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Komplexné služby zákazníkom sú pre nás samozrejmosťou

Koberec aj PVC Vám 
profesionálne nainštalujeme
K
p

Váš tovar Vám 
dovezieme po celej SR
V
d

Obšívanie 
kobercov
O
k

Rezanie podlahovej 
krytiny na mieru
R
k

Poradenstvo
a individuálny prístup

9x 
v SR

máme 

najväčší 
výber

kobercov, PVC 
a vinylu

n

ko

bytové 
PVC 

5m
ponúkame

tiež 
v šírkach

... inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni BRENO alebo v našom 
e-shope s najširším sortimentom podlahových krytín: 

Bratislava, Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš, Martin, 
Nitra, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Žilina

breno.sk

Akcia platí do 31. 3. 2021 
alebo do vypredania zásob. 

Za prípadné tlačové chyby neručíme. 
Zobrazené fotografie sú len ilustračné. 

MAREC 2021

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

e-shop/24 h.

už od

JARNÁ KOLEKCIA

Spring

materiál 100% PES Frisé, 
výška vlasu 16 mm, 
výber z viacej farieb a rozmerov 

kusových 
kobercov

Platí len do 31. 3. 2021!  
Nevz�ahuje sa na akciový a zlacnený tovar, 
na služby, na tovar na objednávku. Nie je 
možné uplatni� spätne. Z�avy sa nes�ítajú. 
Kupón platí na predajni aj v e-shope.

-15
pri nákupe

KUPÓN NA Z¼AVU
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E/ks

6,72
cena za rozmer 

40x60 cm
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0914 378 167 / 0905 904 844

KONTAJNERY AUTODOPRAVAKONTAJNERY AUTODOPRAVA

0914 378 167 / 0905 904 844

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
KONTAJNERY NA PRISTAVENIE 5m/7m

DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON
SKLÁPAČE S HYDRAULICKOU RUKOU 6/9 TON

PALETOVÝ TOVAR, PLOCHA PRE 9 EUROPALIET

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné

kamenárske
služby

0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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VÝRUB A
OREZÁVANIE

STROMOV
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
nebytové priestory
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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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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 • skoppo@gmail.com

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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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
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1POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644
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V Y Y BY,

V enie!

 0905 638 627  finan ná ochrana
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OREZY STROMOV S PLOŠINOU
0903 248 518 | wofis@wofis.sk

0902 091 704

ikuctovnictvo@gmail.com

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE
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Striedmo o striedmosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj, 
čo je to vlastne samotná cnosť?

 
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat-

nosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej-
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať 
od duševne neduživých a mravne zaosta-
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť 
ako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi 
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich 
poznanie iba to, že otvoria ústa.

Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť 
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim-
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie 
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v 
tomto pôstnom období. Napríklad nepre-
jedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem-
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému 
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie 
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v 
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky 
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre-
ba hľadať v úplne inom prostredí. Radost-
ných a striedmych. A – ako som napísal 
vyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo-
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s 
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to 
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné 
duševné malomocenstvo.

Denne sa v televízii, najmä v spravo-
dajstvách, alebo v rôznych programoch 

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástu-
poch chudákov a úbožiakov. Boli sú a 
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo 
si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vply-
vom, postavením, mocou, kontaktmi 
alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň 
vyviera v každom z nás a ako turisti dobre 
vedia, o každý prameň sa treba pravidel-
ne starať, čistiť ho.

Spomeňte si náhodne na mená na-
príklad desiatich najvýznamnejších 
osobností tohto nášho sveta. Takých, 
vďaka ktorým poznáme antibiotiká, 
svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom, 
pristávali sme na Mesiaci či na Marse, 
odstraňovali rasovú a inú segregáciu, po-
rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie 
osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“ 
mali spoločné.

Nebolo to nič nemej a nič viac ako 
striedmosť. Odkazujem to do pozornosti 
najmä mnohým predstavite-
ľom našej moci, či už vý-
konnej, alebo zákonodar-
nej. Veľmi dôrazne!

Vážení čitatelia, želám 
peknú meteorologickú jar 
a ak sa čo len trochu 
dá, aj jar v dušiach. 

S pozdravom

6. marca 1869               
Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemic-
kej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov

Výročia a udalosti
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Obecné zastupiteľstvo v Brestovanoch

vyhlasuje na deň 29.03.2021

(uznesenie č. 2/2021-OZ zo dňa 15.02.2021).

Voľba hlavného kontrolóra bude bodom

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať od 18.00 hod.

v Brestovanoch (spôsob a miesto bude

upresnené v pozvánke na toto zasadnutie

aspoň tri dne pred dňom zasadnutia).

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

je povinný v termíne do 15.03.2021:

• písomná žiadosť 
• doklad o vzdelaní
   (ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie)

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Ing. Ondrej Kuhajda

      starosta obce

VOĽBU HLAVNÉHO
KONTROLÓRA

VOĽBU HLAVNÉHO
KONTROLÓRA
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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
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Kto chce zarobiť, robí v poľno...!Kto chce zarobiť, robí v poľno...!
Dobrý ZÁROBOK a ISTOTA v dobe neistej?
...S nami CHYTRO PREĽSTÍTE A PREKLENIETE toto bláznivé obdobie.

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

Obľúbené práce na chmeľniciach (zapichovanie a zatáčanie) v Českej 
republike, s priemerným zárobkom cca 1000 - 1200 €/mesačne! 
Možnosť pokračovať aj na vinohradoch. Za 3 mesiace si tak u nás 
zarobíte cca 3.000 – 3.300 € (80.000 - 90.000 Kč). Môžete pracovať aj 
kratšiu dobu. Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň. Prac. zmena 10 
hod, pracuje sa na úkol! Ubytovanie a cestovné zo Žiliny až                     
na ubytovňu zdarma. Strava za symbolický príspevok. Práca nie je 
ťažká, ale hľadáme prednostne ľudí, zvyknutých na fyzickú prácu. Práca 
vhodná pre ženy, mužov aj páry. Nástup od 15.4.2021 alebo dohodou.          
U nás vek nerozhoduje! Istota aj celoročnej práce, dôchodku aj                
na HPP. Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.

...S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre vašu rodinu! Máme dokonalý systém izolovaných a 
bezpečných stredísk, ktoré úplne zamedzujú riziku nákazy. Dôkazom je, že sme minulý rok nemali ani jeden pozitívny prípad covidu!

0
8

-0
1

2
7

 T
T

0
9

FFP2 0,7€ / FFP3 2€
od 8€/ksSamosterilizačné

s covid certifikáciou

český výrobca RESPILONčeský výrobca RESPILON

smarTTshop.sk
predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

RESPIRÁTORYRESPIRÁTORY
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0911 051 189

• osadenie obrubníkov,
   žľabov, palisád
• spevnenie lôžka
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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SLUŽBY
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Áno, je to tak, život je krásny, len sa nesmýme ku-
kat dozadu, ale len dopredu a brat ho tak, jak je nám 
naservýruvaný. Aj ket sa za posledný rok celkom 
premenyl, ale tá pandémyja nám dala aj néčo dobré. 
Naučila nás nové a čúl často používané slová jako 
rúško, respyrátor, kovyt automat, vakcinácija, hom-
-ofis, log daun, karanténa... 

Nový výraz je též výraz„ zatvorené školy“, ale na 
druhej strane sa pri zákaze vychádzaná vác venuje-
me rodzine a svojim dzetom. Varíme a pečeme také 
jídla, na keré zme pret tým nemaly čas. Dzetom číta-
me rozprávky, hráme sa společenské hry. Povymeta-
ly zme doma šecky kúty, dobehly to, čo zme nescihly 
spravyt. Uponáhlaný svet sa pribrzdzil a tým pádom 
máme vác času na seba. Spáči sa móžu vyspat do 
sýtosci. Vác pozorujeme svet okolo seba, aj ket len 
cez okno. 

Chvílama je tá ulica jak vystrílaná, občas prejde 
poloprázdny autobus, zahučí sanytka, pravydelne 
každý den prebehne počtárka. Tu a  tam sa objavý 
zamaskuvaný človek. Aj ket je zákaz vychádzaná 
nékery idú na ulic každý den bez rúška, aby mohly 
fajčit a ohrozujú nás aj seba. Ja som tento rok bola 
2- slovom dva rázy v obchode a to je 
už marec. 

Čúl ket šadze na nás čekajú 
bacyly, sedzme doma, pri telke, 
dobrej knyhe alebo rádyje a če-
kajme kedy tú svinu –coronu 
négdo už konečne chycí a  utopý 
v  Dunaji. Potom bude zas dobre 
a život bude krásný.

Život je krásny

» bapka Blašková

Vzdal som sa titulu 
Dali mi hneď titul nový

a pre mňa jediný možný,
z príkazu vlády odteraz,
budem Pán veľkomožný.

Elektrobicykle v uliciach
Bez práce a bez auta,

na chudobu sme si zvykli,
aj chudneme celoplošne
od skorej jari na bicykli.

Všetko pre vedu
Vyhnete sa chorobám
problémom, aj biede,

stačí, keď hneď na vrátnici,
odovzdáte svoje telo vede.

Víťazný mesiac
Marec je taký mocný mesiac,

že sa mu budú koriť,
aj jarné vody v riekach

aj v nemocniciach covid...

Vakcín stále málo
Pokojne sme si tu žili

a až pri nákupe vakcín
sa zistilo, že v zime

sa Slováci premnožili.

Májový kvet bude
Kvety aj zakvitnú,

ba aj rýchlo zvädnú,
iba ľudia po karanténe 

majú farbu dáku biednu.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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OKNÁ•DVERE•PARA E • A E•RO E • E KY

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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Zámer prenechať majetok do nájmu
formou priameho nájmu č.1/2021

033/599 1898, www.sose-trnava.edupage.sk

SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava zverejňuje
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6. marca 1869               
Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemic-
kej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov

Výročia a udalosti
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Už niekoľko týždňov prebieha prvé 
elektronické sčítanie obyvateľov. 
Údaje za vašu domácnosť tak vyplní-
te online. Do sčítania obyvateľov má 
zo zákona povinnosť zapojiť sa každý, 
kto má v Slovenskej republike trvalý, 
prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Na to, aby sme vykonali takzvané sa-
mosčítanie, máme čas do konca marca 
a našou úlohou je vyplniť elektronický 
formulár na webstránke scitanie.sk, 
ktorý pripravil Štatistický úrad SR v 
rámci pravidelného sčítania obyvate-
ľov, domov a bytov. Sčítanie sa realizuje 
každých desať rokov, získané dáta sú 
dôležitým zdrojom informácií pre všet-
ky sféry života. „Naši obyvatelia majú 
jedinečnú príležitosť ovplyvniť smero-
vanie trnavskej župy. Z ich odpovedí 
na 14 jednoduchých otázok sa budú 
odvíjať naše župné, mestské aj obecné 
rozpočty. Ide teda o naše cesty, školy 
či zariadenia sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti. Skrátka o celkový rozvoj 
regiónu,“ povedal trnavský župan Jozef 
Viskupič. „Elektronické sčítanie je jed-
noduché, rýchle a bezpečné. Venujme 
mu, prosím, pozornosť,“ dodal župan a 
apeloval na ľudí, aby pomohli sčítať sa 
aj svojim blízkym.

Ako sa sčítať?
Na sčítanie postačí pár klikov z po-

hodlia domova. Vyplnenie elektronic-
kého formuláru, ktorý je zverejnený na 
www.scitanie.sk aj v mobilnej apliká-
cii, zaberie zhruba desať minút. Ak sa 
nemôžete sčítať sami, poproste blízku 
osobu alebo rodinného príslušníka, aby 
vám pomohli. V prípade otázok môžu 
obyvatelia kontaktovať call centrum 

Štatistického úradu SR na čísle 02/20 92 
49 19. Sčítacie formuláre a vysvetlivky 
nájdu ľudia na webstránke www.scita-
nie.sk aj v jazyku národnostných men-
šín, či angličtine, nemčine a francúzšti-
ne. Sú prispôsobené aj pre nevidiacich a 
slabozrakých. „V období začiatku sčíta-
nia sa, bude zverejnené aj inštruktážne 
video, ako postupovať pri samosčítaní. 
Toto video bude okrem slovenského 
jazyka aj v anglickom jazyku a bude 
obsahovať titulky pre nepočujúcich,“ 
uvádza Štatistický úrad SR.

Asistované sčítanie
Pandémia koronavírusu zasiahla aj 

do pripravovaného sčítania. Pre obyva-
teľov mali byť v tomto období otvorené 
kontaktné body, na ktorých by stacio-
nárni asistenti pomáhali s vyplnením 
dotazníka, zároveň mali mobilní asis-
tenti navštevovať tých, ktorí sa nevedia 
sčítať sami, priamo v domácnostiach. 
Ako informoval štatistický úrad, asisto-
vané sčítanie bude nasledovať medzi 1. 
aprílom a 31. októbrom 2021. O podrob-
nostiach budeme informovať.

Pri asistovanom sčítaní 
dajte pozor na podvodníkov

Práve v súvislosti s asistovaným, 
sčítaním odporúča polícia ľuďom, aby 
boli zvlášť opatrní. Mohli by ho zneužiť 
podvodníci, vydávajúci sa za mobil-
ných asistentov. „Upozorňujeme preto 
obyvateľov, no najmä seniorov, aby 
boli obozretní voči neznámym osobám. 
Mohli by ich telefonicky alebo osob-
ne kontaktovať podvodníci a ponúkať 
pomoc pri elektronickom sčítaní alebo 
asistenčnom sčítaní,“ hovorí Michal 
Slivka, hovorca Prezídia policajného 

zboru. ”Odporúčame všetkým, ktorí 
potrebujú pomoc pri elektronickom 
sčítaní, aby žiadali o pomoc iba svojich 
príbuzných, prípadne známych, kto-
rých poznajú a ktorým dôverujú,“ radí 
hovorca. Polícia zároveň vyzýva obyva-
teľov, ak sa nemôžu alebo nevedia elek-
tronicky sčítať sami alebo s pomocou 

blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní 
osobne dostavili na zriadené kontaktné 
miesta obce, či mesta, kde ich sčíta sta-
cionárny asistent alebo aby telefonicky 
kontaktovali obec alebo call centrum a 
požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich 
mobilný asistent príde sčítať priamo do 
ich bydliska. „Mobilných asistentov sčí-
tania stanovuje obec alebo mesto. Budú 
sa povinne preukazovať príslušným 
preukazom. Obyvatelia si s nimi najskôr 
dohodnú presný čas príchodu. V telefo-
náte sa dozvedia aj meno a priezvisko 
mobilného asistenta,“ uzatvára M.Sliv-
ka.          PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ľuďom 
s koronavírusom 
nakúpia 
zamestnanci mesta 
Trnavčania, ktorí boli pozitívne 
testovaní na koronavírus a musia 
dodržiavať karanténu, môžu vyu-
žiť telefónnu linku na zabezpeče-
nie základných životných potrieb, 
teda na nákup potravín, liekov a 
drogérie. Linka s číslom 033/32 36 
168 bude fungovať v pracovných 
dňoch medzi 8.30 a 11.00 hod.

Linku budú prevádzkovať zamest-
nanci odboru sociálneho Mestského 
úradu v Trnave. Volajúcich sa budú 
pýtať na meno, adresu, číslo domu, 
respektíve bytu a poschodie. Potrebné 
bude oznámiť aj to, odkedy je žiadateľ 
pozitívny na COVID-19 a na ktorom 
odberovom mieste mu vykonali test. 
Dôležitou informáciou bude tiež, či 
má volajúci potravinovú alergiu ale-
bo intoleranciu, aby mu zabezpečili 
vhodné potraviny. „Našou snahou je 
uľahčiť život ľuďom, ktorí musia byť 
v karanténe a nemajú možnosť obrá-
tiť sa na svojich blízkych, susedov či 
donáškovú službu, aby im doniesli 
potrebné veci,“ hovorí vedúca odboru 
sociálneho MsÚ Ingrid Huňavá. Samo-
správa žiada občanov, aby túto službu 
využívali len v prípade, že ju skutočne 
potrebujú.                                                      ren

Zdieľané 
elektrobicykle 
vyrazili do ulíc
V uliciach Trnavy sa opäť objavili 
žlto-zelené zdieľané elektrobicykle. 
V aktuálnom období protipande-
mických opatrení sú určené prio-
ritne tým, ktorí potrebujú chodiť do 
práce a chcú si zvoliť ekologický a 
praktický dopravný prostriedok.

„Kredit, ktorý zaregistrovaným pou-
žívateľom Trnavského bikesharingu zo-
stal z vlaňajška, sa im automaticky pre-
nesie do tejto sezóny. Pokiaľ je vo výške 
aspoň jedného eura, nie je potrebné 
platiť tohtoročný sezónny poplatok vo 
výške 20 eur,“ informovala Veronika 
Majtánová, hovorkyňa mesta a vedúca 
úseku komunikácie a marketingu. „V 
cenníku výpožičiek sa upravila výška 
poplatku za odstavenie elektrobicykla 
mimo stanice z 0,50 eur na jedno euro, 
ostatné položky ostali nezmenené,“ 
doplnila hovorkyňa. Nových používa-
teľov však podľa jej slov momentálne 
nie je možné pridávať. Na dokončenie 
registrácie je totiž potrebná osobná 
návšteva klientskeho centra na Mest-
skom úrade v Trnave kvôli podpisu 
zmluvy. „Mestský úrad je počas zákazu 
vychádzania pre verejnosť zatvorený, 
samospráva sa preto ospravedlňuje 
záujemcom, ktorí chcú do systému 
zdieľaných mestských elektrobicyklov 
vstúpiť, a ďakuje im za trpezlivosť až do 
času uvoľnenia preventívnych opatre-
ní,“ uzatvára Majtánová.                     ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Ľudia môžu ovplyvniť smerovanie trnavskej župy

Prebieha sčítanie obyvateľov

2

zdroj foto Štatistický úrad Slovenskej republiky

Zhrnutie: 
-nevpúšťajte cudzie osoby v žiad-

nom prípade do obydlia
-nekomunikujte s osobami, ktoré 

nepoznáte a chceli by vám pomôcť so 
sčítaním obyvateľstva, iniciatíva na 

sčítanie musí prísť vždy z vašej strany 
a to buď sčítaním sa elektronicky, 
návštevou na to určeného miesta 

alebo požiadaním asistenta o pomoc 
telefonicky z vašej strany a dohodnu-
tím presného času návštevy a mena 

skutočného asistenta
-ak máte čo i len podozrenie z 

podvodného konania neznámymi oso-
bami pri sčítaní, okamžite kontaktujte 

políciu na čísle 158
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 3. 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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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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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pondelok - sobota: 10oo - 18oo
nedeľa: zatvorené

IG: _wine.time_
Mikovíniho 22 | 0915 081 775
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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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:

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny

INZercIa
0905 333 832

INZerÁT,
KTOrÝ
PreDÁVa
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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
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od obalových materiálov a papiera
FFP2

0,48€
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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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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
OMIETKY,POTERY

PB
wood

PÍLA DOLNÉ OREŠANY

• predaj palivového dreva
• smrekové pelety kvalita A1
0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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Prenájom obchodných
priestorov

v Kamennom mlyne.

Viac info: 0905 593 808, www.belvederka.sk

40 m2, 85 m2 alebo 125 m2.
Osoby pozitívne testované na ocho-
renie COVID-19 už nesmú chodiť do 
obchodu či vychádzať z domu na 
rôzne účely. Navštíviť môžu v odô-
vodnenom prípade iba lekára alebo 
lekáreň.  

Vláda dôrazne odporúča dôchod-
com, aby nakupovali vo vyhradených 
hodinách v záujme ich vlastnej ochrany 
pred vysoko infekčnými novými variant-
mi koronavírusu a umožňuje nakupova-
nie v už známych hodinách vyhradených 
pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým 
osobám a ich sprievodu, na základe preu-
kazu ZŤP a preukazu asistenta.

V obchodoch a v mestskej hromadnej 
doprave je od 8. marca povinné nosenie 
respirátora FFP2. (Ak má výdychový 
ventil, musí byť prekrytý rúškom.) Vo 
všetkých interiéroch bude respirátor 
povinný od 15. marca. Opatrenie sa ne-
vzťahuje na deti, ktoré používajú rúško. 
Predškolská a školská dochádzka bude 
umožnená pre deti zamestnancov, ktorí 
musia chodiť do práce prezenčne. Ide o 
žiakov v materských školách a na prvom 
stupni základných škôl . Zamestnanci a 
žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa 
samotestami.

Výnimka na vychádzky do prírody 
mimo okres sa zrušila. V prípade obyva-
teľov Bratislavy platí možnosť vychádzok 
v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc je 

možnosť chodiť aj do okresu Košice-oko-
lie. Platnosť všetkých výnimiek zo záka-
zu vychádzania sa obmedzila na čas od 
5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h je za-
chovaný zákaz vychádzania len s výnim-
kou cesty na nevyhnutný výkon práce a 
na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Na zlepšenie prednemocničného ma-
nažmentu pozitívnych pacientov sa pri-
praví verejne dostupná a zrozumiteľná 
informácia „Cesta pacienta s ochorením 
COVID-19“. Obsahovať bude odporúča-
nia na domácu liečbu a zoznam kvalit-
ných pulzných oxymetrov.

Ak opatrenia nedosiahnu do 21. mar-
ca žiadny efekt, Slovensko sa pripraví na 
zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, 
zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo 
to presne znamená a aké to bude mať pa-
rametre, nie je uvedené, nie je tak jasné, 
pri akých počtoch infikovaných či hospi-
talizovaných by sa k tomu pristúpilo.

Nové protipandemické opatrenia, 
ktoré vstúpili do platnosti

» red



TT21-09-strana 9

služby, stavbatrnavsko
9

2
-0

0
0
2
-3

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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• zrovnávanie pozemkov
• navážanie kameniva
• presun materiálov
• doprava: štrky, piesky, kameň

0905 621 441
ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA

- profizatepľovanie budov a domov
   (certifikát tsus)
- rekonštrukcie budov RD a bytov
- zámkové dlažby a výstavba
  betónových plotov
- sadrokartónové konštrukcie a maľovky

obhliadky: 0903 233 423 / všetky
informácie nájdete aj na www.m-unit.sk
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Umývanie a náter fasád

 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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INZerÁT,
KTOrÝ
PreDÁVa
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  marec  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
CI
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w
.k
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

0918 425 978
      realizujeme.sk
0918 425 978
      realizujeme.sk

0
1

-0
 T

T
0

9

Všetko najlepšie

k meninám
Všetko najlepšie

k meninám

TomášTomáš
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1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocyk-
el/Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908 205 521
» KÚPIM MOPED ZNAČKY JAWA 
STADION SIMSON PIONIER 
MUSTANG STELA AJ POKAZENÝ 
0915 215 406 

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom
» Dám do prenájmu izbu s kú-
peľňou a s kuchyňou. Nealko-
holikom. 0948 014 213
» Prenajmem Jednoizbový 
byt 0918 367 492

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902 570 
685
» 1izb. byt kúpim. 0907 158 
622
» Prenajmem 1 izb. byt v TT 
0903 024 518

8  STAVBA

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám zajace- samice 
a samcov. Zároveň predám 
holubov-kingov, chovné páry. 
0948 014 213

11  HOBBY a ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje 0902 
708 047

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj

14  RÔZNE/iné

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA
» PONÚKAM LÁSKU ŽENE 0940 
059 611

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   

14 RÔZNE / iné    

13 RÔZNE / predaj    

12 DEŤOM    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať inzerát?

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera TT medzera Číslo 
rubriky medzera Text inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

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

SLUŽBY
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A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55

KOMPLETNÁ
DODÁVKA STRECHY

0948 642 639

tesárske • pokrývačské
klampiarske práce

rekonštrukcie striech
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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HĽADÁME VODIČA MKD
Môže byť aj brigádnik. Jazdí sa  SK – DE, vodič má

pridelené svoje vozidlo. Jedná sa  o kolečká.
Požiadavky: všetky potrebné doklady vodiča MKD

Mzda: 740 € + odmeny + diéty  = netto 1700 €
Bližšie info na osobnom stretnutí.

Tel.: 0907 209 577

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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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO 0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY

na kompletné žulové pomníky 

MAREC – APRÍL

AKCIA -35 %

ZAMESTNANIE
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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?
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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

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

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�
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

  r r  r k  Č rv  kríž
       
 - ov  r y  r k k  ž ť

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 pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


