 27. septembra Vznešené his-
torické portály a brány. Začiatok je o 
16.30 h pred Mestskou vežou.

Výstup 
na Mestskú vežu s hodinárom

Vzácny mechanický hodinový stroj 
skrýva v sebe množstvo tajomstiev, 
ktoré záujemcom odhalí počas špeci-
álneho výstupu na Mestskú vežu 25. 
septembra o 18.30 h hodinár Karol 
Nemček. Počet miest je limitovaný.

Západ slnka z Mestskej veže
26. až 27. septembra pri príležitosti 

osláv Svetového dňa cestovného ru-
chu pozýva Trnava Tourism všetkých 
návštevníkov na jesenný západ slnka 

z Mestskej veže. Vychutnajte si hrejivo 
zlatisté lúče, ktoré pohladia vrchy Ma-
lých Karpát. Otváracie hodiny sú pre-
dĺžené do 19.30 h. Posledný výstup na 
Mestskú vežu je o 19.00 h.

Výstava v štátnom archíve
29. septembra sa o 17.00 h v Štátnom 
archíve v Trnave na Štefánikovej 7 
uskutoční Vernisáž výstavy k 25. vý-
ročiu Trnavských organových dní pod 
názvom Kráľovský hudobný nástroj v 
slobodnom kráľovskom meste.          ren

Vyhrajte dve vstupenky 
Viac sa o Expedícii Beringov 

prieliv dozviete, ak si zájdete v stre-
du 30. septembra o 20.00 hod do 

trnavského Kina Hviezda. A ak nám 
napíšte správnu odpoveď na našu 

súťažnú otázku, môžete získať
dve vstupenky.

Súťažná otázka znie:
Ako dlho sa cestovatelia 

pripravovali na expedíciu?
Svoje odpovede spolu 

s telefonickým kontaktom 
posielajte mailom na adresu: 

spravodajstvott@regionpress.sk

ilustračné foto autor renáta kopáčová

V trnavskej Čepan Gallery na Šte-
fánikovej ulici otvorili novú výsta-
vu pod názvom Náhodné krajiny. 
Tentoraz však výstava nie je in-
štalovaná iba v priestoroch galé-
rie, ale zasahuje aj do prostredia 
Nádvoria. Premiestnených je tam 
niekoľko betónových kvetináčov, 
ktoré na výstavu zapožičalo Mesto 
Trnava.

Výstava Náhodné krajiny sa venuje 
témam ekológie, zelene v meste a jej pô-
sobenia na človeka. Poodhaľuje akoby 
dve verzie prírody v meste. Jedna je sta-
tická a podlieha plánu výsadby zelene, 
druhá je náhodná a oveľa jednoduch-
šia. Sú to vlastne zabudnuté miesta, 
kde náletové dreviny a trávy slobodne 
a autonómne rastú. Na rozdiel od kul-
tivovanej oficiálnej zelene nie sú regu-
lované a ani kontrolované človekom. 
Sú to miesta, v ktorých nechtiac alebo 

svojvoľne vyrastá zeleň, ktorá nemá 
ľudský pôvod, no napriek tomu je sú-
časťou mesta a rastie popri zeleni, ktorú 
voláme mestská zeleň. Autorka Zuza-
na Branišová nachádza tieto miesta a 
prenáša ich do tesného okolia galérie. 
Výstava sa nesnaží kritizovať mestskú 

výsadbu a ani hovoriť o lepšej či horšej 
forme mestskej zelene.

Výstava je súčasťou programu kultúr-
neho centra Malý Berlín a bude voľne 
dostupná každý deň od 9.00 h do 19.00 
h až do 30. októbra 2020. Kurátorom vý-
stavy je Erik Michalčík.                          ren

Výstava poukazuje na témy životného prostredia

Náhodné krajiny na Nádvorí

Na výstave nájdete aj niekoľko betónových kvetináčov.   zdroj foto KC Malý Berlín
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P&T ICE ARENA TRNAVA JE CELOROČNÁ KRYTÁ ĽADOVÁ PLOCHA 
NA PRIEMYSELNEJ ULICI 2677/10 V TRNAVE. SÚČASŤOU ARÉNY 
JE  ĽADOVÁ PLOCHA PLUS ZÁZEMIE, KTORÉ TVORIA ŠATNE, 
TOALETY, SPRCHY, ROZCVIČOVŇA, KORČULIARSKY TRENAŽÉR, 
BAR A  SAUNA. MENOVANÉ PRIESTORY SLÚŽIA ŠIROKEJ VERE-
JNOSTÍ, ŠKOLÁM, FIRMÁM NA KORČUĽOVANIE, MINIHOKEJ, 
CURLING A AMATÉRSKY TRÉNING. ŠPORTOVCOM                             
NA INDIVIDUÁLNY A  SKUPINOVÝ TRÉNING ZAMERANÝ               
NA KRASOKORČUĽOVANIE, POWERSKATING A  ĽADOVÝ HOKEJ.

OBSADENOSŤ ĽADOVEJ PLOCHY:
Facebook: P&T ICE ARENA Trnava

kontakt pre rezerváciu ľadovej plochy: 0918 657 073

• korčuľovanie
• hokej

• krasokorčuľovanie

• individuálne tréningy
• rodinné podujatia

• firemné akcie

NOVÁ CELOROČNÁ ĽADOVÁ PLOCHA V TRNAVE
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38

a.s. Špačincea.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 25. 9. 2020 tj. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod. 

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

01
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T
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živé brojlerové
kurèatá

Cena
za 1 kg

vrátane
DPH.1,38€ vrátane
DPH.1,38€

Cena
za 1 kg

4
1
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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:

0
11
2
0
0
0
0
2

ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...

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

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848

dlazbazavarsky@gmail.com
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8
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w.markbal.sk
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od obalových materiálov a papiera

PAPIEROVÉ

TAŠKY
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Prijmeme do PP

do nášho kolektívu

    

vyučeného

KUCHÁRA
nástup možný ihneď

    

Kontakt:

0905 802 157
Motel na vrchu

24
-0
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ZAMESTNANIE
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 6,29 6,29

44,,
4949
€€

Bravčové karé bez kosti 
kg

 5,99 5,99

55,,
2929
€€

Klobása Laborecká 
kg Mecom

 6,99 6,99

55,,
9999
€€

Syr tatranský eidam 
45% 
1kg

 0,69 0,69

00,,
4545
€€

Mlieko trvanlivé 1,5% 
1l 
Euromilk

j.c. 4,980 €/kg

Timotei šampón 
400ml
j.c. 3,225 €/l

 2,80 2,80

11,,
2929
€€

 2,69 2,69

22,,
2525
€€

Lenor 
750ml
j.c. 3,000 €/l

j.c. 0,996 €/kg

Toaletný papier Perfex 
10ks klasic
j.c. 0,165 €/ks

 1,99 1,99

11,,
6565
€€

 1,49 1,49

11,,
1919
€€

Ryža Bask Ryža Bask 
1kg 1kg 
guľatáguľatá

 3,30 3,30

11,,
9999
€€

Káva Popradská štandard 
klasik 
250g
j.c. 7,960 €/kg

 1,50 1,50

00,,
9999
€€

Kuracie pečienky 
mrazené 
500g
j.c. 1,980 j.c. 1,980 €€/kg/kg

 0,79 0,79

00,,
4545
€€

Lucka voda dojčenská Lucka voda dojčenská 
neperliváneperlivá
1,5l1,5l
j.c. 0,300 j.c. 0,300 €€/l/l

 0,89 0,89

00,,
6969
€€

Nápoj First Nápoj First 
detox, protect, antistress, vitality, focus  detox, protect, antistress, vitality, focus  
0,5l0,5l
j.c. 1,380 j.c. 1,380 €€/l/l

 1,99 1,99

11,,
5959
€€

Moscato de luxe Moscato de luxe 
bianco, rosé, spritz, bellini, jahoda bianco, rosé, spritz, bellini, jahoda 
0,75l0,75l
j.c. 2,12 j.c. 2,12 €€/l/l

 4,09 4,09

33,,
7979
€€

Saláma šunková 
kg Mecom

 2,32 2,32

11,,
9090
€€

Cif Brillance green 
1l

Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 21.9.2020 DO 4.10.2020

 5,69

44,,
3939
€€

Krezosan 
500ml Fresh MR
j.c. 8,78 €/l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-

ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-

kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-

kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-

niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-

nom množstve. Kupón je platný od 

21.9.2020 do 4.10.2020.

Kupón

165675

 1,65

1,,
09
€

Olej Slnečnicový Sunol 
1l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-

ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-

kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-

kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-

niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-

nom množstve. Kupón je platný od 

21.9.2020 do 4.10.2020.

Kupón

66311

zbierajte nálepky  1,49 1,49

00,,
8989
€€

Sud keramický Sud keramický 
na kapustu na kapustu 
II.trieda 40lII.trieda 40l

Sud keramický Sud keramický 
na kapustu na kapustu 
II.trieda 27lII.trieda 27l

Sud keramický Sud keramický 
na kapustu na kapustu 
II.trieda 10lII.trieda 10l

 19,90 19,90

1818,,
9090
€€

Nože na kapustu Nože na kapustu 
95x25cm95x25cm
4 nože4 nože V ponuke V ponuke 

široký výber široký výber 
školských školských 
potriebpotrieb

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-

ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-

kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-

kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-

niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-

nom množstve. Kupón je platný od 

21.9.2020 do 4.10.2020.

Kupón

 19,90

1313,,
9090
€€

Kulmofén Concept KF1310
2 nadstavce

Cena po zľave:Cena po zľave:

101525

 1,29 1,29

00,,
5959
€€

Torta nanuková 
čučoriedka citrón
615ml
j.c. 0,959 j.c. 0,959 €€/l/l

 48,90 48,90

44,90
€

 39,90 39,90

37,90
€

 25,90 25,90

24,90
€NEPLATÍ 

V ODDELENÍ ELEKTRA A ZÁHRADY

 1,49 1,49

00,,
8989
€€

Ťažítko do suda Ťažítko do suda 
30l,40l30l,40l

Ťažítko do suda Ťažítko do suda 
17l,20l,27l17l,20l,27l

Ťažítko do suda Ťažítko do suda 
5l,10l5l,10l

 29,00 29,00

7,90
€

 29,00 29,00

6,90
€

 29,00 29,00

4,90
€

 14,90 14,90

33,,
9999
€€

Prepravka na ovocie a Prepravka na ovocie a 
zeleninu strednázeleninu stredná
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Bravčové karé bez kosti Klobása Laborecká 

Syr tatranský eidam 

Mlieko trvanlivé 1,5% 

Timotei šampón 

Lenor Toaletný papier Perfex 

Ryža Bask Ryža Bask 
guľatáguľatá

Káva Popradská štandard 
klasik

Kuracie pečienky 
mrazené 

Lucka voda dojčenská Lucka voda dojčenská 
neperliváneperlivá

Nápoj First Nápoj First 
detox, protect, antistress, vitality, focus  detox, protect, antistress, vitality, focus  

Moscato de luxe Moscato de luxe 
bianco, rosé, spritz, bellini, jahoda bianco, rosé, spritz, bellini, jahoda 

Saláma šunková 

Cif Brillance green 

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 21.9.2020 DO 4.10.2020

Krezosan 
500ml Fresh MR

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze
nom množstve. Kupón je platný 
21.9.2020 do 4.10.2020.

Kupón

Olej Slnečnicový Sunol 

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze
nom množstve. Kupón je platný 
21.9.2020 do 4.10.2020.

Kupón

zbierajte nálepky

Sud keramický Sud keramický 
na kapustu na kapustu 
II.trieda 40lII.trieda 40l

Sud keramický Sud keramický 
na kapustu na kapustu 
II.trieda 27lII.trieda 27l

Sud keramický Sud keramický 
na kapustu na kapustu 
II.trieda 10lII.trieda 10l

Nože na kapustu Nože na kapustu 
95x25cm95x25cm
4 nože4 nože V ponuke V ponuke 

široký výber široký výber 
školských školských 

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze
nom množstve. Kupón je platný 
21.9.2020 do 4.10.2020.

Kupón
Kulmofén Concept KF1310
2 nadstavce

Cena po zľave:Cena po zľave:

Torta nanuková 
čučoriedka citrón

NEPLATÍ 
V ODDELENÍ ELEKTRA A ZÁHRADY

Ťažítko do suda Ťažítko do suda 

Ťažítko do suda Ťažítko do suda 

Ťažítko do suda Ťažítko do suda 

Prepravka na ovocie a Prepravka na ovocie a 
zeleninu strednázeleninu stredná

INZERCIA PLATÍ OD 21.9.2020 DO 4.10.2020

 54,99 54,99

5454,,
9999
€€

Hrniec halogénový Camry Hrniec halogénový Camry 
1400W1400W

 2190,00 2190,00

20902090,,
0000
€€

Traktor T 15-95.6 Traktor T 15-95.6 HD-AHD-A
Motor AL-KO PRO 450 452cmMotor AL-KO PRO 450 452cm33

záber 95cm, zberný kôš 310l záber 95cm, zberný kôš 310l 

Elektrobicykel Dema E-Carmen 
Pohon Bafang

 999,99 999,99

899899,,
0000
€€

Elektrobicykel Kellys Tygon 70 
Pohon Shimano Steps E8000

 2999,00 2999,00

21492149,,
0000
€€

Elektrobicykel Lapierre Overvolt XC300  
Pohon Yamaha

 3099,00 3099,00

25992599,,
0000
€€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

 259,00 259,00

239239,,
0000
€€

Práčka Indesit Práčka Indesit 
1000ot/min, 5kg náplň1000ot/min, 5kg náplň
energ.trieda A+energ.trieda A+

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI ŠIRŠÍ SORTIMENT SI MÔŽETE OBJEDNAŤ NA NAŠOM 
ESHOPE WWW.CKDMARKET.SK

 179,00 179,00

169169,,
0000
€€

Čerpadlo Al-Ko BMP 14001 Čerpadlo Al-Ko BMP 14001 
výkon 1,2kW, objem nádrže 1,4lvýkon 1,2kW, objem nádrže 1,4l

 339,00 339,00

319319,,
0000
€€

Kosačka mot. Al-Ko 46.0 SP-B Kosačka mot. Al-Ko 46.0 SP-B 
ComfortComfort
Motor: Briggs&Stratton Series 500 E
Výkon: 2,0 kW
záber: 46 cm
Objem koša:60 l

 349,00 349,00

309309,,
0000
€€

KultivátorKultivátor
Alko MH 350-4 B&SAlko MH 350-4 B&S
motor Briggs & Stratton E-Series 450,motor Briggs & Stratton E-Series 450,
výkon 1,7 kW, výkon 1,7 kW, 
záber 35cmzáber 35cm

119119,,
9090
€€

VertikutátorVertikutátor
Alko 38EAlko 38E
CombiCareCombiCare
príkon 1300W,príkon 1300W,
záber 38cm, záber 38cm, 
objem koša 55lobjem koša 55l

 4190,00 4190,00

31903190,,
0000
€€

Traktor Alko T20-105.7HDTraktor Alko T20-105.7HD  
výkon 11,3kW, motor Briggs&Strattonvýkon 11,3kW, motor Briggs&Stratton
záber 105cmzáber 105cm

  469,00469,00

399399,,
0000
€€

Elektrokolobežka Narex ESN 350 Elektrokolobežka Narex ESN 350 
Dojazd až 25 km, Výkon 350 WDojazd až 25 km, Výkon 350 W
max. rýchlosť 29 km/h max. rýchlosť 29 km/h 
kapacita batérie 6400 mAhkapacita batérie 6400 mAh
max. nosnosť 100 kgmax. nosnosť 100 kg

 2550,00 2550,00

24902490,,
0000
€€

Traktor T 16-103.7 HD V2Traktor T 16-103.7 HD V2
Motor Briggs&Stratton 7160 V Twin V2 656cmMotor Briggs&Stratton 7160 V Twin V2 656cm33, , 
záber 103cm, objem koša 300l záber 103cm, objem koša 300l 

 309,00 309,00

Kosačka el. Alko 3.25E ClassicKosačka el. Alko 3.25E Classic
príkon 1000W, záber 32cm, objem koša 30lpríkon 1000W, záber 32cm, objem koša 30l

Kosačka el. Kosačka el. 
Alko 3.85E ClassicAlko 3.85E Classic
príkon 1300W, príkon 1300W, 
záber 38cm, objem koša 40lzáber 38cm, objem koša 40l

 69,90 69,90

6464,,
9090
€

Espreso Krups Espreso Krups 
1500W, 15 barov1500W, 15 barov

 339,00 339,00

299299,,
0000
€€

Chladnička Indesit Chladnička Indesit 
energ.trieda A+ energ.trieda A+ 
objem chl.228l/mr.111lobjem chl.228l/mr.111l

 219,00 219,00

189189,,
0000
€€

Sporák kombinovaný Sporák kombinovaný 
MoraMora
tr. A, tr. A, 
+darček plech +darček plech 
na pečeniena pečenie

 17,99 17,99

1717,,
9999
€€

Zastrihávač brady Zastrihávač brady 
AdlerAdler

 49,90 49,90

3939,,
9090
€€

Krájač ETA TempoKrájač ETA Tempo
120W120W

 329,00 329,00

289289,,
0000
€€

Umývačka vstavaná Umývačka vstavaná 
CandyCandy
trieda A++, Počet súprav riadu trieda A++, Počet súprav riadu 
15 Maxi Plates 15 Maxi Plates 
záruka 5 rokov zdarma záruka 5 rokov zdarma 
po registráciipo registrácii

 35,90 35,90

2929,,
9090
€€

Tlakomer Baurere Tlakomer Baurere 

 339,00 339,00

309309,,
0000
€€

Práčka so sušičkou CandyPráčka so sušičkou Candy
náplň 6kg/4kg, energ.trieda B, náplň 6kg/4kg, energ.trieda B, 
hĺbka len 40cmhĺbka len 40cm

 21,90 21,90

1919,,
9090
€€

Rádiobudík OravaRádiobudík Orava

 3899,00 3899,00

34993499,,
0000
€€

Traktor Challenger MJ 102-22 Traktor Challenger MJ 102-22 
motor Briggs&Stratton Intek motor Briggs&Stratton Intek 
Profesional 7220 Profesional 7220 
šírka záberu 102cmšírka záberu 102cm
objem koša 300lobjem koša 300l

Traktor UJ 24 HP-P3 Starjet DeLuxeTraktor UJ 24 HP-P3 Starjet DeLuxe
Motor 4 - takt, Briggs&Stratton Profesional 8240 Motor 4 - takt, Briggs&Stratton Profesional 8240 
Series, prac.záber: 102 cm, zberný kôš 320lSeries, prac.záber: 102 cm, zberný kôš 320l

 3399,00 3399,00

31993199,,0000
€€

Slúchadlá k TV Hama Slúchadlá k TV Hama 
6m kábel6m kábel

 9,90 9,90

9,,
90
€

Kosačka mot.Alko 4.66 SP-A EditionKosačka mot.Alko 4.66 SP-A Edition
motor: AL-KO Pro 125, výkon 2,0 kW, objem 65lmotor: AL-KO Pro 125, výkon 2,0 kW, objem 65l
záber 46cm záber 46cm 

 229,00 229,00

229229,,
0000
€

Kosačka aku 34.8 Li Kosačka aku 34.8 Li 
akumulátorakumulátor
20 V / 2.5 Ah, šírka 20 V / 2.5 Ah, šírka 
záberu 34cm, záberu 34cm, 
objem koša 30l objem koša 30l 

 229,00 229,00

209209,,
0000
€

 29,00 29,00

74,,90
€

Kosačka el.Stiga Collector 35EKosačka el.Stiga Collector 35E
výkon 1000W, záber 35cmvýkon 1000W, záber 35cm
objem koša 30l objem koša 30l 

Kosačka el.Stiga Collector 39EKosačka el.Stiga Collector 39E
výkon 1400W, záber 39cmvýkon 1400W, záber 39cm
objem koša 40lobjem koša 40l

 119,00 119,00

9999,,
9090
€

 99,00 99,00

79,,90
€

 29,00 29,00

7979,,
9090
€

€

€

€
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Chrípková sezóna trvá na severnej 
pologuli od októbra daného roka 
do konca apríla nasledujúceho 
roka. Posilnite počas chrípkovej 
sezóny obranyschopnosť svojho 
organizmu dopĺňaním vitamínov, 
pravidelným pohybom i dôklad-
ným umývaním rúk. Chrániť sa 
môžete aj včasným očkovaním.

Obranyschopnosť organizmu, vráta-
ne detského, možno počas chrípkovej 
sezóny podporiť zvýšeným príjmom 
vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov 
zo skupiny B – komplexu. Získate ich 
konzumáciou dostatočného množstva 
čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných 
obilnín. „Najvhodnejšie je vyberať si z 
nej druhy bohaté najmä na vitamín C, 
teda papriku, chren, citrusové ovocie, 
kivi, zelené vňate, kel, kapustu,“ radia 
odborníci z Úradu verejného zdravotníc-

tva Slovenskej republiky. Na posilnenie 
celkovej odolnosti organizmu odporú-
čajú udržiavať sa v dobrej fyzickej kon-
dícii v podobe cvičenia a každodenného 
pobytu na čerstvom vzduchu. Pomôže 
tiež dostatok spánku a otužovanie.

Dajte sa včas zaočkovať
Proti chrípke sa môžete chrániť aj 

očkovaním. Podľa verejných hygieni-
kov ide o najúčinnejšiu prevenciu pro-
ti tomuto ochoreniu. Očkovanie proti 
chrípke zabezpečí tvorbu ochranných 
protilátok proti vírusu chrípky ešte do 
času jej zvýšenej aktivity, ktorá sa pred-
pokladá v decembri. Keďže dostatočná 
hladina ochranných protilátok sa v tele 
vytvorí asi po 10 až 14 dňoch po očko-
vaní, odborníci ho odporúčajú podstú-
piť v októbri alebo novembri s tým, že 
pred očkovaním by ste nemali pociťovať 
príznaky chrípky a prechladnutia. Vak-
cína vás chráni približne šesť mesiacov. 
„Vzhľadom na to, že zloženie očkova-
cích látok proti chrípke sa každoročne 
mení, očkovanie proti tomuto ochore-
niu je potrebné absolvovať každý rok,“ 
objasňujú odborníci. Očkovanie proti 
chrípke odporúčajú najmä rizikovým 
skupinám ľudí ako sú seniori, osoby so 
závažnými chronickými ochoreniami, 
tehotné ženy, osoby s oslabenou imuni-
tou a zdravotnícki pracovníci.

Očkovanie proti chrípke 
a ochorenie COVID-19

Častokrát hľadajú ľudia odpoveď na 
otázku, či môže pomôcť očkovanie pro-
ti chrípke v prevencii proti ochoreniu 
COVID-19. „Očkovanie proti chrípke je 
vhodné, chráni pred chrípkou počas 
prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by 
človek ochorel na infekciu vyvolanú 
koronavírusom, ďalšie ochorenie pre-
biehajúce súbežne, znamená vysoké 
riziko komplikácií,“ odpovedajú verejní 
hygienici.

Pomocníci z prírody
Pomoc pri podpore obranyschopnos-

ti nášho organizmu môžeme nájsť aj v 
prírode. Bylinkové čaje nás v jesenných 
mesiacoch nielen zahrejú, ale aj pod-
poria naše zdravie. Staviť môžeme, na 
echinaceu, šípky aj rakytník. Mnohí tiež 
nedajú dopustiť na zázvorový čaj. Ten 
jednak posilní imunitu a pomôže tiež 
organizmu bojovať s nachladnutím a 
chrípkou. Účinky pre zdravie sa znáso-
bia, ak do čaju pridáte med a citrón.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Posilnite obranyschopnosť svojho organizmu

Chrípková sezóna klope na dvere

Zázvorový čaj s citrónom a medom pomôže pri nachladnutí.   
foto autor silviarita pixabay

Náš tip na zázvorový čaj
Pripravte si čerstvý zázvor približne vo 
veľkosti orecha.  Očistite ho, nastrú-
hajte, zalejte pol litrom vriacej vody a 
nechajte lúhovať 10 minút. Čaj ochuť-
te medom a citrónovou šťavou. Med 
nepridávajte do horúceho nápoja, 
nechajte ho mierne vychladnúť, inak 
prídete o zdraviu prospešné látky.

6
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 30. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
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SŤAHOVANIE
0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií

9
4

-0
1

3
5

Lešenári a stavbári pozor!

+421 907 780 698 / +421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú prácu na turnusy

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

8
5
_
0
6
4
4

STAJAN Slovakia príjme na HPP:  
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

Mzda: od 850 EUR

- PRACOVNÍK S POVOLENÍM 

NA OBSLUHU TLAKOVÝCH 

NÁDOB: Mzda: 800 EUR

 Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

6
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

7
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nábor
nových členov

Prihlásiť sa môžete v mesiaci september a október
v pondelok až piatok od 16.30 hod - do 20.00 hod.
KDE? - Športová hala AŠK Slávia Trnava
(za Mestskou športovou halou pri atletickom štadióne)
na Rybníkovej ulici č. 1, osobne alebo na tel. čísle 0905 33 11 30

poriada

do svojich radov

NÁBOR JUDONÁBOR JUDO...už od 6 rokov...

JUDO CLUB AŠK SLÁVIA TRNAVA

CENTRUM
OLYMPIJSKEJ PRÍPRAVY

Pre posilnenie pracovného tímu príjmeme pracovníkov 
do tlačiarenskej prevádzky na pozíciu:

TLAČIAR - STROJMAJSTER

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
» miesto výkonu práce - Trnava
» možnosť pracovať aj na vedľajší PP, 
   (živnosť, dohoda)

PONÚKANÝ PLAT:
» základná zložka mzdy  

» + variabilná zložka, až do výšky 2 000 €

NÁPLŇ PRÁCE:
    

tlačiarenského stroja ROTOMAN (16, 32 strán)

POŽIADAVKY:
    

tlače na pozícii tlačiar

REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava

0908 979 394
kascak@regionpress.sk

4
1
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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

3
3
-0

0
6
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0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET

08
-0

 T
T3

4

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- 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 ...

0905 534 595, 0905 333 832, 0905 943 528

TRNAVSKO
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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

1
6
-0
0
6
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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

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!

na doplnky k oknám!
Super CENY

09
-0

2

...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08
-0

00
6 

T
T3

60902 047 516
ZEMNEPRACETRNAVA.SK
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Obec Opoj v súlade s 9a ods. 9 

písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

oznamuje:

Zámer prenajať nebytový 
priestor v budove

súpisné č. 3 v obci Opoj.

Bližšie info a podmienky na:

www. opoj.sk.

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

3
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Požiadavky:
- časová flexibilita, ochota pracovať, samostatnosť, precíznosť
- vodičský preukaz sk. B, C, E
- záujemcovia musia vlastniť digitálnu kartu vodiča
- výhodou sú  potrebné náležitosti na vedenie vozidla
  (doklad o psych. spôsobilosti, doklad o zdravot. spôsobilosti vodiča)
- požadovaná prax – aspoň 6 mesiacov
Ponúkame:
- mesačné odmeny za pracovný výkon aj za odpracované dni
- odmeny za prevoz sliepok
- kvartálne a ročné odmeny za ,,neabsenciu“
- vernostné odmeny
- prídel hydiny a vajec za výhodné zamestnanecké ceny
- stravné lístky v hodnote 3,85€
Termín nástupu do práce: ihneď
Mzda: 1100,- až 2200,- Eur

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

MACH HYDINA BUDMERICE s.r.o.
príjme pracovníka s nástupom ihneď

do trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

VODIČA

3
6
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ Zabezpečímeobjednávky telefonickykrmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
na zarezanie chované na KUKURICI
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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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.
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