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TRNAVSKO
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REKONŠTRUKCIE
BYTOV   Bytových JADIER   Kúpeľní

Elektroinštalácie
• •
•

•

JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní 
BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk  0917 751 129
Zľavy až - 20% na práce a materiály 
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1POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

0949 379 644

0902 091 704
ikuctovnictvo@gmail.com

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE
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KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné

kamenárske
služby

0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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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

Po pokore a štedrosti dnes 
o dobroprajnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď 
dokážeme inému človeku dopriať a 
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocene-
nia, alebo „iba“ každodenného šťas-
tia a spokojnosti, to je vzácnosťou, 
ktorú keď darujeme, získame ešte 
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

   
Žičlivosť ako povahová črta člove-

ka nie je samozrejmosť. Naopak, čím 
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú, 
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité, 
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by 
šťastím pre nás všetkých na našom Slo-
vensku, ak by  zlobu, faloš, boj o zisky 
a moc a vplyv na bezbranných a často 
aj bezmocných občanov v takej miere 
surovosti a bezcitnej neempatie nepre-
nášali politici.

Niektorí ľudia v rámci takzvaného 
„spoločenského bontónu“ dokážu na-
sadiť masku charity, čo je vlastne iba 
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z 
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdy-
chom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je 
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac 
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je 
skutočne pravda, čiže ich vnútorné 
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože 

sa s tým nijako nechvália ani bulváru, 
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.

Málokto si však uvedomuje, že z 
prajnosti voči druhému čerpáme vi-
tálnu duševnú energiu pre vlastný ži-
vot. Žičlivosť má v sebe účet uznania 
voči nášmu priateľovi či známemu, na 
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďač-
nosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti 
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne 
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicín-
skych odborníkov zdravej dlhovekosti 
pomáha optimizmus, skromnosť, dob-
roprajnosť.

Dobroprajnosť sa vyjadruje v rado-
vaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný 
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu, 
že želáme dobro blížnemu. Dobropraj-
nosť je treťou zo siedmich cností, je to 
predovšetkým láskavosť, 
ľudskosť, obdiv, chari-
ta, súcit, priateľstvo bez 
predsudkov a príčiny. Že 
už takmer ani nepoznáte? 
No ale – v kom je chyba?

Pekný týždeň, 
milí čitatelia!
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKEV  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ
AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNYBRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

KOMPLETNÁ

DODÁVKA STRECHY

0948 642 639

tesárske • pokrývačské

klampiarske práce

rekonštrukcie striech
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Hľadám
KRAJČÍRKU
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0948 081 090

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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OREZY STROMOV S PLOŠINOU
0903 248 518 | wofis@wofis.sk

INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0905 534 595
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
O viac informácií volajte na t. č.

Predajne s vystavenými pomníkmi:

Najväčší výrobca a predajca žuly

za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

ČASOVO OBMEDZENÁ AKCIA -40%

ZĽAVY PRE SENIOROV
30
1991-2021

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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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
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB

RESPIRATOR
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8

w
w

w.markbal.sk

ve
ľk

oo
bch

od obalových materiálov a papiera

FFP2
0,78€

INZERCIA
0905 534 595
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Trnave

0948 066 491

850 € brutto/ mesiac
Nástup INHEĎ!
POS nutný!

Po� n� ��n�!
M��� 9 ���h��
č�p�v���h� ��n�!

pondelok - sobota: 10oo - 18oo

nedeľa: zatvorené

IG: _wine.time_

Mikovíniho 22 | 0915 081 775
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Ket čúl v aute začujem hlas, za pár metrov dolava, 
potom na križuvatku doprava, kilometer rovno a vy-
práva a  vypráva..., ždycky si spomenem jako zme 
cestuvaly bez tehoto hlasu, kerý volajú dží-pí-eska. 
Volakedy zme sa oryjentuvaly podla automapy. Ket 
zme išly na výlet, já, jako spolujazdec, som mala na 
kolenách mapu celej Česko Slovenskej republiky 
a tak zme prešly celú našu společnú vlast. 

Mój muž bol dobrý šofér a dze už raz bol, ždyc-
ky sa tam vedzel vrácit. Mám jeden veselý príbech 
a je to namojdušu pravda. V sedemdesátych rokoch 
mynulého storočá Trnavská autoškola pod značku 
ZVAZARM, nemala dost učitelov, tak stáhly chlap-
cov z Komárna. Učitel z Komárna vyfasuval žáka ot 
Kremnice, kerý sa do Trnavy pristahuval len nedáv-
no. Any jeden z  nych nepoznal okolý královského 
mesta. Jeden sa spolýhal na druhého. 

A išly na jazdu, vtedy ešče tý hovorácé krabyčky 
neboly a automapu nemaly. Po trištvrce hodziny sa 
dostaly na Škarbák, rekreačné strdysko za Smole-
nycáma. Ale čo čúl? Naspátek nevedzely trafit. Ham-
ba, nehamba mosely sa pýtat na cestu domov a to 
aj vác razy. Bolo to velyce veselé, na streche cedula 
Autoškola a  nevedzely dze sú. Šak 
dobrý ludé im ze smýchom po-
radzily. Potom už tento žák ne-
sadol do auta z komárnancom, 
lebo by sa z jazdy nevrácil any 
za try dny. 

No a  kam védla prvá cesta 
nového šoféra? No šak na Škarbák 
a podla mapy zase naspátek.

Múdra krabyčka

» bapka Blašková

Pre duševné zdravie
Odkedy k nám každý večer

niekto z vlády hovorí,
odporúčajú psychiatri

nepozerať ďalšie horory.

Chýbajú vakcíny?
Každý tovar býva
po sezóne v akcii,

tak čakáme kým v akcii 
budú aj covid vakcíny.

Všeobecný dostatok
Ešte včera sme viedli spory,

závideli aj psovi kosť,
dnes  nám je to už jedno,

máme konečne všetkého dosť.

Pošty nestíhajú
Chodí poštár s kabelou,

s veľkým plačom,
je rád, že zrušili ŠTB,

no nemali zrušiť donášačov.
 

Nové Rysy
Keď dáme po pandémii
všetok odpad na kopu,

tak bezosporu,
vytvoríme pre turistov 

výstup na Rúškovú horu.

Všade protekcia
Politickí blázni

sa chcú liečiť oddelene
a je ich toľko, že už majú
aj svoje VIP oddelenie.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ

6425 K kaderník – vizážista

6446 K kozmetik – NOVINKA

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ3355 H stolár 
3678 H inštalatér 

6456 H kaderník 

UČEBNÝ ODBOR 4-ROČNÝ2977 H cukrár kuchár

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

2-ROČNÉ

3659 L stavebníctvo 
 hcálsemer v einakindop  L 3046

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika 

KDE NÁS NÁJDETE? 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
LOMONOSOVOVA 2797/6, 918 54 TRNAVA
tel: +421 33 5521109 • E-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk
www.sosos-trnava.sk • sosostrnava.edupage.org
Facebook:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6,91854,Trnava

POD

JEDNOU

STRECHOU
R

ELA
X

ŠIROKÝ

VÝBER

ODBOROV

SUPER ATMOSFÉRA

MODERNÉ PRACOVISKÁ

SÚŤAŽE
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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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Slovensko každý deň počíta desiatky až 
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však 
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča, 
aby prestala riešiť samých seba a svoje 
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZO-
VO RIADIŤ ŠTÁT.

Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie 
postihnuté krajiny na celom svete a vláda 
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko 
neskoro! Covid automat spúšťame až v 
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred 
spustením. Na nové hrozby nereagujeme 
vôbec!

Premiér si po fantazmagórii s plošným 
testovaním vymyslel novú hračku s výro-
bou vakcíny na Slovensku.

Matovičova vláda fatálne zlyhala 
pri nástupe agresívnejšieho britského 
variantu koronavírusu. Celá Európa                           
reagovala ešte pred Vianocami prísnym 
lockdownom, zabezpečili pre obyvate-
ľov účinnejšie  FFP2 respirátory a čo naši 
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o ná-
kupoch Ag testov. Výsledok vidíme všet-
ci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú              
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista” 
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí 
má u nás britskú mutáciu...

Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná 
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa 
zamotala do svojich semaforov, s ktorými 
prišla tak pol roka po funuse. Základné 

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či 
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám, 
sú zjavne pod úroveň našich ministrov. 

Nemocnice vyhadzujú nepoužité vak-
cíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné 
striekačky, ale premiér Matovič s minis-
trom Krajčím majú čas riešiť vlastné fan-
tazmagórie o výrobe vakcín. V krajine, 
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu 
registráciu na očkovanie.

Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod 
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva             
v úplne základných opatreniach proti 
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozu-
miteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo                
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie 
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.

Naozaj treba začať krízovo riadiť štát. 
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pri-
pustiť? Pochybujem. Slovensko má na 
viac!

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR 
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY
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» Tomáš      

Drucker
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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
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC

- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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HĽADÁME VODIČA MKD
Môže byť aj brigádnik. Nástup ihneď.

Jazdí sa PONDELOK – PIATOK. 
Podmienky: VP sk. C+E,  KKV, psychotesty.

Na prepravy SK:  mzda 739 € + odmeny + diéty,
spolu v čistom 1400 €.

Na prepravy (jedná sa  o kolečká) SK (Malacky)
– DE (Zwickau) a SK (Levice) – DE (Meerane):

 mzda v čistom 1600 €.
Bližšie info na osobnom stretnutí.

Tel.: 0907 209 577
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%

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!

1 Auto-moto/predaj

2 Auto moto/iné 
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER 
STADION MUSTANG SIMSON 
JAWA 90 KÚPIM TIETO MOTORKY 
0915215406 
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521 
3 Byty/predaj

4 Byty/prenájom

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 
0902570685
» 1izb. byt kúpim. 0907158622
» Kúpim 1i byt v Trnave. 
Platba v hotovosti. Seriózne 
jednanie. Ďakujem za ponuku. 
0903104165 
8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

11 HOBBY a ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje 
0902708047
12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 RÔZNE/iné

» Hľadám starobnú dô-
chodkyňu na sprevádzanie 
0902419756 
» KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU 
VZ-35,47, SLAVIA 0910419469 
15 HĽADÁM PRÁCU

 ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181
» Ahoj mám 48r. a rád by som 
sa zoznámil zo štíhlou ženou. 
sms 0917655780 

Občianska
riadková
inzercia

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.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

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 

14. februára 1970                    
prvé farebné vysielanie Česko-slovenskej 
televízie 

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

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

8
7
-0
0
0
7

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA
NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��

8
5
_
0
0
9
1

PONÚKAME PRÁCU V ČR 

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 

PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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0
1

-0
0

0
3

 T
T

0
1

NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

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

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
T .
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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, kame a
• Búracie práce
   s odvozom odpadu

R.P. STAV PONÚKA
VÝSTAVBU KRBOV

krby s rovnou vložkou už od 1390,- €

krby s rohovou otváracou vložkou od 2290,- €

krby rohové so zdvihom od 2490,- €

01
-0

 T
T0

6
0918 908 777 / 0905 405 341

0
1
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T
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0918 908 777 / 0905 405 341

STAVEBNÁ FIRMA R. P. STAV

PRIJÍMA ZAKÁZKY NA ROK 2021

• murárske, tesárske, klampiarske práce, pokládka zámkovej dlažby, ploty...
• realizácie inžinierskych sietí - plynovodov, vodovodných prípojok, kanalizácií
• domy na kľúč s komplet dodávkou,
• krby a pece - výstavba + dopájanie
• ponúkame vlastné stroje:
      traktor, pásový bager, nákladné vozidlo TATRA
      lyžice pre bager - 30, 40, 50, 60, 70... svahovačka 120

EXTRA

INZERCIA
0905 534 595
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Mnohí Trnavčania sa obávajú 
premnoženia hlodavcov na trnav-
ských sídliskách. Odkedy samo-
správa spustila zber kuchynského 
bioodpadu, pri kontajneroch sa 
množia zvyšky potravín, ktoré 
môžu tieto živočíchy prilákať.

Novela zákona o odpadoch, ktorú Slo-
venská republika zaviedla od 1. januára 
2021, priniesla samosprávam povinnosť 
zberu kuchynského bioodpadu. Trnavská 
samospráva na tento účel rozmiestnila na 
vybraných kontajnerových stojiskách vo 
viacerých lokalitách mesta nové hnedé 
120-litrové kontajnery na kuchynský bio-
odpad. Hoci sa Trnavčania triedenia ku-

chynského bioodpadu zhostili veľmi dob-
re, obyvatelia upozorňujú na neporiadok 
hromadiaci sa pri smetných nádobách. 
Zvyšky potravín povedľa kontajnerov sú 
lákadlom najmä pre hlodavce.

Zvýšili frekvenciu vývozu, 
pridajú kontajnery

Nové hnedé kontajnery najskôr vy-
vážali dvakrát do týždňa, neskôr samo-
správa frekvenciu vývozu zvýšila na tri 
vývozy týždenne, ani to však zrejme ne-
stačí. „Situáciu neustále monitorujeme 
a zvažujeme aj výmenu piatkového zvo-
zu za sobotný, treba však poznamenať, 
že to pre mesto bude znamenať vyššie 
náklady kvôli víkendovým príplatkom,“ 

uviedla Veronika Majtánová, hovorky-
ňa mesta a vedúca úseku komunikácie 
a marketingu. Dodala tiež, že samosprá-
va každý týždeň zároveň dopĺňa nové 
hnedé nádoby tam, kde je to potrebné. 
„V tejto fáze sa prioritne zameriavame 
na Družbu, Vajanského a Prednádražie, 
nasledovať bude Linčianska a ostatné 
sídliská,“ objasnila Majtánová a potvr-
dila, že hnedé kontajnery bude mesto 
pridávať všade, kde nebude ich aktuál-
na kapacita dostačujúca. „Veríme však, 
že optimálnemu režimu napĺňania a 
vyberania kontajnerov pomôže najmä 
efektívne nastavený harmonogram vý-
vozu odpadu,“ uzavrela hovorkyňa.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Dlhodobé 
odberové miesta 
v Trnave 
V prípade potreby majú po novom 
Trnavčania možnosť bezplatne sa 
otestovať na ochorenie COVID-19 
aj na viacerých mobilných odbe-
rových miestach (MOM), ktoré fun-
gujú dlhodobo.

Režim týchto odberových miest je 
nezávislý na celoplošnom testovaní, 
ktoré zabezpečuje Mesto Trnava. Po 
vykonanom antigénovom teste dosta-
nete papierový certifikát s výsledkom. 
Uvedené MOM sú v réžii súkromných 
prevádzkovateľov, mesto je však sú-
činné pri poskytovaní priestorov pre 
niektoré z nich.

Paulínska 1, Medical Safe, 
pon – sob, 8.00 – 16.00 h

Kalinčiakova 27, MEDISIL, 
pon – sob, 8.00 – 16.00 h

V Jame 15, MUDr. Peter Bakič, 
pon – sob, 8.30 – 16.30 h

V Jame 15, PREVENTÍVA Klinika, 
pon – sob, 8.30 – 16.30 h

Halenárska 23, RÚVZ Trnava, 
pon, str, štv, 8.00 – 11.00 h

Sereďská 131 (DK Modranka), 
Medical Safe, 

pon – pia, 8.00 – 16.00 h

POZOR: Na odberné miesto DK 
Modranka sa treba objednať vopred!      

ren

Právna klinika 
online
Keďže súčasná epidemiologická 
situácia je nepriaznivá, uskutoč-
ní sa Právna klinika v priebehu 
nadchádzajúceho obdobia onli-
ne formou. Prebiehať bude od 15. 
februára do 11. mája 2021.

Na emailovú adresu pravna.porad-
na@truni.sk je možné zasielať otázky 
ohľadom svojich právnych problémov. 
Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, 
môžu kontaktovať supervízora kliniky 
každý utorok od 9.30 do 11.00 h na te-
lefónnom čísle 0917863233.

Poskytnú bezplatné 
právne informácie

Projekt Právnej kliniky je spoločným 
projektom mesta Trnava a Právnickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 
ktorého cieľom je pomôcť s riešením 
právnych problémov obyvateľom Tr-
navy, najmä tým s nižšou životnou 
úrovňou, respektíve ťažkou sociálnou 
situáciou. Na klinike sa nepripravujú 
konkrétne podania, keďže klinika ne-
nahrádza činnosť advokátov, notárov 
a iných osôb poskytujúcich právne 
služby, ani nemôže záväzne radiť obča-
nom. Ide nielen o poskytnutie bezplat-
ných právnych informácií, usmernení 
a základnej orientácie v problematike, 
ale zároveň o predmet pre študentov 
Právnickej fakulty TU, ktorý im umož-
ňuje zvyšovať právnické zručnosti.  ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Hnedé nádoby budú pribúdať vo viacerých lokalitách

Trnavčania sa obávajú 
premnoženia hlodavcov

SPOlOČNOSŤ Najčítanejšie regionálne noviny
2

Zmapovali sme viacero lokalít v meste a prinášame zábery, ktoré dokumentujú aktuálny stav z uplynulého týždňa.
autor foto jozef belica

Polícia upozorňuje na rôzne prak-
tiky podvodníkov, ktorých neza-
stavila dokonca ani pandémia ko-
ronavírusu, naopak, našli si nové 
možnosti ako ľudí pripraviť o pe-
niaze. Buďte preto ostražití.

Polícia má informácie, že podvodníci 
volajú seniorom pod zámienkou, že ich 
blízky v nemocnici je chorý na covid, 
leží v kritickom stave na covid oddelení 
a potrebuje podať lieky, ktoré sú spo-
platnené. „Upozorňujeme, že ide o pod-
vod, ktorým sa snažia podvodníci získať 
rýchlo peniaze,“ hovorí Mária Linke-
šová, vedúca oddelenia komunikácie 
a prevencie Krajského riaditeľstva po-
licajného zboru v Trnave. Polícia žiada 
ľudí, aby informovali svojich blízkych, 
najmä seniorov a upozornili ich na tieto 
nové praktiky podvodníkov. „Povedzte 
im, že ak ich budú kontaktovať cudzí 
ľudia, najskôr si treba preveriť okolnos-
ti v rámci rodiny a potom volať na číslo 
158. Za podanie liekov sa v nemocnici 

nepripláca,“ apeluje Linkešová.

Trnavčan prevzal tovar, 
peniaze zaň ľudia nedostali

Obozretní však treba byť podľa po-
lície aj v prípade, že kupujete alebo 
predávate tovar cez inzerát. Viacero 
podvodov sa v rámci celého západného 
Slovenska dopustil v uplynulom obdo-
bí 23 ročný Trnavčan. Cez internetový 
bazár si vyhľadal ponuky na predaj 
telefónov a tabletov. Predávajúcim sľu-
boval ihneď peniaze a navyše, ak osoba 
priniesla mobil až pred dvere, sľúbenú 
sumu im ešte navýšil. „Scenár odovzda-
nia bol takmer identický. Predávajúci s 
kupujúcim sa pod rôznymi zámienkami 
nikdy nestretol, dôvod bolo napríklad 
aj ochorenie covid. Zariadenia nechali 
poškodení vždy pred dverami a čakali 
na peniaze. Hoci im prišla správa a fot-
ka, že peniaze boli poslané, nikdy im 
neprišli. „Uprednostnite osobný predaj. 
Tovar si navyše môžete skontrolovať a 
prípadne neprevziať, ak nespĺňa do-

hodnuté podmienky. V prípade predaja 
na diaľku, buďte opatrní napríklad aj 
vtedy, ak osoba inzeruje tovar pochyb-
ným spôsobom, chýba fotografia alebo 
je len ilustračná, chce komunikovať 
výlučne online, peniaze chce osoba iba 
vopred a podobne,“ radí Linkešová. Od-
porúča tiež, komunikáciu si vždy ucho-
vať a v prípade podozrenia z podvodu, 
ihneď kontaktovať políciu.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pri podvodoch zneužívajú aj covid
Pozor - podvodníci stále úradujú

Zlodeji stále úradujú – buďte opatrní. 
Zdroj foto sabinevanerp pixabay
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2021, priniesla samosprávam povinnosť 
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vybraných kontajnerových stojiskách vo 
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chynského bioodpadu zhostili veľmi dob-
re, obyvatelia upozorňujú na neporiadok 
hromadiaci sa pri smetných nádobách. 
Zvyšky potravín povedľa kontajnerov sú 
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Zvýšili frekvenciu vývozu, 
pridajú kontajnery

Nové hnedé kontajnery najskôr vy-
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pridávať všade, kde nebude ich aktuál-
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vyberania kontajnerov pomôže najmä 
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odberové miesta 
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V prípade potreby majú po novom 
Trnavčania možnosť bezplatne sa 
otestovať na ochorenie COVID-19 
aj na viacerých mobilných odbe-
rových miestach (MOM), ktoré fun-
gujú dlhodobo.

Režim týchto odberových miest je 
nezávislý na celoplošnom testovaní, 
ktoré zabezpečuje Mesto Trnava. Po 
vykonanom antigénovom teste dosta-
nete papierový certifikát s výsledkom. 
Uvedené MOM sú v réžii súkromných 
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Projekt Právnej kliniky je spoločným 
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ktorého cieľom je pomôcť s riešením 
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situáciou. Na klinike sa nepripravujú 
konkrétne podania, keďže klinika ne-
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služby, ani nemôže záväzne radiť obča-
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ňuje zvyšovať právnické zručnosti.  ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Hnedé nádoby budú pribúdať vo viacerých lokalitách

Trnavčania sa obávajú 
premnoženia hlodavcov
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Polícia upozorňuje na rôzne prak-
tiky podvodníkov, ktorých neza-
stavila dokonca ani pandémia ko-
ronavírusu, naopak, našli si nové 
možnosti ako ľudí pripraviť o pe-
niaze. Buďte preto ostražití.

Polícia má informácie, že podvodníci 
volajú seniorom pod zámienkou, že ich 
blízky v nemocnici je chorý na covid, 
leží v kritickom stave na covid oddelení 
a potrebuje podať lieky, ktoré sú spo-
platnené. „Upozorňujeme, že ide o pod-
vod, ktorým sa snažia podvodníci získať 
rýchlo peniaze,“ hovorí Mária Linke-
šová, vedúca oddelenia komunikácie 
a prevencie Krajského riaditeľstva po-
licajného zboru v Trnave. Polícia žiada 
ľudí, aby informovali svojich blízkych, 
najmä seniorov a upozornili ich na tieto 
nové praktiky podvodníkov. „Povedzte 
im, že ak ich budú kontaktovať cudzí 
ľudia, najskôr si treba preveriť okolnos-
ti v rámci rodiny a potom volať na číslo 
158. Za podanie liekov sa v nemocnici 

nepripláca,“ apeluje Linkešová.

Trnavčan prevzal tovar, 
peniaze zaň ľudia nedostali

Obozretní však treba byť podľa po-
lície aj v prípade, že kupujete alebo 
predávate tovar cez inzerát. Viacero 
podvodov sa v rámci celého západného 
Slovenska dopustil v uplynulom obdo-
bí 23 ročný Trnavčan. Cez internetový 
bazár si vyhľadal ponuky na predaj 
telefónov a tabletov. Predávajúcim sľu-
boval ihneď peniaze a navyše, ak osoba 
priniesla mobil až pred dvere, sľúbenú 
sumu im ešte navýšil. „Scenár odovzda-
nia bol takmer identický. Predávajúci s 
kupujúcim sa pod rôznymi zámienkami 
nikdy nestretol, dôvod bolo napríklad 
aj ochorenie covid. Zariadenia nechali 
poškodení vždy pred dverami a čakali 
na peniaze. Hoci im prišla správa a fot-
ka, že peniaze boli poslané, nikdy im 
neprišli. „Uprednostnite osobný predaj. 
Tovar si navyše môžete skontrolovať a 
prípadne neprevziať, ak nespĺňa do-

hodnuté podmienky. V prípade predaja 
na diaľku, buďte opatrní napríklad aj 
vtedy, ak osoba inzeruje tovar pochyb-
ným spôsobom, chýba fotografia alebo 
je len ilustračná, chce komunikovať 
výlučne online, peniaze chce osoba iba 
vopred a podobne,“ radí Linkešová. Od-
porúča tiež, komunikáciu si vždy ucho-
vať a v prípade podozrenia z podvodu, 
ihneď kontaktovať políciu.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pri podvodoch zneužívajú aj covid
Pozor - podvodníci stále úradujú

Zlodeji stále úradujú – buďte opatrní. 
Zdroj foto sabinevanerp pixabay
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JABLKÁ
GOLDEN RUŽINDOL

PREDÁVA

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie
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miesto predaja: Ružindol - areál firmy Golden

0903 724 601, 0903 947 319
pon-pia: 10oo - 173o hod

sobota: 9oo - 12oo hod
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  február  2021

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

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w
.k

am
en
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vo
-b
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an

.s
k

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

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov

POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
3
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

3
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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
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Kovošrot Ivsta s.r.o.Kovošrot Ivsta s.r.o.

VYKUPUJE

0905 613 007 • 0907 088 799
Otváracie hodiny: Po-Pia: 8,00-16,oo hod. / Sobota: 8,00-12,00 hod. / Nedeľa: zatvotrené
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 28. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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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    42.810 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.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 

Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,
mulardény /husokačeny/, morky a perličky.

Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.

09

w

Umývanie a náter fasád

 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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SLUŽBY
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Prijme na HLAVNÝ PRACOVNÝ POMER

TECHNIKA ÚDRŽBY

Ponúkame
Základná mzda 1 100 €
Výkonnostná prémia od 100 €  
13. plat
 

Naša prevádzka sídli v Logistickom Parku CTP a dodávame pre PSA kolesá

V prípade záujmu nás kontaktujte:
 

0902 909 472

   

Od technika údržby požadujeme
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §22 
Skúsenosti s údržbou strojov a zariadení
Technické zručnosti, ochota pracovať aj v sobotu a nedeľu
Prax ako elektromechanik min 2 roky

Príjemné pracovné prostredie
Stabilná práca                                                   
Práca na 3 zmeny
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